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1. Godkendelse af dagsordenen

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Punkt 15 udsættes. Dagsordenens punkt 17 behandles i umiddelbar forlængelse af punkt 
13.
 
Dagsordenen herefter godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

2. 15/487 Udbud af ledige byggegrunde 2015

Indstilling: 
Økonomiudvalget anbefaler, at

 Assens Kommunes byggegrunde udbydes offentligt til salg til 
mindstepriskommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på grunde i 
det omfang, købsprisen svarer til mindsteprisen. 

Beslutningstema: 
En gang årligt skal alle kommunens byggegrunde udbydes offentligt til salg. Grundene 
kan herefter sælges i fri handel til de mindstepriser, som er fastsat af Assens Byråd

Sagsfremstilling: 
Kommunens byggegrunde blev senest udbudt i februar 2014. 
 
I november 2012, i forbindelse med en bosætningskampagne, blev jordprisen nedsat 
med 33% på alle byggegrunde, på nær Sprogøvej, Assens – Filippavænget, Haarby og 
Wittenbergvej, Ebberup. Prisnedsættelsen gav kun udslag i salg af 3 grunde i 2013.
 
I 2014 har Assens kommune udbudt 2 nye udstykninger – Højsletten II, Tommerup og 
Eventyrbakken, Aarup. Med overtagelse i 2014 er der solgt 8 byggegrunde – heraf de 7 
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på Højsletten, Tommerup. I skrivende stund er der lavet aftaler om yderligere 9 handler 
med overtagelse først i 2015 – 5 på Højsletten og 4 på Eventyrbakken. 
 
Assens Kommune er forpligtet til at sælge byggegrunde til markedspris. 
 
På baggrund af ovenstående, vurderes situationen og dermed markedsprisen ikke at 
have ændret sig det seneste år. Byggegrundene indstilles derfor solgt til mindstepris jfr. 
bilag, svarende til prisen i 2014. 
 
Bremerholmsgyden 3, Jordløse er tilbageskødet til Assens Kommune i forbindelse med et 
mageskifte. Derfor skal denne grund udbydes på ny. Mindstepris sættes til kr. 120. 788 
inkl. kloakbidrag. Prisen er lig med den mindstepris der er på Bremerholmsgyden 1.
 
Den nyeste udstykning på Eventyrbakken i Aarup er udbudt til salg i perioden fra 4. 
november til 19. november 2014. De resterende grunde på Eventyrbakken bliver derfor 
først udbudt offentligt til salg igen i januar 2016. Grundene på Eventyrbakken vil derfor 
ikke indgå i det samlede udbud af kommunens øvrige byggegrunde.
 
De øvrige byggegrunde udbydes i perioden 3. februar 2014 til 18. februar 2015.
 

Lovgrundlag: 
Lov om kommunernes styrelse § 68.
Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste 
ejendomme.

Beslutningskompetence: 
Byrådet

Bilag:
Bilag - mindstepriser på ledige byggegrunde

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler, at

 Assens Kommunes byggegrunde udbydes offentligt til salg til mindstepris
 kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på grunde i det omfang, 

købsprisen svarer til mindsteprisen. 

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

3. 14/26939 Borgerlig vielser - befordringsgodtgørelse

Indstilling: 
Borgmesteren indstiller 

 at Assens kommune ikke kører ud i andre kommuner og foretage vielser
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 at Assens Kommuner ikke kører ud i egen kommune og foretager vielser uden for 
rådhuset

Beslutningstema: 
Ingen lovhjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse 
med kørsel til vielser.

Sagsfremstilling: 
Ved byrådets behandling af sag om borgerlige vielser på baggrund af ny lovgivning 
godkendte byrådet på sit møde den 29. oktober 2014, at Assens Kommune kan fortage 
vielser i andre. 
Af sagsfremstillingen fremgik det samtidig, at vielser uden for rådhuset inden for 
kommunegrænsen allerede praktiseres i Assens Kommune. 
 
På baggrund af et indlæg på KL’s dialogportal i Juridisk Forum er Assens Kommune 
efterfølgende blevet opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel til at yde 
befordringsgodtgørelse til giftefogeder. Det betyder, at der fremover ikke kan udbetales 
kørselsgodtgørelse ved byrådsmedlemmers kørsel til vielser på rådhuset eller udenfor 
rådhuset.  
 
Der er hidtil udbetalt befordringsgodtgørelse til giftefogeder ved kørsel til såvel vielser på 
rådhuset, som vielser uden for rådhuset, på hverdage, lørdage og helligdage.
 
Det skal samtidig oplyses, at Assens Kommune ikke opkræver transportudgifter fra 
parret for vielser, der foretages uden for rådhuset inden for kommunegrænsen. 
 
Til almindelig orientering skal oplyses, at borgmesterens udøvelse af vielsesmyndighed 
ikke er en kommunal funktion, og derfor ikke er omfattet af det kommunale tilsyn. De 
kompetencer, som i ægteskabsloven og i loven om registreret partnerskab er tillagt 
borgmesteren, er ikke en del af den kommunale forvaltning. Der er tale om statslige 
øvrighedsforretninger, som borgmesteren varetager ved sin af sine kommunale 
funktioner.  

Lovgrundlag: 
Lov nr. 484 af 21. maj 2014 om ændring af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning. 

Økonomi: 
Da der ikke kan udbetales befordringsgodtgørelse er sagen udgiftsneutral. 

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Byrådet besluttede at fastholde hidtidig praksis, således at Assens Kommune fortsat 
tilbyder at foretage vielser i andre kommuner såvel som uden for rådhuset, idet byrådet 
er opmærksom på, at byrådets medlemmer ikke kan udbetales godtgørelse for kørsel til 
disse vielser.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.



Møde i Byrådet den 28. januar 2015 - Kl. 17:00 
Assens Kommune, 5 af 36

4. 14/30114 Årshjul og budgetproces 2015 vedr. budget 2016 - 
2019

Indstilling: 
Økonomiudvalget godkender budgetprocessen for 2016 – 2019, samt forslag til 
økonomisk årshjul i henhold til vedlagte bilag.
 
Årshjul og budgetproces 2015 tilsendes Byrådet til orientering.

Beslutningstema: 
Godkendelse af budgetproces og årshjul i henhold til vedlagte bilag

Sagsfremstilling: 
Budgetprocessen starter op i marts måned med gennemgang af årshjulet. I april måned 
påbegynder udvalgene drøftelser af politiske visioner og pejlinger. Udvalgenes arbejde 
med politiske visioner og pejlinger fortsætter hen over foråret og fremlægges ved 1. 
budgetseminar i juni måned hvor der foregår en politisk prioriteringsdebat.
 
Af vedlagte notat fremgår det hvilke usikkerhedsfaktorer, der er kendt på nuværende 
tidspunkt, samt de godkendte økonomiske måltal.
 
Der vil løbende blive vurderet på Assens Kommunes samlede økonomi, og der 
udarbejdes et eventuelt råderumskatalog, som medtages ved 2. budgetseminar i august 
måned. I forlængelse af 2. budgetseminar fastlægges hvilket talmateriale, der 
fremsendes til 1. behandling samt den videre proces.
 
Budgettet sendes til høring ved de høringsberettigede parter, og efter endt høring 
påbegyndes de politiske forhandlinger.
 
Der afholdes borgermøde i september. Formen besluttes i økonomiudvalget.
 
Budgettet vedtages ved 2. behandling i Byrådet den 7. oktober 2015. Budgettet 
offentliggøres herefter på kommunens hjemmeside.
 
Med årshjulet lægges op til, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger. 
Budgetopfølgningerne udarbejdes pr. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Budgetopfølgningen pr. 30. juni udgør samtidig halvårsregnskabet. Konsekvenserne af 
halvårsregnskabet medtages i materialet til 2. budgetseminar.
 
Det økonomiske årshjul indeholder ud over processen for budgetlægningen og 
budgetopfølgningen også regnskabsafslutningen. Tidsplanen for regnskabsafslutningen er 
tidligere godkendt i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag: 
Lov om kommunernes styrelse

Beslutningskompetence: 
Byrådet til orientering.

Bilag:
Adm. tidsplan punktformk - budgetproces for budget 2016-2019

Årshjul 2015 - Budget 2016 - 2019

Notat om budgetprocessen



Møde i Byrådet den 28. januar 2015 - Kl. 17:00 
Assens Kommune, 6 af 36

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget godkender budgetprocessen for 2016 – 2019, samt forslag til 
økonomisk årshjul i henhold til vedlagte bilag.
 
Årshjul og budgetproces 2015 tilsendes Byrådet til orientering.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Årshjul og budgetproces 2015 for budget 2016 – 2019 til orientering.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

5. 15/953 Lånegaranti til Assens Forsyning A/S

Indstilling: 
Økonomiudvalget anbefaler, at lånegaranti på 5,0 mio. kr. til Assens Forsyning A/S 
godkendes.

Beslutningstema: 
Stillingtagen til en lånegaranti på 5,0 mio. kr. til Assens Forsyning A/S
                                                                                        

Sagsfremstilling: 
For at sikre tilstrækkelig frirum i den daglige likviditet har Assens Affald & Genbrug A/S 
behov for at lånefinansiere en del af anlægsomkostningerne i 2014. 
 
Selskabets likviditet beregnes i forhold til takster og driftsomkostninger. Væsentlige 
anlægsomkostninger påvirker ønsket om en jævn udvikling i taksterne for meget.
 
Selskabet ønsker derfor at følgende projekter finansieres ved låntagning:
 
Opførelse af sorteringshal i Glamsbjerg

 
kr. 4.000.000

Etape 1 for ombygning af Aarup Genbrugsplads kr. 1.000.000
Samlet lån kr. 5.000.000
 

Lovgrundlag: 
Bekendtgørelse om kommunernes lånoptagelse og garantistillelse

Økonomi: 
Der er automatisk låneadgang til lånoptagelse til forsyningsvirksomhed. En 
garantistillelse vil derfor ikke påvirke kommunens låneramme.
Der opkræves 1 % af lånets hovedstol i garantiprovision.

Beslutningskompetence: 
Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler, at lånegaranti på 5,0 mio. kr. til Assens Forsyning A/S 
godkendes.
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Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

6. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 
12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand

Indstilling: 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-3 for 
campingplads ved Løgismose Strand og Kommuneplantillæg 12 for campingplads og 
fritidsområde ved Løgismose Strand, med tilhørende Miljørapport, sendes i 8 ugers 
offentlig høring.
 
Lone Akselsen, Poul Poulsen og Jens Henrik W. Thulesen Dahl var fraværende ved 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling.
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg, der giver mulighed for udvikling af 
Løgismose strandcamping samt udvidelse med ejendommen Løgismose Strand 12, med 
tilhørende Miljørapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser, skal sendes i 8 ugers 
høring. 

Sagsfremstilling: 
Sagen har tidligere været behandlet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på tre 
møder i foråret 2014, i forhold til Igangsætning af planlægningen (3. marts, pkt. 6), 
Udsendelse af for offentlighed (31. marts, pkt. 8) og Omfang af planlægningen (2. juni, 
pkt. 11). 
 
Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der giver mulighed for:

 at udvide campingpladsen med del af ejendommen Løgismose Skov 12, vest for 
eksisterende campingplads, 

 at udvikle indenfor den eksisterende campingplads,
 at landbrugsbygninger på Løgismose Skov 12 anvendes til blandet bolig og 

erhverv, herunder ferieboliger. Anvendelserne skal supplere og underbygge 
campingpladsen.

 
Foroffentlighed
I forhold til det, der tidligere har været politisk behandlet, er der tillagt et område til 
campingpladsen. Arealet ligger nord for campingpladsen vest for vejen Løgismose Skov 
og skal anvendes til opmarchareal for de campister, der ankommer til campingpladsen. 
Der udlægges således et areal til campingformål, som ikke har været med i den for 
offentlighed der blev gennemført i foråret. 
 
Ansøger har endvidere ønsket, at landbrugsbygningerne på Løgismose Skov kan 
udstykkes som en selvstændig ejendom, og dermed ikke er del af campingpladsen. 
Landbrugsbygningerne bortset fra laden, der allerede er inddraget til brug for 
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campingpladsen, udlægges således i en selvstændig kommuneplanramme til blandet 
bolig og erhverv. Dette fraviger fra indholdet i den oprindelige for offentlighed.
 
Der er således gennemført en supplerende for offentlighed omkring de to ændrede 
forhold, som administrationen har udsendt. Se den udsendte debatfolder i bilag.
 
Der er indkommet 2 bemærkninger til den supplerende foroffentlighed. De to høringssvar 
ses samlet i bilag.
 

1. Bo Andersen, Løgismose Skov 17
a. Ingen bemærkninger

 

2.  Danmarks Naturfredningsforening i Assens
a. Se de samlede bemærkninger i bilag. Høringssvaret forholder sig til en 

række andre forhold i planlægningen end opmarchareal og anvendelsen af 
de overflødiggjorte landbrugsbygninger. De to forhold der er fokus på i den 
supplerende for offentlighed, ses der positivt på i høringssvaret. 

 
Kommuneplantillæg 12
I kommuneplantillægget lægges arealerne til udvidelse af campingpladsen ind under det 
eksisterende rammeområde for campingpladsen (den nye afgrænsning af rammeområdet 
er vist med rødt på nedenstående kort). Hovedparten af de eksisterende 
landbrugsbygninger på Løgismose Skov 12 udlægges i et nyt selvstændigt rammeområde 
(vist med lysegrøn på kortet) til blandet bolig og erhverv. Derudover udlægges der et 
selvstændigt rammeområde, der omfatter fritidsområdet øst for campingpladsen (vist 
med blåt på kortet).
 

 
Kommuneplantillægget omfatter et areal på ca. 20,1 ha og består af tre rammeområder.
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 4.2.R.10 er udlagt til campingformål. Del af området lokalplanlægges til 
campingformål derudover er der et stort uudnyttet område nord for 
campingpladsen. Rammeområdet udvides med arealer på Løgismose Skov 12 
samt opmarcharealet. Rammebestemmelserne ændres, så der kan opføres 
maksimalt 2 etager og der kan indrettes en butik på max. 400m2 indenfor 
området. 

 4.2.BE.20 er et nyt rammeområde som udlægger landbrugsbygninger på 
Løgismose Skov 12 til blandet bolig og erhverv med de anvendelsesmuligheder, 
der normalt kan etableres i overflødiggjorte landbrugsbygninger i henhold til 
landzonebestemmelserne.

 4.2.R.11 er ligeledes et nyt rammeområde omfattende fritidsområdet, der har til 
formål at regulere og tydeligøre områdets anvendelse. 

 
Lokalplan 4.2-3

 
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 7,5 ha i landzonen. Det primære formål med 
lokalplanen er, at fastlægge bestemmelser for et område til rekreativt område i form af 
en campingplads med tilførende faciliteter og anlæg. Der gives endvidere mulighed for, 
at der i landbrugsbygningerne på Løgismose Skov 12 kan etableres ferieboliger og 
erhverv i overensstemmelse med landzonebestemmelserne. 
 
Lokalplanen er inddelt i ti delområder, som fremgår af kortbilag i lokalplanen.
 

 To delområder (B1 og B3) kan anvendes til campering,
 Tre delområder (B2, B4 og B5) kan anvendes til enten hytter eller campering.
 To delområder (C og E) kan anvendes rekreativt til faciliteter og aktiviteter, der 

understøtter campingpladsen,
 Et delområde (A1) omfatter de primære servicefaciliteter, på den eksisterende 

campingplads. Her kan der bygges op til 2000m2 (nuværende bebyggelse er 
559m2) Dette område kan anvendes til service-, fritids- og turismefaciliteter og 
der kan etableres en helårsbolig udover den der er i området i dag.  

 Et delområde (A2) med eksisterende sekundær servicebygning på 
campingpladsen.
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 Et delområde (D) omfattende bebyggelse på Løgismose Skov 12. I eksisterende 
bebyggelse kan der indrettes op til 10 ferieboliger på max. 100m2 (pr. feriebolig), 
og etableres erhverv i overensstemmelse med landzonebestemmelserne. Området 
rummer ligeledes en bolig. 

 
Det er med lokalplanen givet mulighed for, at delområde D kan udstykkes. Hvilket vil 
sige, at den kan være en selvstændig ejendom, som ikke er del af campingpladsen. 
Intentionen er dog, at funktionerne i delområde D skal drives i sammenhæng med 
campingpladsen. Udstykning til en selvstændig ejendom giver mulighed for, at de 10 
ferielejligheder kan opdeles i ejerlejligheder og dermed sælges. 
 
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser der har til hensigt, at mindske generne 
for naboer og påvirkningen af omgivelserne mest muligt. Der er bestemmelser om 
afskærmende beplantning, etablering af støjskærm i forbindelse med udvidelse af 
swimmingpoolen og bestemmelser, der sikrer mindre generende belægninger og 
belysning i forbindelse med evt. udskiftninger af det nuværende.
 
Der er i lokalplanen udlagt tre typer byggefelter, som differentierer bebyggelsens 
etageantal og højde. Bebyggelsen indenfor lokalplan kan således variere fra max. 1 etage 
og 4 m eller max. 1,5 etage og 8,5m eller max 2.etager og 7,5 m. Byggefelterne er 
placeret således, at der bygges landværts og højden på bebyggelsen er lav nærmest 
stranden og bliver højere bagerst i området. Der er i lokalplanen visualiseringer, som 
giver et indtryk af de volumener det med lokalplanen er muligt at bygge i området.
 
Miljørapport
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet en miljørapport, som har til formål at 
belyse de miljømæssige konsekvenser ved planlægningen og komme med anbefalinger til 
afbødende foranstaltninger og overvågning, som kan mindske eller kompensere for 
negative påvirkninger af miljøet. 
 
Miljørapporten forholder sig til fire parametre – landskab, trafik, befolkning og 
menneskers sundhed samt støjforhold. Indholdet er miljørapporten er fastlagt gennem 
en scoping, hvor berørte myndigheder og naboer har haft mulighed for at komme med 
bemærkninger. 
 
Landskab
Landskabet omkring campingpladsen vurderes, at kunne være visuelt følsomt overfor ny 
spredt bebyggelse i planområderne. Det vurderes dog generelt, at realisering af 
planlægnings muligheder - i forhold til den landskabelige påvirkning -ikke vil skabe 
betydelige forandringer. Den eksisterende anvendelse til campingplads og 
gårdbebyggelse har sløret landskabskarakteren og der sker ikke nye brud på landskabets 
store træk. Der er i lokalplan fastlagt en række bestemmelser, som sikrer indpasning i 
landskabet. 
 
Trafik
Vejen Løgismose Skov, som er eneste adgangsmulighed til planområdet, er en smal vej, 
hvor biler med campingvogne/autocampere kan have svært ved at passere hinanden. 
Realisering af planerne medfører ikke en væsentlig forøgelse af trafik med 
campingkøretøjer, men primært en øget strøm af personbiler, hvilket også kan bidrage til 
at forværre trængselsproblemerne på vejen. Det vurderes dog at tilkørselsvejen allerede 
i dag ikke er dimensioneret til den trafik, der er til området og dermed heller ikke den 
belastning planerne vil medføre. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at forbedre 
vejforholdene ved at ændre vejen eller etablere vigepladser langs vejen. 
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Menneskers sundhed 
Planernes realisering vil betyde, at der opleves en øget aktivitet i planområdet, herunder 
de støj-, lys- og lugtpåvirkninger der kan medfølge.  Det vurderes, at der vil være en 
øget mængde af campinggæster og -aktiviteter indenfor campingpladsen. I områderne 
omkring campingpladsen kan der opleves en øget færdsel, da de rekreative muligheder, 
der er, vil blive benyttet af campinggæsterne. Tilgængeligheden i og omkring området 
ændres ikke med planerne. Generelt vurderes det, at der kan ske en øget lyspåvirkning 
ved realisering af planerne. De lugtgener, der kan fremkomme fra swimmingpool, 
varmeanlæg mv. vurderes at være, hvad der kan forventes og tåles. 
 
Støj
Der kan forekomme et øget støjniveau fra den menneskelige aktivitet i planområdet. I 
forhold til den nærmeste nabo, hvis ejendom ligger 6 m fra campingpladsen, er der i 
lokalplanen bestemmelse om, at der etableres en støjafskærmning for at reducere 
støjpåvirkningerne. Det vurderes at støjpåvirkningen fra området vil kunne overholde 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Støj fra andre kilder i planområderne 
vurderes ligeledes ikke at blive væsentligt forøget eller at være udover de gældende 
grænseværdier. 

Lovgrundlag: 
Planloven.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
Debatfolder supplerende foroffentlighed.pdf

Samlede høringssvar supplerende foroffentlighed.pdf

Høringsnotat DN.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose 

Strand

Lokalplanforslag 4.2-3 for campingplads ved Løgismose Strand

Miljørapport_LP 4.2-3 og KP-tillaeg 12

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. januar 2015
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-3 for 
campingplads ved Løgismose Strand og Kommuneplantillæg 12 for campingplads og 
fritidsområde ved Løgismose Strand, med tilhørende Miljørapport, sendes i 8 ugers 
offentlig høring.
 
Fraværende: Lone Akselsen, Poul Poulsen og Jens Henrik W. Thulesen Dahl.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om, at 
forslag til Lokalplan 4.2-3 for campingplads ved Løgismose Strand og Kommuneplantillæg 
12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand, med tilhørende 
Miljørapport, sendes i 8 ugers offentlig høring.
 
Leif W. Laustsen og Ole Knudsen deltog ikke behandlingen af dette punkt.
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Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

7. 14/22703 Forslag til Lokalplan 4.2-4 og Kommuneplantillæg 13 
for et område til offentligt område ved Haarby Hallerne

Indstilling: 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-4 for et 
område til offentlige formål ved Haarby Hallerne, Haarby, samt forslag til 
Kommuneplantillæg 13 for et område til offentligt formål ved Haarby Hallerne og 
Skolevej 4-6, sendes i 8 ugers offentlig høring.
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønskede tilføjet, at såfremt Skolevej 6 og 6A 
foreslås nedrevet, skal sagen forelægges til politisk beslutning. Det gælder dog ikke 
nedrivning af andre småbygninger på de to matrikler.
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Haarby 
Hallerne, skal behandles og det skal besluttes at sende planforslagene i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling: 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2014, at 
igangsætte en planlægning, der muliggør en udvidelse af Haarby Hallerne. Der er med 
udgangspunkt i tankerne i Visionsplan for Haarby Hallerne udarbejdet et forslag til 
lokalplan samt kommuneplantillæg, der giver mulighed for den ønskede udvidelse af 
hallerne. 
 
Forslag til Lokalplan 4.2-4
 
Lokalplanen omfatter et område på ca. 1,6 ha centralt i Haarby. Området grænser op til 
Haarby skole mod øst og områder med boliger mod vest, syd og nord. Nordvest for 
området, på modsatte side af Skolevej, er der en indkørsel til Super-Brugsen.
 
Lokalplanområdet:
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Hovedprincipperne i lokalplanen er, at der udlægges et byggefelt til udvidelse af hallerne 
omkring de eksisterende haller. Byggefelt er udlagt således, at der er gode muligheder 
for, at hallerne kan udvides – også lidt udover det, der er lagt op til med visionsplanen. 
Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 60, og giver mulighed for plads til 
parkering og rekreativt område. 
 
Der kan på arealerne nord og syd for hallerne etableres parkeringspladser og lokalplanen 
indeholder bestemmelser der sikrer, at antallet af parkeringspladser til hallen øges. De to 
parkeringspladser har adgang fra henholdsvis Skolevej og Svinget og er ikke internt 
forbundne. Lokalplanen fastlægger principper for ind- og udkørsel til 
parkeringspladserne, med det formål at opnå en sikker trafikafvikling. 
 
Øst for hallen, op imod skolen, giver lokalplanen mulighed for at der anlægges et 
rekreativt område med aktivitetsfaciliteter. I det rekreative areal anlægges en sti, som 
sikrer en gennemgang for bløde trafikanter. Den nærmere udformning og indretning af 
det rekreative område fastlægges i forbindelse med Skole+ projektet. 
 
Den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet består af Haarby Hallen (Svinget 
1) samt den tidligere Børnehave (Skolevej 6A) og Funktionærbolig (Skolevej 6). Disse tre 
bebyggelser fremstår alle som en del af skolekomplekset og bidrager til det samlede 
udtryk i området. Det tidligere Mejeri (Skolevej 4A) nedrives forud for realisering af 
lokalplanen. 
 
Der er i lokalplanen bestemmelser for, at den tidligere børnehave og funktionærbolig, der 
er vurderet som bevaringsværdige, ikke kan nedrives eller ombygges uden tilladelse 
(dispensation fra lokalplanen). Det vil sige at bygningerne i udgangspunktet skal 
bevares, men at de på baggrund af en velbegrundet ansøgning kan nedrives. Der er i 
lokalplanen redegjort for, at det kan blive relevant i forbindelse med realisering af et 
projekt for det rekreative område og for at skabe en bedre sammenhæng i området. 
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Lokalplanen indeholder bestemmelser der sikrer, at den nye bebyggelse, der opføres i 
forbindelse med udvidelse af hallen, kan indpasse sig i området og tilpasse sig den 
eksisterende arkitektur. Der er således blandt andet bestemmelser om markante 
gavlpartier med få detaljer samt materialevalg i overensstemmelse med bebyggelsen i 
området. Bebyggelse i området kan opføres i maksimalt 2 etager og 8,5m, sportshal og 
svømmehal kan dog bygges i en højde på maksimalt 14m. 
 
Anvendelsen i området er fastlagt til offentlige formål. Anvendelsen giver sig selv for 
hallerne, men for den tidligere børnehave og funktionærbolig, som begge er bygninger 
på Assens Kommunes arvesølvsliste og derfor står til at skulle afhændes, er der ikke 
nogen umiddelbar anvendelse. Lokalplanforslaget ændrer ikke ved den anvendelse, der 
hidtil har været for de to bygninger og det vurderes, at det ikke vil være 
planlægningsmæssigt hensigtsmæssigt at give mulighed for andre anvendelser.  
 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13
Rammebestemmelserne for anvendelsen af ejendommen Skolevej 4A, hvor der etableres 
parkering, skal ændres til offentlige formål. Der er derfor udarbejdet et 
kommuneplantillæg. Ændringen ville efterlade ejendommen Skolevej 4, som eneste 
ejendom i et blandet bolig- og erhvervsområde. Idet ejendommen er en 
beboelsesejendom, er den medtaget i kommuneplantillægget og dens 
rammebestemmelser.
 
Kommuneplanrammer:

 
 
Der er gennemført en foroffentlighed forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget, 
hvor de nærmeste naboer havde mulighed for at komme med bemærkninger til 
planlægningen. I den forbindelse kom der følgende bemærkning fra beboeren på 
Skolevej 11. 
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Udkørsel fra kommende parkeringsplads anlægges således at udkørsel ikke placeres over 
for min udkørsel på skolevej 11 som vil afstedkomme ubehagelige lyskegler i vores bolig, 
i de mørke timer.
Det ville også være godt med stopforbud på skolevej i den ene side af vejen, da det ved 
store begivenheder i hallerne må forventes at der vil blive parkeret på vejen, det sker 
også på nuværende, ved biblioteket, det kan somme tider være svært at passere, når 
der parkeres i begge sider af vejen.
 
Administrationen har følgende kommentarer til bemærkningen: Udkørslen er i 
lokalplanen fastlagt principielt, og den endelige placering fastlægges i forbindelse med et 
endeligt projekt. Bygherre er opmærksom på, at udkørslen skal placeres så den generer 
beboerne mindst muligt. I forbindelse med kørsel på parkeringspladsen kan der dog også 
forekomme lyskegler mod boligerne ved Skolevej. 
Lokalplanen kan ikke regulere stopforbud, men Vej og Trafik har i samarbejde med 
Politiet fokus på, at der skal laves regulering af trafikken på Skolevej af hensyn til 
trafiksikkerheden. I lokalplanen fastlægges der i øvrigt bestemmelser, der sikrer et øget 
antal parkeringspladser, hvilket imødekommer behovet for parkering. 
 
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde anmodede et medlem om en juridisk 
vurdering ift. kommuneplan og kulturmiljøscreeningens status i den forbindelse. Notatet 
er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag: 
Planloven.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
KP Haarby Hallerne 4.pdf

Lokalplan Haarby Hallerne 4.pdf

Kulturmiljøscreening - notat med juridisk vurdering

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. januar 2015
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-4 for et 
område til offentlige formål ved Haarby Hallerne, Haarby, samt forslag til 
Kommuneplantillæg 13 for et område til offentligt formål ved Haarby Hallerne og 
Skolevej 4-6, sendes i 8 ugers offentlig høring.
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønskede tilføjet, at såfremt Skolevej 6 og 6A 
foreslås nedrevet, skal sagen forelægges til politisk beslutning. Det gælder dog ikke 
nedrivning af andre småbygninger på de to matrikler.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om, at 
forslag til Lokalplan 4.2-4 for et område til offentlige formål ved Haarby Hallerne, 
Haarby, samt forslag til Kommuneplantillæg 13 for et område til offentligt formål ved 
Haarby Hallerne og Skolevej 4-6, sendes i 8 ugers offentlig høring.
 
Økonomiudvalget anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilføjelse om, at 
såfremt Skolevej 6 og 6A foreslås nedrevet, skal sagen forelægges til politisk beslutning. 
Det gælder dog ikke nedrivning af andre småbygninger på de to matrikler.
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Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Arno Termansen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling. 
 
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

8. 14/10341 Ophævelse af Lokalplan B1-4 for Postvænget 2 
Haarby

Indstilling: 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at

 forslag til Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, Haarby 
vedtages og sendes i høring i minimum 8 uger

 kompetencen til endeligt at vedtage Ophævelse af lokalplan B1-4 for matrikel nr. 
16dv Haarby By, Haarby delegeres fra Byrådet til Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget.

 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Der er udarbejdet et forslag til ”Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv 
Haarby By, Haarby” beliggende Postvænget 2, 5683 Haarby (det tidligere posthus). 
 
Det skal besluttes, om forslaget skal vedtages og sendes i høring i minimum otte uger.
 
Det skal også besluttes om kompetencen til endeligt at vedtage ”Ophævelse af Lokalplan 
B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, Haarby” efter den offentlige høring skal delegeres 
fra Byrådet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling: 
Det tidligere posthus i Haarby - matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby beliggende 
Postvænget 2, 5683 Haarby er omfattet af Lokalplan B1-4 fra november 1992, der 
omfatter et område udlagt til offentlige formål og centerformål i Haarby bymidte. Ifølge 
lokalplanen er Postvænget 2 udlagt til posthus. 
 
Postfunktionen i Postvænget 2 er nedlagt, og ejendommen står tom og Lokalplan B1-4 
hindrer, at ejendommen kan anvendes til andre funktioner. Det problematiske ved 
lokalplanen er, at den i forhold til udviklingen er forældet, eftersom samfundsudviklingen 
har ført til, at posthuse nedlægges og funktionerne i stedet lægges ind under andre 
handels- og servicefunktioner. Da Lokalplan B1-4 er en hindring for at anvende 
bygningerne på Postvænget 2 til nye funktioner, er der behov for at få lavet en ny 
planlægning for ejendommen eller alternativt at ophæve Lokalplan B1-4 for 
ejendommen.
 
Planlovens § 33 stk. 1 nr. 2 giver mulighed for, at forældede lokalplaner i 
byzone/sommerhusområder kan ophæves uden at der samtidig skal udarbejdes en ny 
lokalplan, og uden at områdets zonestatus ændres. Bestemmelsen er en 
undtagelsesbestemmelse, der bl.a. kan anvendes, hvor der er behov for omfattende 
dispensationer fra bestemmelser, der anses som utidssvarende. Dette vurderes at være 
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tilfældet for Postvænget 2, da det ikke er muligt at få udnyttet ejendommen til det, der 
er fastsat bestemmelse om i lokalplanen. Der er med den struktur, Post Danmark har 
valgt for postfunktioner, ikke behov for et selvstændigt posthus som Postvænget 2 er 
udlagt til.
 
Ophæves Lokalplan B1-4 for Postvænget 2, vil der skulle administreres efter 
kommuneplanramme 4.2.BE.1, der fastsætter, at området kan anvendes til: Butikker, 
liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder, boligbebyggelse 
og offentlige formål, såsom kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og 
lignende. 
 
I stedet for at ophæve Lokalplan B1-4 kan en ny lokalplan udarbejdes. Dette er dog ikke 
hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, hvor en ny anvendelse ikke er endelig 
fastlagt. Der er en forespørgsel på at indrette bilforhandler med udstilling i ejendommen, 
men det er ikke endeligt afklaret, og herudover er det kommunens ønske, at 
ejendommen skal kunne anvendes frit til de funktioner, der er beskrevet i 
kommuneplanramme 4.2.BE.1. En ny lokalplan for ejendommen vil ikke blive givet 
bestemmelser, der er væsentligt mere præcise, end bestemmelserne i 
kommuneplanramme 4.2.BE.1. Udarbejdelsen af en lokalplan alene for at ændre 
anvendelsesbestemmelserne til, hvad der kan tillades efter kommuneplanramme 
4.2.BE.1 vurderes derfor at være uhensigtsmæssig.
 
Ophævelse af en lokalplan kan ske ved at udarbejde et forslag til ophævelse, der sendes 
i høring i minimum otte uger. Efter høringsperiodens udløb kan forslag om ophævelse 
vedtages endeligt. Høringssvar indgår som en del af beslutningsgrundlaget.
 
Da sagen er af mindre væsentlig karakter kan den endelige vedtagelse efter endt 
høringsperiode delegeres fra Byrådet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket 
anbefales af hensyn til en smidigere og kortere sagsbehandling.

Lovgrundlag: 
Lov om planlægning samt den kommunale styrelseslov.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
Forslag til ophævelse af Lokalplan B1-4.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. januar 2015
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, 

 at forslag til Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, 
Haarby vedtages og sendes i høring i minimum 8 uger.

 At kompetencen til endeligt at vedtage Ophævelse af lokalplan B1-4 for matrikel 
nr. 16dv Haarby By, Haarby delegeres fra Byrådet til Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om, at
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 forslag til Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, Haarby 
vedtages og sendes i høring i minimum 8 uger

 kompetencen til endeligt at vedtage Ophævelse af lokalplan B1-4 for matrikel nr. 
16dv Haarby By, Haarby delegeres fra Byrådet til Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

9. 14/32037 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for 
Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Indstilling: 
Miljø-og Teknikudvalget indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 
tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes.
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Der skal tages beslutning om, hvorvidt man ønsker at godkende revideret 
Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens 
Rensning A/S. 
Assens Spildevand A/S har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, fordi der er 
kommet ny lovgivning på området.

Sagsfremstilling: 
Den 17. oktober 2014 trådte bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand i kraft. Når en virksomhed afleder forurenet spildevand til et renseanlæg skal 
de have en regning, der svarer til omkostningerne for rensning af spildevandet på 
renseanlægget (forureneren betaler-princippet). Dette kaldes særbidrag.
 
Bekendtgørelsen pålægger spildevandsforsyningsselskaberne at opgøre, hvor meget en 
række produktionsvirksomheders spildevand forurener. Det skal fremover fremgå af 
virksomhedens regning fra spildevandsselskabet, hvilke forurenende stoffer der er tale 
om, og hvor meget det koster at rense dem.
 
Den nye bekendtgørelse betyder, at det er nødvendigt at revidere betalingsvedtægten for 
Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S således, at den er i overensstemmelse 
med den nye lovgivning. Der er derfor sket justeringer i afsnit 4.4 i betalingsvedtægten 
(se bilag).
 
Den reviderede betalingsvedtægt er udarbejdet af Assens Spildevand A/S og vedtaget af 
bestyrelsen i Assens Forsyning A/S den 25. november 2014. Betalingsvedtægten træder i 
kraft 1. januar 2015.
 
Kompetencen til at udarbejde betalingsvedtægter ligger hos 
spildevandsforsyningsselskabet, jf. vandsektorloven. Byrådet skal udelukkende foretage 
en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med 
spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt.
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Generelt har de nye særbidragsbestemmelser ikke den store betydning for 
virksomhederne i Assens Kommune. Tre virksomheder i kommunen betaler i dag 
særbidrag. Med den nye lovgivning vil det fortsat være de samme tre virksomheder, som 
opkræves særbidrag. Grænsen for opkrævning af særbidrag sænkes fra 40.000 kr. til 
30.000 kr., hvilket kan få betydning for en enkelt af virksomhederne, som indtil nu kun 
har betalt ca. hvert andet år (når de har ligget over 40.000 kr.). 
 
Enhedspriserne for særbidraget justeres som vanligt én gang om året. Man er pt. i gang 
med at beregne de nye enhedspriser, som kommer til at fremgå af takstbladet for Assens 
Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Ifølge den nye bekendtgørelse skal særbidraget 
opgøres mere ”kostægte”; hvorvidt det medfører højere eller lavere særbidrag vides 
først, når enhedspriserne foreligger.

Lovgrundlag: 

 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskabet m.v. (LBK nr. 633 af 7. 
juni 2010)

 Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskabet m.v. 
(LOV nr. 902 af 4. juli 2013)

 Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand (BEK nr. 1120 af 
15. oktober 2014). 

 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. 
juni 2009)

Økonomi: 
Området er takstfinansieret.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
Forslag til ny betalingsvedtægt, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2015
Miljø-og Teknikudvalget indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 
tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Miljø-og Teknikudvalgets indstilling om, at revideret 
Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens 
Rensning A/S godkendes.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.
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10. 14/31952 Godkendelse af spildevandstakster 2015 for Assens 
Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Indstilling: 
Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at

 spildevandstakster 2015 for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 
godkendes

 takster for tømning af olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde 
godkendes

 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Der skal tages stilling til, om spildevandstakster 2014 for Assens Spildevand A/S og 
Assens Rensning A/S kan godkendes. 
Desuden skal der tages stilling til, om takster for tømning af olie- og benzinudskillere, 
sandfang og magasinbrønde kan godkendes.

Sagsfremstilling: 
En gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af spildevandsforsyningsselskabet og 
godkendes af deres bestyrelse. Efterfølgende skal taksterne godkendes af Byrådet. 
Taksterne skal holdes inden for det prisloft, som er fastsat af Forsyningssekretariatet 
(under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). 
 
Forsyningssekretariatet har den 7. oktober 2014 truffet afgørelse om prisloft for Assens 
Spildevand A/S gældende for 2015. Prisloftet er fastsat til 55,93 kr. pr. m3 eksklusiv 
moms med en indtægtsramme på 94.083.331 kr.
 
Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har på møde den 25. november 2014 godkendt 
taksterne for 2015. Assens Forsyning A/S har nu fremsendt spildevandstakster for 2015 
til myndighedsgodkendelse i Assens Kommune (se takstblad i bilag).
 
Byrådets godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. 
Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatet udmeldte 
principper for takstfastsættelse er overholdt og, at taksterne er fastsat i 
overensstemmelse med betalingsloven.
 
Assens Spildevand A/S’ indtægtsramme for 2015 er på 87.428.923 kr., hvilket er under 
prisloftet. For en almindelig forbruger, som har et vandforbrug på under 500 m3 om året 
stiger taksten med 0,88 kr. pr. m3 fra 2014 til 2015. Takststigningen skyldes stigning i 
ejendomsskatter, i de statslige spildevandsafgifter samt effekt af trappemodellen 
(betalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget indført i 2014). En samlet 
oversigt over, hvilke elementer, der har påvirket taksterne kan ses i bilag 
”Takstforklaring 2014-2015”. 
 
Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens 
Rensning A/S til indførelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om særbidrag for særligt 
forurenet spildevand findes som særskilt punkt på dagsordenen.
 
 
Takstdel for tømning af olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde
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Assens Kommune hjemtog den 1. januar 2014 tømningsordningen for olie- og 
benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde fra Motas I/S til Assens Forsyning A/S. 
Tømningsordningen har været i udbud og FKSSlamson står for den daglige drift i de 
næste 4 år.
 
Taksten for administrationsgebyr til Assens Forsyning A/S i 2014 fastholdes på 0,36 kr. 
pr. kg affald. De øvrige takster er entreprenørens priser, som virksomhederne afregner 
direkte med FKSSlamson. Entreprenørpriserne fremgår af takstbladet som en 
serviceoplysning for virksomhederne.

Lovgrundlag: 

 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskabet m.v. (LBK nr. 633 af 7. 
juni 2010)

 Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskabet m.v. 
(LOV nr. 902 af 4. juli 2013)

 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. 
juni 2009)

 Bekendtgørelse nr. 1309 om affald af 18. december 2012

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
Takster 2015

Takstforklaring 2014-2015

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2015
Miljø- og Teknikudvalget indstiller

 at spildevandstakster 2015 for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 
godkendes.

 at takster for tømning af olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde 
godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om, at

 spildevandstakster 2015 for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 
godkendes

 takster for tømning af olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde 
godkendes

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.      
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.
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11. 13/1915 Fremtidig spildevandsstruktur i Assens Kommune

Indstilling: 
Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at

 arbejdet med revision af Spildevandsplan 2010-2014 igangsættes
 der i spildevandsplanens langsigtede struktur kun indgår ét renseanlæg placeret i 

Assens-området

 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Der skal tages stilling til igangsættelse af arbejdet med revision af Spildevandsplan 
2010–2014 samt spildevandsplanens renseanlægsstruktur og at der på lang sigt kun er 
ét renseanlæg i kommunen placeret i Assens-området.

Sagsfremstilling: 
Revision af spildevandsplan
Gældende Spildevandsplan 2010 – 2014 for Assens Kommune skal revideres. Det er 
tanken, at den nye reviderede plan skal være digital og dermed mere overskuelig og 
tilgængelig for borgere og andre brugere end den nuværende plan. 
 
Ny revideret spildevandsplan kan ikke vedtages i Byrådet før der er taget stilling til 
lokalisering af renseanlægget. Lokalisering af et nyt renseanlæg kræver VVM-screening, 
som vil afgøre, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Udarbejdelse af en VVM-
redegørelse tager ca. 1 år.
 
Tidplan for udarbejdelse af ny revideret spildevandsplan afhænger derfor af VVM-
arbejdet. Hvis der alene er tale om VVM-screening kan planen forventeligt vedtages 
primo 2016.
 
Fremtidig spildevandsstuktur
Med udgangspunkt i økonomi, klima og miljø ønsker Assens Forsyning at etablere ét 
samlet renseanlæg i Assens. 
 
Assens Forsynings bestyrelse har på møde den 25. november 2014 besluttet, at de 
ønsker at centralisere renseanlæggene i kommunen således, at der i fremtiden er ét 
renseanlæg i Assens - området. Anlægget skal på sigt behandle spildevand fra hele 
kommunen. 
 
Assens Renseanlæg har i dag en kapacitet på 35.000 PE (personækvivalenter). Med den 
ønskede centralisering lægges der nu op til etablering af et anlæg med en kapacitet på 
ca. 100.000 PE. Anlægget skal afløse de nuværende 8 renseanlæg i Assens Kommune.
 
For renseanlæg af den størrelse gør forbedret teknologi det muligt at drive et 
energineutralt renseanlæg– i tråd med Assens Kommunes klimahandlingsplan og Assens 
Forsynings miljøpolitik.
 
Nuværende spildevandsstruktur
I den nuværende spildevandsplan, som er vedtaget i Byrådet den 29. september 2010, 
indgår to renseanlæg i den langsigtede spildevandsstruktur, Assens og Vissenbjerg 
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Renseanlæg. Byrådet har efterfølgende på møde den 27. februar 2013 truffet 
principbeslutning om, at der arbejdes hen imod en spildevandsstruktur med kun ét 
renseanlæg placeret i Assens. Der ønskes en stillingtagen til, om Byrådet fastholder 
denne beslutning således, at det kan indarbejdes i næste revision af spildevandsplanen. 
 
 

Lovgrundlag: 

 Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26. juni 2010)
 Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1448 af 11. dec. 2007)
 Betalingsloven (LBK nr. 633 af 7. juni 2010)
 Planloven (LBK nr. 587 af 27. maj 2013)
 Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013)
 VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1184 af 6. november 2014)
 Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24. september 2009)

Økonomi: 
Området er takstfinansieret. 

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2015
Miljø- og Teknikudvalget indstiller, 

 at arbejdet med revision af Spildevandsplan 2010-2014 igangsættes
 at der i spildevandsplanens langsigtede struktur kun indgår ét renseanlæg 

placeret i Assens-området.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om, at

 arbejdet med revision af Spildevandsplan 2010-2014 igangsættes
 der i spildevandsplanens langsigtede struktur kun indgår ét renseanlæg placeret i 

Assens-området

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

12. 14/1376 Indkomne høringssvar til analysen af 
banestrækningen mellem Assens og Tommerup St.

Indstilling: 
Miljø- og Teknikudvalget tog høringssvarene til analysen af den nedlagte 
jernbanestrækning Assens-Tommerup til efterretning og indstiller, at
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 anbefale en længerevarende lejeaftale mellem Banedanmark og Lilleskov 
Teglværk som grundlag for skinnecykelaktiviteten de kommende år,

 der tages planmæssige skridt, der sikrer at banestrækningen bevares som en 
sammenhængende strækning.

 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Analysen af den nedlagte jernbanestrækning Assens-Tommerup blev sendt i høring i 
perioden september til november 2014.
 
Høringssvarene er blevet gennemgået og der er udarbejdet resumeer deraf. 
Både resumeer og de originale høringssvar er vedlagt til orientering.

Sagsfremstilling: 
Ud fra en gennemgang af de indkomne høringssvar kan det konkluderes at der ikke kan 
udledes et entydigt svar.
 
Oversigt over og resume af høringssvarene kan findes i bilag 1.
Selve analysen findes i bilag 35 mens kommissoriet for udarbejdelsen af analysen findes i 
bilag 67.
  
Øvrige bilag indeholder originale høringssvar med dertilhørende bilag.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
Samlede høringssvar inkl. oversigt

Oversigt over høringssvar.docx

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2015
Miljø- og Teknikudvalget tog høringssvarene til analysen af den nedlagte 
jernbanestrækning Assens-Tommerup til efterretning. 
 
Det indstilles til Byrådet: 
 

 at anbefale en længerevarende lejeaftale mellem Banedanmark og Lilleskov 
Teglværk som grundlag for skinnecykelaktiviteten de kommende år,

 

 at der tages planmæssige skridt, der sikrer at banestrækningen bevares som en 
sammenhængende strækning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets beslutning om at tage 
høringssvarene til analysen af den nedlagte jernbanestrækning Assens-Tommerup til 
efterretning og indstiller, at
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 anbefale en længerevarende lejeaftale mellem Banedanmark og Lilleskov 
Teglværk som grundlag for skinnecykelaktiviteten de kommende år,

 der tages planmæssige skridt, der sikrer at banestrækningen bevares som en 
sammenhængende strækning.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Yderligere anbefaler Byrådet, at Miljø- og teknikudvalget i samarbejde med Assens 
Forsyning undersøger mulighederne for at etablere en cykelsti i forbindelse med ny 
kloakledning.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

13. 14/33225 Påbud til havnen samt håndteringen af påbud til 
havnen

Indstilling: 
Miljø- og Teknikudvalget oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget som 
havneudvalg, idet udvalget med utilfredshed konstaterer at påbudsreguleringen 
tydeligvis ikke har fornøden effekt.
 
Ole Knudsen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 
Økonomiudvalget tager til efterretning, at påbud til havnen om flishugning efter havnens 
påklage til Natur og Miljøklagenævnet ifølge miljøbeskyttelsesloven har opsættende 
virkning og dermed ikke kan håndhæves pt.
 
Udvalget henstiller kraftigt til Assens Havn om at være opmærksom på at udøve 
flishugning og –håndtering i forbindelse med læsning og losning på en måde, så 
naboerne generes mindst muligt. Udvalget bemærker i den forbindelse, at Havnen i 
januar 2015 er anmodet om en redegørelse om arbejdsgange i forbindelse med 
flishugning.
 
Økonomiudvalget ønsker undersøgt om Byrådet har instruktionsbeføjelse i forhold til de 
af Byrådet udpegede medlemmer af havnens bestyrelse.
 
Ole Knudsen (V) blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Sagsfremstilling: 
Efter aftale med formanden for Miljø- og Teknikudvalget Hans Bjergegaard 
dagsordensættes punktet efter begæring af Rie Nielsen.
 
Økonomiudvalget ønskede undersøgt om Byrådet har instruktionsbeføjelse i forhold til de 
af Byrådet udpegede medlemmer af havnens bestyrelse. Notat er vedhæftet som bilag.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.
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Bilag:
Klager Assens Havn 2. jan 2015 samt havnens kommentarer

Notat - Opsættende virkning af klage over påbud 

Instruktionsbeføjelse selvstyrehavn - Notat til byrådet

Hensynsnotat fra Assens Havn - tilføjet pkt. på byrådets møde 28.1.2015

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2015
Miljø- og Teknikudvalget oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget som 
havneudvalg, idet udvalget med utilfredshed konstaterer at påbudsreguleringen 
tydeligvis ikke har fornøden effekt.
 
Ole Knudsen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Ole Knudsen (V) blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.
 
Økonomiudvalget tager til efterretning, at påbud til havnen om flishugning efter havnens 
påklage til Natur og Miljøklagenævnet ifølge miljøbeskyttelsesloven har opsættende 
virkning og dermed ikke kan håndhæves pt.
 
Udvalget henstiller kraftigt til Assens Havn om at være opmærksom på at udøve 
flishugning og –håndtering i forbindelse med læsning og losning på en måde, så 
naboerne generes mindst muligt. Udvalget bemærker i den forbindelse, at Havnen i 
januar 2015 er anmodet om en redegørelse om arbejdsgange i forbindelse med 
flishugning.
 
Økonomiudvalget ønsker undersøgt om Byrådet har instruktionsbeføjelse i forhold til de 
af Byrådet udpegede medlemmer af havnens bestyrelse.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.
 
Hans Bjergegaard fremsatte følgende ændringsforslag: 
 
”Byrådet pålægger de af byrådet udpegede medlemmer af havnebestyrelsen, at drage 
omsorg for, at Assens kommunale selvstyrehavn overholder de af kommunen udstedte 
påbud angående flishugning på havnen, uanset at bestyrelsen har påklaget påbuddene til 
Natur- og Miljøklagenævnet, og uanset at klagen har opsættende virkning”
 
Ændringsforslaget sattes til afstemning: 
 
For stemte 11 medlemmer: 
Tage Kiltang Bartholin(O)
Betina Signe Stick(O)
Hans Bjergegaard(O)
Jens Henrik Thulesen Dahl(O)
Henrik Mott Frandsen(V)
Rie Nielsen(V)
Henrik Hansen(A)
Lars Søgaard(A)
Carsten Smedegaard(SF)
Malene Rye Andersen(Ø)
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Ena Nørgaard(C)
 
Imod stemte 17 medlemmer:
Bodil Boesgaard(V)
Henning Jensen(V)
Erik Klindt Andersen(V)
Leif Wilson Laustsen(V)
Tanja Møllegaard Løvgren(V)
Lars Kr. Pedersen(V)
Dan Gørtz(V)
Søren Steen Andersen(V)
Finn Brunse(A)
Charlotte Christiansen(A)
Leif Rothe Rasmussen(A)
Charlotte V Pedersen(A)
Elmer Philipsen(A)
Bo G. Jørgensen(A)
Sara Emil Baaring(A)
Arno Termansen(A)
Poul Poulsen(B)
 
Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod. 
 
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.
 
 
Ændringsforslag fremsat af Charlotte Vincent Pedersen sattes herefter til afstemning: 
 
”Indstillingen godkendt med bemærkning om, at Byrådet tilkendegiver, at såfremt 
Assens Havn ikke følger den kraftige henstilling vil Byrådet være indstillet på uden 
yderligere varsel at tage instruktionsbeføjelsen i brug.”
 
Ændringsforslaget sattes til afstemning:
 
For stemte 28 medlemmer. 
 
Ændringsforslaget var herefter godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

14. 14/24122 Høringssvar vedrørende ændring af skoledistrikt - 
elever i Ørsted

Indstilling: 
Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at høringssvarene, og ændring af skoledistrikt 
fremsendes til Byrådets godkendelse.
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Beslutningstema: 
Børne- og Uddannelsesudvalget behandler de indkomne høringssvar fra 
Glamsbjergskolen og Aarupskolen, og indstiller til Byrådets godkendelse, at 
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skoledistriktet for elever bosat i Ørsted ændres således, at elever fremadrettet tilhører 
Aarupskolens distrikt. 

Sagsfremstilling: 
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 12. november 2014, at oplæg 
til, at skoledistriktet for elever bosat i Ørsted ændres, således at eleverne fremadrettet 
tilhører Aarupskolens distrikt, og at sagen sendes i høring på de 2 berørte skoler.

 
De elever, som på nuværende tidspunkt er tilmeldt distriktsskolen, bevarer retten til fri 
transport til nuværende skole.
 
På Børn- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. oktober 2014 blev det besluttet, at der 
skal udarbejdes et oplæg, hvori der igangsættes en proces med henblik på ændring af 
skoledistrikt, således at elever i Ørsted fremadrettet har tilknytning til Aarupskolen 
fremfor Glamsbjergskolen. 

Dette er motiveret af, at en gruppe borgere i brev, dateret 14. august 2014, stilet til 
Assens Byråd med tilhørende underskriftsindsamling fra 108 borgere i Ørsted, har 
anmodet om en ændring af skoledistriktet, således at skolesøgende børn i Ørsted 
fremover kommer til at tilhøre Aarupskolens skoledistrikt i stedet Glamsbjergskolen. 

Henvendelsen kom umiddelbart efter bussagen ved skoleårets start, hvor 38 børn fra 
Ørsted ikke længere kunne tage bussen i skole, da Assens Kommune (i henhold til 
beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 6. maj 2014 og i Børne- og 
Undervisningsudvalget den 7. maj 2014), kun befordrer elever, der benytter egen 
distriktsskole. 

Busproblemet blev ret hurtigt løst – men borgere fra Ørsted ønsker at sikre, at der ikke 
sker noget lignende i fremtiden, og ønsker derfor en formel ændring af skoledistriktet.

Der er i øjeblikket 8 børn, der benytter sig af privatskoler i området. Derudover er der 7 
børn, der går på Glamsbjergskolen og 9 kommende elever, (børn under den 
skolesøgende alder), der qua en skoledistriktsændring vil komme til at tilhøre 
Aarupskolen, når de skal starte i skolen. 
 
Konsekvenser af omlægning af distrikt:
De elever, der i dag benytter distriktsskolen, Glamsbjergskolen, vil der skulle laves en 
overgangsordning for. 
Transportmæssigt skønnes der ikke at blive problemer, idet Glamsbjerg er et trafikalt 
omdrejningspunkt, grundet Vestfyns Gymnasium, Handelsgymnasiet og 10. 
klassecentret. 

Høring: 
Ifølge Folkeskolelovens § 40, stk. 3 skal ændring af skoledistrikter sendes til høring på de 
berørte skoler. 

Lovgrundlag: 
Folkeskolelovens § 40, stk. 3.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
Skoledistrikt ny grænse aarup glamsbjerg.docx
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Høringssvar fra Aarupskolen

Høringssvar fra Glamsbjergskolen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. januar 2015
Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at høringssvarene, og ændring af skoledistrikt 
fremsendes til Byrådets godkendelse 
 
Fraværende: Sara Emil Baaring.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling om at, 
høringssvarene, og ændring af skoledistrikt fremsendes til Byrådets godkendelse. 
 
Leif W. Laustsen og Ole Knudsen deltog ikke behandlingen af dette punkt.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

15. 14/3106 Kvalitetsaftale 2014

Indstilling: 
Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller Kvalitetsaftalen 2014/2015 til endelig 
godkendelse i Byrådet.

Beslutningstema: 
Kvalitetsaftalen 2014/2015 har været i høring i bestyrelser, i de lokale MED- udvalg samt 
fælles MED-udvalg og med deres tilbagemeldinger indstilles Dagtilbuddenes 
Kvalitetsaftale til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling: 
Børne- og Uddannelsesudvalget sendte den 9. oktober 2014 Dagtilbuddenes fælles 
Kommunale Kvalitetsaftale i høring i bestyrelser og i lokale MED-udvalg i dagtilbud i 
Assens Kommune. Bestyrelser og Med-udvalg har hermed haft mulighed for at 
kommentere Kvalitetsaftalen.
 
Den fælles Kvalitetsaftale er en sammenskrivning af samtlige kvalitetsaftaler fra de 
kommunale dagtilbud: dagplejen, områdeinstitutioner og landsbyordninger.
 
Kvalitetsaftalen er dokumentationen på det lovpligtige tilsyn jf. dagtilbudsloven § 5. 
Tilsynet indeholder såvel et kontrol- som et udviklingsperspektiv. Kvalitetsaftalen er 
samtidig en beskrivelse af udvikling og indsatser på 0-6 års området generelt.
 
Der er indkommet 19 høringssvar. Heraf er der 10 svar fra bestyrelser, 9 fra lokale MED- 
udvalg og 1 fra fælles MED-udvalget på området.
 
Den samlede tilbagemelding er positiv og vurderer at: ”Kvalitetsaftalen er både 
oplysende og interessant, vi mener den giver et retvisende billede af dagtilbudsområdet, 
som gennem de sidste år har været igennem en omfattende, men også meget positiv 
udvikling”. Citat fra ét høringssvar som er generelt dækkende for samtlige høringsvar.
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Flere finder den samlede Kvalitetsaftale genkendelig i forhold til deres egen lokale 
Kvalitetsaftale, hvilket er afgørende for sammenhæng og ejerskab til rapporten.
 
Øvrige tilbagemeldinger tages til efterretning i det videre arbejde på området.

Lovgrundlag: 
Dagtilbudsloven.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.

Bilag:
Samling af høringssvar til BUU

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. januar 2015
Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller Kvalitetsaftalen 2014/2015 til endelig 
godkendelse i Byrådet.
 
Fraværende: Sara Emil Baaring.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Udsat.

16. 14/31820 Godkendelse af sundhedsaftalen 2015-2018

Indstilling: 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Sundhedsaftalen 2015-2018 sendes til Byrådet 
til godkendelse.
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutningstema: 
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 med henblik på indstilling om godkendelse i 
Byrådet.

Sagsfremstilling: 
Sundhedsaftalen 2015-2018 er tredje generation af sundhedsaftaler. Formålet med 
sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen af de 
patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som 
går på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis. Sundhedsaftalen er således en 
forpligtende aftale om samarbejdet på sundhedsområdet og indgås mellem Regionsrådet 
og de 22 syddanske Byråd.
 
Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 arbejde med Sundhedsaftalen 2015-2018.
 
Efter godkendelse i Regionsrådet og de 22 syddanske Byråd afsluttes processen med 
endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.
 
Sundhedsaftalen 2015-2018 rummer tre dele:
Den politiske del
Den administrative del 
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Bilagsdelen
 
Den politiske del af sundhedsaftalen
Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision for det tværsektorielle 
samarbejde. Visionen indeholder tre hovedmål, der udgør det politiske grundlag for 
aftalen:
· Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
· Sundhed for alle
· Sundhed med sammenhæng.
I forlængelse af visionen opstilles en række konkrete målsætninger, der skal understøtte 
at hovedmålene nås, samt principper og fokuspunkter for arbejdet med at omsætte 
sundhedsaftalen til konkrete handlinger og resultater.
 
Den politiske del af sundhedsaftalen indeholder desuden en udviklingsaftale, der 
omhandler en række temaer, hvor kommuner og region er enige om at arbejde sammen 
med fælles formål, men hvor der er forskellige opfattelser af midler, tempo og graden af 
forpligtelse i samarbejdet:
· Forebyggelse og tidlig opsporing
· Den rehabiliterende tilgang
· Borger, patient og pårørendeinddragelse
· Fastholdelse i job og uddannelse
· Mental sundhed
· Telemedicin
· Borgerorienterede kvalitets- og effektmål.
 
Den administrative del af sundhedsaftalen
Den administrative del af sundhedsaftalen fastlægger rammer for at realisere den 
politiske vision, herunder blandt andet:
 
Tværgående temaer: 
· Kvalitet på tværs af sektorer
· Økonomi, aktivitet og koordinering
· Velfærdsteknologi og telemedicin
 
Obligatoriske indsatsområder:
· Forebyggelse
· Behandling og pleje
· Genoptræning og rehabilitering
 
Der indgås desuden underliggende aftaler om målgruppespecifikke indsatser for:
· Gravide og nyfødte
· Børn og unge
· Mennesker med senhjerneskade
· Mennesker med kronisk sygdom
· Psykiatriske patienter med somatiske ledelser
· Mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse
· Mennesker med demens
· Den ældre medicinske patient
· Mennesker med behov for kræftrehabilitering og palliation
 
Der vil primo 2015 blive foretaget en prioritering af indsatser og initiativer, som fremgår 
af sundhedsaftalens implementeringsplan. 
 
Bilagsdelen
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Bilagsdelen rummer en række dokumenter, som kan være vejledende og 
handlingsanvisende for den enkelte medarbejder i sundhedsvæsenet i mødet med 
borgeren, fx specifikke samarbejdsaftaler, patientforløbsprogrammer, snitfladekataloger, 
casekataloger m.v., som kan være eksisterende eller som vil blive udarbejdet i 
sundhedsaftaleperioden. 
 
Bemærkninger til Sundhedsaftalen 2015-2018
Sundhedsaftalen 2015-2018 tager afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning, der er 
revideret på baggrund af ændringer i Sundhedsloven og bekendtgørelsen om 
sundhedsaftaler. Ændringerne betyder blandt andet for tredje generation af 
sundhedsaftaler, at:  
· Der udarbejdes én sundhedsaftale i hver region.
· Det er en politisk aftale, der nu tager afsæt i konkrete målsætninger og en 

systematisk opfølgning på implementeringsarbejdet. 
· Der er foretaget en ligestilling af somatik og psykiatri, således at psykiatrien ikke 

længere har et selvstændigt afsnit, men indgår på lige fod med somatikken.
· Der er sat et øget fokus på at styrke inddragelse af patienter og pårørende i 

sundhedsvæsnet. Det gælder både den enkelte borger/patients mulighed for at få 
indflydelse på eget forløb, fx via den rehabiliterende tilgang, og borger/patienters 
generelle muligheder for indflydelse, fx via Patientinddragelsesudvalget.

· Almen praksis spiller fortsat en vigtig rolle i det tværgående samarbejde. Almen 
praksis er ikke en aftalepart, men udarbejdelse og implementeringen af 
sundhedsaftalen hænger tæt sammen med praksisplan for almen praksis. 
Praksisplanen beskriver hvilke opgaver, almen praksis skal varetage og snitfalder til 
det øvrige sundhedsvæsen, herunder kommuner, samt overvejelser om kapacitet og 
fysisk placering af ydernumre. 

 

Lovgrundlag: 
Sundhedslovens § 205.

Økonomi: 
Kommunerne er medfinansierende på sundhedsområdet i form af den aktivitetsbaserede 
medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler for borgernes faktiske 
træk på sundhedsydelser på sygehusene og i praksissektoren.
 
Da sundhedsaftalen regulerer samarbejdet på sundhedsområdet mellem region,
kommuner og almen praksis vil aftalen eksplicit have indflydelse på de kommunale
medfinansieringsudgifter, men også på de øvrige kommunale sundhedsudgifter.
Intentionen om styrkelse af det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedsfremme og
forebyggelse har betydning for den kommunale opgaveløsning, særligt for den
kommunale sygepleje, genoptræning, rehabilitering, pleje- og omsorg, IT og
velfærdsteknologi.
 
Kommunerne har i de seneste 3 års økonomiaftaler fået midler til et permanet løft af
sundhedsområdet på samlet knap 1. mia. kr. Senest er der med Økonomiaftalen for 2015 
givet et permanet løft til kommunerne på i alt 350 mio. kr. til understøttelse af
indsatsområderne i sundhedsaftalerne, herunder bl.a. rehabilitering og træningstilbud, 
styrket sygepleje samt aflastnings- og rehabiliteringspladser. Der vil i økonomiaftalen for 
2016 blive fulgt op på udmøntningen af midlerne, samt hvilken effekt udmøntningen har 
haft i forhold til at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Beslutningskompetence: 
Byrådet.



Møde i Byrådet den 28. januar 2015 - Kl. 17:00 
Assens Kommune, 33 af 36

Bilag:
Sundhedsaftalen 2015-2018 til godkendelse.pdf

Anbefaling om godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark fra 

Sundhedskoordinationsudvalgets kommunale medlemmer 

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 7. januar 2015
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Sundhedsaftalen 2015-2018 sendes til Byrådet 
til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2015
Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om, at 
Sundhedsaftalen 2015-2018 sendes til Byrådet til godkendelse.
 
Leif W. Laustsen og Ole Knudsen deltog ikke behandlingen af dette punkt.

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

17. 15/1882 Anmodning fra Hans Bjergegaard om punkt på 
Byrådets dagsorden ang. flishugning på havnen

Sagsfremstilling: 
På Dansk Folkepartis vegne anmoder Hans Bjergegaard om, at følgende optages som et 
punkt på dagsordenen på Byrådets møde onsdag den 28. januar 2015:
 
"Byrådet pålægger Økonomiudvalget som Havneudvalg at drage omsorg for, at 
bestyrelsen for Assens kommunale selvstyrehavn overholder de af kommunen udstedte 
påbud angående flishugning på havnen, uanset at bestyrelsen har påklaget påbuddene til 
Natur- og Miljøklagenævnet, og uanset at klagen har opsættende virkning".
 
Administrationen har udarbejdet notat om Byrådet har instruktionsbeføjelse over for de 
af Byrådet udpegede medlemmer af Assens kommunale selvstyrehavn. 

Beslutningskompetence: 
Byrådet

Bilag:
Instruktionsbeføjelse selvstyrehavn - Notat til byrådet

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.
 
Det af Dansk Folkeparti fremsatte beslutningsforslag sattes til afstemning:
 
For stemte 9 medlemmer:
Tage Kiltang Bartholin(O)
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Betina Signe Stick(O)
Hans Bjergegaard(O)
Jens Henrik Thulesen Dahl(O)
Henrik Mott Frandsen(V)
Rie Nielsen(V)
Carsten Smedegaard(SF)
Malene Rye Andersen(Ø)
Ena Nørgaard(C)
 
Imod stemte 18 medlemmer:
Bodil Boesgaard(V)
Henning Jensen(V)
Erik Klindt Andersen(V)
Leif Wilson Laustsen(V)
Tanja Møllegaard Løvgren(V)
Lars Kr. Pedersen(V)
Dan Gørtz(V)
Søren Steen Andersen(V)
Finn Brunse(A)
Charlotte Christiansen(A)
Leif Rothe Rasmussen(A)
Charlotte V Pedersen(A)
Elmer Philipsen(A)
Lars Søgaard(A)
Bo G. Jørgensen(A)
Sara Emil Baaring(A)
Arno Termansen(A)
Poul Poulsen(B)
 
1 medlem, Henrik Hansen (A) stemte hverken for eller imod.
 
Forslaget var herefter bortfaldet.
 
Afbud fra Lone Akselsen og Mulle Johansen. Istedet indkaldt Bo G. Jørgensen og Carsten 
Smedegård.

18. Orientering

Bilag:
Borgmesterforum referat 16.12.2014

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Orientering om svar fra Politimesteren for Fyn vedrørende lokationer til afholdelse af 
praktiske køreprøver
 
Orientering om opsamling af henvendelser til kommunen vedrørende udbredelse af 
fibernet.
 
Orientering om lokalpolitiet i Assens midlertidige fravær i Borgerservice på Assens 
Rådhus.
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19. Orientering fra samt forespørgsel til stående udvalg og 
bestyrelsen

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Malene Rye Andersen spurgte til kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler.

20. Spørgetid

Beslutning Byrådet den 28. januar 2015
Knud Krake spurgte om havnens ejer vil drage omsorg for, at kommende støvmålinger 
på havnen foretages af en uvildig ekstern instans.

Kent Lohmann spurgte, hvor ordensreglementet på Assens Havn er opsat.

21. 15/434 Konstituering som kommunaldirektør (Lukket sag)
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Underskriftsside

Søren Steen Andersen

Lars Kristian Pedersen

Leif Wilson Laustsen

Henrik Mott Frandsen

Erik Klindt Andersen

Bodil Boesgaard

Hans Bjergegaard

Tage Kiltang Bartholin

Charlotte Christiansen

Henrik Hansen

Elmer Philipsen

Lone Akselsen

Arno Termansen

Malene Rye Andersen

Ena Nørgaard

Dan Gørtz

Tanja Møllegaard Løvgren

Rie Nielsen

Ole Knudsen

Henning Jensen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Betina Signe Stick

Finn Viberg Brunse

Leif Rothe Rasmussen

Charlotte Vincent Petersen

Lars Søgaard

Sara Emil Baaring

Mogens Mulle Johansen

Poul Poulsen



Bilag: 2.1. Bilag - mindstepriser på ledige byggegrunde

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 3590/15



LEDIGE BYGGEGRUNDE/AREALER I ASSENS KOMMUNE Januar 2015

Side 1 af 6

Parcel nr. / husnr. Antal m2 Mindstepris

Inkl.kloak
Solbakken 14 967 277.171
Solbakken 19 1.225 335.943
Solbakken 22 1.039 293.572
Solbakken 24 1.017 288.561
Solbakken 28 814 242.317

Inkl.kloak og antenne
Sprogøvej 1 1.246 679.888
Sprogøvej 2 951 532.388
Sprogøvej 4 915 514.388
Sprogøvej 6 915 514.388
Sprogøvej 8 918 515.888
Sprogøvej 10 952 532.888
Sprogøvej 12 952 532.888
Sprogøvej 13 948 530.888
Sprogøvej 14 952 532.888
Sprogøvej 16 1.037 575.388
Sprogøvej 18 930 521.888
Sprogøvej 20 951 532.388
Sprogøvej 22 920 516.888
Sprogøvej 23 1.062 587.888
Sprogøvej 25 1.081 597.388
Sprogøvej 26 1.003 558.388
Sprogøvej 27 1.030 571.888
Sprogøvej 28 952 532.888
Sprogøvej 29 1.036 574.888
Sprogøvej 30 952 532.888
Sprogøvej 36 930 521.888
Sprogøvej 37 1.101 607.388
Sprogøvej 39 992 552.888
Sprogøvej 41 992 552.888
Sprogøvej 47 1.144 628.888
Inkl.kloak og vand
Mosegårds Allé 3 4.582 662.126
Mosegårds Allé 4 4.886 695.965
Mosegårds Allé 5 4.696 677.020
Mosegårds Allé 6 3.843 565.576
Mosegårds Allé 7 4.473 647.885
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Side 2 af 6

Mosegårds Allé 12 4.766 686.166
Mosegårds Allé 14 4.261 620.188

Inkl. kloak 
Bremerholmsgyden 1, Jordløse, 
Haarby

1.284 130.872

Bremerholmsgyden 3, Jordløse, 
Haarby

1.109 120.788

Højsletten 8, Tommerup 927
336.379

Pindskrog 7, Snave, Haarby 1.191 103.302

Pindskrog 9, Snave, Haarby 1.191 103.302

Pindskrog 11, Snave, Haarby 1.025 95.628

Inkl. kloak

Snerlevej 13, Grønnemose, 
Aarup

1300

156.165
Inkl. kloak og vand

Filippavænget 1, Haarby 1.668
482.228

Filippavænget 2, Haarby 1.479
434.033

Filippavænget 7, Haarby 1.261
378.443

Filippavænget 8, Haarby 1.656
479.168

Filippavænget 9, Haarby 1.237
403.248

Filippavænget 10, Haarby 2.092
642.648

Filippavænget 11, Haarby 1.281
415.568

Filippavænget 12, Haarby 2.102
645.448

Inkl. kloak og antenne

Duedal Huse 4, Vissenbjerg 983 333.504

Duedal Huse 6, Vissenbjerg 969 329.565
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Side 3 af 6

Duedal Huse 8, Vissenbjerg 930 318.590

Duedal Huse 10, Vissenbjerg 1.186 390.628

Hesbjerg Huse 3, Vissenbjerg 952 280.132

Duedalen 81, Vissenbjerg 947 278.960

Duedalen 82, Vissenbjerg 1.075 359.393

Duedalen 83, Vissenbjerg 912 270.752

Duedalen 84, Vissenbjerg 948 323.655

Duedalen 85, Vissenbjerg 968 283.884

Duedalen 86, Vissenbjerg 994 336.600

Duedalen 87, Vissenbjerg 999 338.007

Duedalen 88, Vissenbjerg 920 315.776

Duedalen 89, Vissenbjerg 1.006 339.976

Duedalen 90, Vissenbjerg 913 313.806

Duedalen 91, Vissenbjerg 932 275.442

Duedalen 92, Vissenbjerg 1.113 370.086

Duedalen 93, Vissenbjerg 1.064 306.396

Duedalen 94, Vissenbjerg 1.002 365.704

Duedalen 95, Vissenbjerg 917 314.932

Duedalen 96, Vissenbjerg 1.141 408.544

Duedalen 97, Vissenbjerg 950 324.218

Duedalen 98, Vissenbjerg 1.089 363.333

Duedalen 99, Vissenbjerg 958 326.469

Duedalen 100, Vissenbjerg 846 255.275

Duedalen 101, Vissenbjerg 1.042 350.107

Duedalen 102, Vissenbjerg 1.096 313.900
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Duedalen 103, Vissenbjerg 1.073 358.830

Duedalen 104, Vissenbjerg 960 282.008

Duedalen 105, Vissenbjerg 1.105 367.835

Duedalen 108, Vissenbjerg 986 334.348

Duedalen 112, Vissenbjerg 952 350.294

Duedalen 114, Vissenbjerg 1.046 379.265

Wittenbergvej parcel 1, Ebberup Ca. 2.600
494.000

Wittenbergvej parcel 2, Ebberup Ca. 2.600
494.000

Wittenbergvej parcel 3, Ebberup Ca. 2.600
494.000

Blommehaven, Haarby
 Storparcel

5.879 1.004.427

Syrenvej, Haarby
Storparcel 

8.360 1.428.306

Indsatspulje grunde
Nellemosevej 41, 5683 Haarby 2.800 196.000

Voldtoftevej 46, 5620 
Glamsbjerg

777 77.700

Nellemosevej 20, 5683 Haarby 980 98.000

Bredgade 75, 5492 Vissenbjerg 2.077 207.700

Møllegårdsvej 16, 5610 Assens 11.011 295.000

Mygindlund 6, 5610 Assens 9.606 245.000

Højsletten II, 
Inkl. kloak og vand

Højsletten 25 902 428.450
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Højsletten 27 906 430.350

Højsletten 31 918 399.330

Højsletten 33 901 391.935

Højsletten 35 907 430.825

Højsletten 39 905 429.875

Højsletten 41 926 481.520

Højsletten 43 1035 538.200

Højsletten 47 1001 550.550

Højsletten 49 934 513.700

Højsletten 52 1032 490.200

Højsletten 64 1055 580.250

Eventyrbakken, Aarup incl. 
kloak

Eventyrbakken 2 1.031 386.625

Eventyrbakken 3 916 343.500

Eventyrbakken 5 923 346.125

Eventyrbakken 6 997 373.875

Eventyrbakken 7 931 349.125

Eventyrbakken 8 992 372.000

Eventyrbakken 9 968 363.000

Eventyrbakken 10 991 371.625

Eventyrbakken 12 1.006 296.770



LEDIGE BYGGEGRUNDE/AREALER I ASSENS KOMMUNE Januar 2015

Side 6 af 6

Eventyrbakken 13 1.199 449.625

Eventyrbakken 14 1.265 373.175

Eventyrbakken 15 894 335.250

Eventyrbakken 16 1.055 311.225

Eventyrbakken 17 958 359.250

Eventyrbakken 19 1.170 438.750

Eventyrbakken 20 926 273.170

Eventyrbakken 21 1.113 417.375

Eventyrbakken 22 1.064 313.880

Eventyrbakken 23 1.205 355.475

Eventyrbakken 25 1.083 319.485

Eventyrbakken 27 952 280.840

Eventyrbakken 29 985 290.575

Eventyrbakken 31 1.114 328.630

Snave gl. boldbane 7.254 181.350

Have/landbrugs-jord
Søbrovej 46, 5683 Haarby 351 6.500



Bilag: 4.1. Adm. tidsplan punktformk - budgetproces for budget 2016-2019

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 260307/14



Notat

Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 
2016-2019

På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere 
om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det 
økonomiske årshjul generelt.

Dato Aktivitet Hvem
Januar

14. januar Fremsende sagsfremstilling og indstilling til 
økonomiudvalgsmøde vedr. 
budgetprocessen for budget 2016-2019

Budget og analyse

19. januar Økonomiudvalget behandler forslag til 
budgetproces

Økonomiudvalget

26. januar Udkast til befolkningsprognose fremsendes 
til direktionen.

Budget og analyse

28. januar Direktionen behandler 
befolkningsprognosen og drøfter de 
forskellige boligbygningsscenarier med 
indstilling til Økonomiudvalget.

Direktionen

Februar

11. februar Fremsende sagsfremstilling og indstilling til 
økonomiudvalgsmøde vedr. 
befolkningsprognosen.

Budget og analyse

16. februar Økonomiudvalget behandler 
befolkningsprognosen og drøfter de 
forskellige boligbygningsscenarier med 
indstilling til Byrådet.

Økonomiudvalget
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Dato Aktivitet Hvem
17. februar Hovedudvalgsmøde. Orienteres om 

budgetproces
Hovedudvalget

25. februar Byrådet behandler befolkningsprognosen 
og drøfter de forskellige 
boligbygningsscenarier og træffer 
beslutning.

Byrådet

Marts

2. – 9. marts Gennemgang af årshjulet i fagudvalgene Fagudvalgene

Medio marts Budget rulles i forhold til KL’s pris- og 
lønskøn

Budget og analyse

Medio marts Opstart af udarbejdelse af det tekniske 
budget (tekniske blokke)

Budget og analyse i 
samarbejde med 
fagområderne

16. marts Økonomiudvalget drøfter behov for 
råderum

Økonomiudvalget

April

8.– 20. april Opstart af politiske visioner og pejlinger. 
Regnskabets konsekvenser for kommende 
budget drøftes

Udvalgene 

Maj

4. – 11. maj Fortsættelse af politiske drøftelser i 
fagudvalgene

Fagudvalgene

8. maj Teknisk budget inkl. blokbeskrivelser 
fremsendes til chefmøder

Budget og analyse.

13. maj Forberede anlægsprioritering Direktionen

13. maj Teknisk budget inkl. blokbeskrivelser 
drøftes på chefmøder. Økonomikonsulenter 
deltager på chefmøderne.

Direktør, fag- og stabschef og 
Budget og analyse.
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Dato Aktivitet Hvem
18. maj Fortsættelse af politiske drøftelser.

Økonomiudvalget beslutter et eventuelt 
råderum samt anlægsramme

Økonomiudvalget

20. maj Deadline materiale til 1. 
budgetseminar både drift og anlæg. 

Budget og analyse.

22. maj Materiale til 1. budgetseminar fremsendes 
til direktionen

Budget og analyse.

26. maj Materiale til drift og anlæg til 1. 
budgetseminaret behandles på 
direktionsseminar

Direktionen m.fl. 

29. maj Deadline materiale til 1. budgetseminar - 
efter direktionsmøde.

Budget og analyse.

Juni

8.-9. juni Materiale til 1. budgetseminar omdannes til 
elektronisk version.

Janne

10. juni Dagsorden med materiale til 1. 
budgetseminar vedr. teknisk budget sendes 
til Økonomiudvalget

Budget og analyse.

11. juni Materiale til 1. budgetseminar sendes til 
Byrådet.

Budget og analyse.

15. juni Økonomiudvalgt behandler det tekniske 
budget og udmelder endelige 
budgetrammer samt vurderer behovet for 
råderum. Byrådet orienteres på 1. 
budgetseminar. 

Økonomiudvalget

16. juni Hovedudvalgsmøde. Orienteres om 
materiale til 1. budgetseminar

Hovedudvalget

18. juni 1. Budgetseminar Byrådet, direktionen m.fl.

19. juni Budgetstormøde. 
Orienteringsmøde for alle 

Borgmester, direktionen 
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Dato Aktivitet Hvem
tillidsrepræsentanter, hoved-MED, 
decentrale ledere, fag- og stabschefer om 
budget om budgetprocessen indtil nu.

m.fl.

Juli

Frem til den 31. 
juli 

Budgetblokke beregnes og 
konsekvensbeskrives.

Konsekvenser af økonomiaftalen mellem 
KL og regeringen beregnes og 
konsekvensbeskrives.

Revideret forslag til Investeringsoversigt 
udarbejdes

Borgmesterens/Direktionens forslag til 
budget i balance udarbejdes

Administrationen

31. juli Deadline materiale til 2. 
budgetseminar.

Budget- og analyse

August

5.-6. august Materiale til 2 budgetseminar omdannes til 
elektronisk version

Janne/Budget- og analyse

7. august Materiale til 2. budgetseminar sendes til 
direktionen

Budget- og analyse

10. august Materiale til 2. budgetseminar drøftes i 
direktionen

Direktionen

11. august Deadline for ændringer til materiale 2. 
budgetseminar

Budget og analyse

13. august Materiale til 2. budgetseminar udsendes. Budget- og analyse

17. august Fællesmøde Økonomiudvalget og 
hovedudvalget.

Økonomi- og Hovedudvalget

17. august Økonomiudvalget behandler 2. 
budgetopfølgning og evt. konsekvenser for 

Økonomiudvalget
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Dato Aktivitet Hvem
budgetlægningen. Økonomiudvalget drøfter 
endelig proces til 2. budgetseminar. 

20.-21. august Byrådets 2. budgetseminar.

Der er fokus på økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL og dens betydning for 
indtægtssiden og drifts og anlægsbudgettet.

Byrådet, direktionen m.fl.

26. august Materiale til 1. behandling behandles i 
direktionen.

Direktionen m.fl.

28. august Budgetstormøde
Orienteringsmøde for alle 
tillidsrepræsentanter, hoved-MED, 
decentrale ledere, fag- og stabschefer om 
budget herunder resultat af 
budgetseminaret.

Borgmester, direktionen 
m.fl.

29. august -11. 
september kl. 12 

Høringsperiode: Forslag til budget 
udsendes til høring via fagchefer hos 
samtlige høringsberettigede herunder 
budgetbrugere, bestyrelser, ældreråd, 
faglige organisationer og MED-udvalg.

Budget- og analyse

31. august Deadline materiale til 1. behandling 
af budget.

Budget- og analyse

September

2. september Materiale til 1. behandling sendes ØK Budget- og analyse

7. september Økonomiudvalget behandler budget og 
laver indstilling til byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget

10. september Borgermøde om budget. Byrådet m.fl.

16. september Ekstraordinært byrådsmøde. 1. behandling 
af budget.

Byrådet

17. -20. Budgetforhandling Økonomiudvalget m.fl.
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Dato Aktivitet Hvem
september 

21. september 
kl. 12.00

Frist for fremsendelse af politiske 
ændringsforslag til budget

Byrådet

21. september Deadline materiale til 2. behandling. 
(EVT. konsekvenser af 
budgetforliget).

Administrationen

22. september Materiale til 2. behandling sendes til 
direktionen

Budget og analyse

23. september Materiale til 2. behandling drøftes i 
direktionen

Direktionen m.fl.

23. september Materiale til 2. behandling sendes til 
Økonomiudvalget

Budget og analyse

28. september Økonomiudvalget 2. behandling af budget Økonomiudvalget og 
gruppeformændene

Oktober

2. oktober Materiale til 2. behandling af budget 
fremsendes til Byrådet.

Budget- og analyse

7. oktober Ekstraordinært byrådsmøde. 2. behandling 
af budget inkl. takstblad mv.  

Byrådet

9. oktober Budgetstormøde
Orienteringsmøde for alle 
tillidsrepræsentanter, hoved-MED, 
decentrale ledere, fag- og stabschefer om 
budgettet.

Borgmester, direktionen 
m.fl.

November 

2.- 16. 
november 

Udvalgene drøfter udmøntning af 
budgetblokke

Fagudvalgene og 
Økonomiudvalget.



Bilag: 4.2. Årshjul 2015 - Budget 2016 - 2019

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 7566/15



ASSENS KOMMUNE  Farvekoderne betyder: Budget   Regnskab   Budgetopfølgning   Høring   Mål

Mødekalender 2015

 Januar   Februar   Mar ts   Apr i l   Maj   Juni  
1 Nytårsdag S 1      S 1      O 1      F 1 Store bededag M 1 EBU - IMU godkender 2016-mål 23

F 2      M 2 EBU - IMU 6 M 2 EBU – IMU gennemgang årshjul 10 T 2 Skærtorsdag L 2      T 2 MTU godkender 2016-mål

L 3      T 3 MTU T 3 MTU gennemgang årshjul F 3 Langfredag S 3      O 3 SSU godkender 2016-mål

S 4      O 4 SSU – BUU O 4 SSU gennemgang årshjul L 4      M 4 EBU – IMU Drøft. Mål 2016
1. budgetopfølgning  
+Budgetdrøftelser

19 T 4 KFU godkender 2016-mål

M 5 EBU - IMU 2 T 5 KFU T 5 KFU gennemgang årshjul S 5 Påskedag T 5 MTU Drøft. Mål 2016 1. budget-
opfølgning Budgetdrøftelser

F 5 Grundlovsdag 

T 6 MTU F 6 Deadline - overførsler F 6      M 6 2. påskedag 15 O 6 SSU Drøft. Mål 20161. budget-
opfølgning Budgetdrøftelser

L 6      

O 7 SSU L 7      L 7      T 7 T 7 KFU Drøft. Mål 20161. budge-
topfølgning Budgetdrøftelser

S 7      

T 8 KFU S 8      S 8      O 8 BUU visioner til budget + regnsk. 
konsek. +1. status 2015-mål

F 8      M 8 BUU godkender 2016-mål 24

F 9      M 9 7 M 9 BUU gennemgang årshjul 11 T 9 L 9      T 9      

L 10      T 10      T 10      F 10      S 10      O 10 Materiale til 1. budgetseminar 
sendes til ØK

S 11      O 11 Befolkningspr. sendes til ØK  
DIR beh. overførsler.  Dagsorden 
ØK - overførlser

O 11 DIR behandler regnskab L 11      M 11 BUU Drøft. Mål 2016 1. budget- 
opfølgning  Budgetdrøftelser

20 T 11 DIR/FMD Matr. til 1. budget-
seminar sendes til BYRÅD

M 12 BUU 3 T 12 DIR/FMD T 12 DIR/FMD S 12      T 12      F 12      

T 13      F 13      F 13      M 13 EBU – IMU visioner til budget + 
regnsk. konsek. +1. status 2015-
mål

16 O 13 DIR forbereder anslægsprio.
Ledermøder:Drøfter mat. til 
budgetseminar

L 13      

O 14 Tidsplan sendes til ØK L 14      L 14      T 14 MTI visioner til budget + regnsk. 
konsek. +1. status 2015-mål

T 14 Kr. himmelfartsdag S 14      

T 15 Frist aflev. “Den gode historie”
Sidste bogføringdag – (minus 
økonomi)

S 15 Fastelavn S 15      O 15 SSU visioner til budget + regnsk. 
konsek. +1. status 2015-mål 
Deadline 1. budgetopfølgning

F 15 DIR/FMD M 15 ØK behander og udmelder 
budgetrammer 
Godkender  2016-Mål

25

F 16 M 16 ØK behandler befolkningsprognose               
+ Overførsler.

8 M 16 ØK drøfter råderum + Behandler 
regnskab

12 T 16 KFU visioner til budget + regnsk. 
konsek. +1. status 2015-mål
DIR/FMD

L 16      T 16      

L 17      T 17      T 17      F 17      S 17      O 17      

S 18      O 18      O 18 DIR behandler 1. status på 2015-
mål

L 18      M 18 ØK: budgetdrøftelser + råderum + 
anlægsramme + Drøf. Mål 2016+
 1. budgetopfølgning

21 T 18 BUDGETSEMINAR

M 19 ØK Behandler tidsplan budget 4 T 19      T 19      S 19      T 19      F 19 BUDGETSTORMØDE

T 20      F 20 Alle posteringer slut
Frist regnskabsbemærkn.

F 20      M 20 ØK visioner til budget + regnsk. 
konsek. +1. status 2015-mål
1. budgetopf. sendes til DIR

17 O 20 DIR drøfter tilrettede mål 2016l
BA Deadline materiale til direktions 
seminar

L 20      

O 21      L 21      L 21      T 21      T 21 S 21      

T 22      S 22      S 22      O 22 DIR beh. 1. budgetopf. F 22 Materiale til 1.budgetseminar 
sendes til DIR

M 22 PRESSE 26

F 23      M 23 PRESSE 9 M 23 PRESSE 13 T 23      L 23      T 23      

L 24      T 24      T 24      F 24      S 24 Pinsedag O 24 BYRÅD

S 25      O 25 BYRÅD beh. befolkningspro.
BYRÅD beh. overførsler

O 25 BYRÅD beh. regnskab L 25      M 25 2. pinsedag 22 T 25      

M 26 Befolkningsprognose sendes til DIR 5 T 26 Gennemg. bem. I chefgrupperne T 26      S 26      T 26 DIR behandler materiale til 1. 
budgetseminar

F 26      

T 27      F 27      F 27      M 27 PRESSE 18 O 27 BYRÅD 1. budgetopfølgning L 27      

O 28 BYRÅD
DIR beh. befolkningsprognose

L 28      L 28      T 28      T 28      S 28      

T 29      S 29 Palmesøndag O 29 BYRÅD F 29 BA Deadline ændringer til materiale  
1. budgetseminar

M 29      27

F 30 Sidste bogføringsdag M 30 14 T 30 L 30      T 30      

L 31      T 31      S 31      



ASSENS KOMMUNE  Farvekoderne betyder: Budget   Regnskab   Budgetopfølgning   Høring   Mål

Mødekalender 2015

 Ju l i   August   September   Oktober   November   December  
O 1      L 1      T 1 MTU                                     Høring T 1 S 1      T 1 MTU

T 2      S 2      O 2 SSU Materiale til 1. behandling 
sendes til ØK                       Høring

F 2 Materiale til 2.behandling sendes til 
BYRÅD 

M 2 EBU – IMU drøfter udmøntning af 
budgetblokke 3. budgetopf.

45 O 2 SSU – BUU

F 3      M 3 32 T 3 KFU
Høring

L 3      T 3 MTU drøfter udmøntning af 
budgetblokke 3. budgetopf

T 3 KFU / DIR/FMD

L 4      T 4      F 4      
Høring

S 4      O 4 SSU drøfter udmøntning af 
budgetblokke3. budgetopf

F 4      

S 5      O 5 L 5      
Høring

M 5 EBU – IMU Drøfter 2. statul 2015-
mål

41 T 5 KFU drøfter udmøntning af 
budgetblokke 3. budgetopf

L 5      

M 6      28 T 6      S 6      
Høring

T 6 MTU Drøfter 2. status 2015-mål F 6      S 6      

T 7      F 7 Materiale til 2.budgetseminar sendes 
til DIR + 2. budgetopf.

M 7 BUU – ØK 1. BEHANDLING
Høring

37 O 7  BYRÅD 2. BEHANDLING L 7      M 7  ØK 50

O 8      L 8      T 8      
Høring

T 8 KFU Drøfter 2. status 2015-mål S 8      T 8      

T 9      S 9      O 9      
Høring

F 9 BUDGETSTORMØDE M 9 BUU drøfter udmøntning af 
budgetblokke 3. budgetopf

46 O 9      

F 10      M 10 EBU – IMU 2. budgetopfølgn. DIR 
behandler materiale til 2. 
budgetseminar + 2.budgetopf.

33 T 10 BORGERMØDE     DIR/FMD
Høring

L 10      T 10      T 10      

L 11      T 11 BA Deadline ændr. til materiale 2. 
budgetseminar MTU 2. bu.opfølgn.

F 11      
Høring slutter

S 11      O 11      F 11      

S 12      O 12 SSU – BUU 2. budgetopfølgn. L 12      M 12      42 T 12 DIR/FMD L 12      

M 13      29 T 13 KFU 2. budgetopfølgn. / DIR/FMD 
Materiale til 2.budgetseminar 
udsendes

S 13      T 13 BA: Deadline 3. budgetopf. F 13      S 13      

T 14      F 14      M 14 ØK 38 O 14      L 14      M 14 PRESSE 51

O 15 L 15      T 15      T 15 DIR/FMD S 15      T 15      

T 16 S 16      O 16 BYRÅD 1. BEHANDLING
DIR. drøfter 2. status 2015-mål

F 16      M 16 ØK 3. budgetopf drøfter 
udmøntning af budgetblokke

47 O 16 BYRÅD

F 17      M 17 ØK beh. 2. budgetopf. + kons. for 
budget - endelig godk. regnskab 

34 T 17 BUDGETFORHANDLING L 17      T 17      T 17      

L 17      T 18      F 18 BUDGETFORHANDLING S 18      O 18      F 18      

S 18      O 19      L 19 BUDGETFORHANDLING M 19  ØK drøfter 2. status 2015-mål
DIR dagsord. 3. budgetopf.

43 T 19      L 19      

M 19      30 T 20 BUDGETSEMINAR S 20 BUDGETFORHANDLING T 20      F 20      S 20      

T 20      F 21 BUDGETSEMINAR M 21 BA Deadline materiale til 2. 
behandling                

39 O 21 DIR 3. Budgetopfølgning L 21      M 21      52

O 21      L 22      T 22 Materiale til 2.behandling sendes til 
DIR

T 22      S 22      T 22      

T 22      S 23      O 23 BYRÅD Matr.til 2. beh. drøftes i 
DIR og sendes til ØK

F 23      M 23 PRESSE 48 O 23      

F 23      M 24 PRESSE 35 T 24      L 24      T 24      T 24 Juleaften

L 24      T 25 F 25      S 25      O 25 BYRÅD 3. budgetopf F 25 Juledag

S 25      O 26 BYRÅD endelig godk. Regnskab
 + 2 budgetopfølgn.
DIR behandler materiale til 1. beh.

L 26      M 26 PRESSE 44 T 26      L 26 2. juledag

M 26      31 T 27 S 27      T 27      F 27      S 27      

T 27      F 28 BUDGETSTORMØDE M 28 BUU – ØK Drøfter 2. status 2015-
mål ØK 2. BEHANDLING

40 O 28 BYRÅD L 28      M 28      53

O 28 L 29 Høring T 29 T 29      S 29      T 29      

T 29      S 30      O 30 SSU Drøfter 2. status 2015-mål F 30      M 30 EBU – IMU 49 O 30      

F 31 BA Deadline materiale til 2. 
budgetseminar   + 2. budgetopf

M 31 EBU
BA Deadline materiale til 1. beh.

36 L 31      T 31 Nytårsaften



ASSENS KOMMUNE  Farvekoderne betyder: Budget   Regnskab   Budgetopfølgning   Høring   Mål



Bilag: 4.3. Notat om budgetprocessen

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 290740/14



Notat

Budgetproces vedrørende budget 2016 - 2019.

Formålet med denne beskrivelse er at skabe rammerne for en effektiv 
og sikker budgetlægning.

De tidligere års regnskaber har resulteret i overskud, og det forventes, 
at regnskab 2014 også ender med et positivt resultat. 

Selvom regnskabsresultaterne har været positive i Assens Kommune, 
må kommunerne under ét forvente relativ lav vækst i de kommende 
år. Endvidere er der stadig krav om overholdelse af den udmeldte 
serviceramme. Det betyder, at nye eller øgede driftsopgaver skal 
finansieres af tilsvarende reduktioner. 

Såfremt der ønskes et politisk spillerum anbefales det at udarbejde et 
råderumskatalog ud fra de politiske prioriteringer.
Økonomiudvalget fastsætter rammene for råderummet. 

Økonomiske usikkerhedsfaktorer

Indtægtsbudgetteringen er altid usikker indtil den 1. juli, hvor aftalen 
mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi foreligger.

Der er usikkerhed omkring størrelsen af selskabsskatten, idet en del 
af indtægten vedrører en virksomhed, som har en sag kørende med 
SKAT. Afhængig af sagens udfald kan Assens Kommune risikere at 
skulle tilbagebetale en andel heraf.

Lovforslag omkring refusionsomlægning på forsørgelsesudgifter er 
under udarbejdelse. Konsekvenserne er endnu ukendte, men de 
foreløbige beregninger fra ministeriet har negativ konsekvens for 
Assens Kommune.

13. Januar 2015
Sags id: 14/30114



Side 2 af 3

Teknisk budgetlægning

Budgetlægningen i Assens Kommune beror på nogle overordnede 
økonomiske måltal, som er fastsat via den økonomiske politik. 
Måltallene fungerer som pejlemærker i budgetprocessen for at 
fastholde et budget i balance.

Økonomiske måltal (mio. kr. netto) Måltal
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -100
Resultat af det skattefinansierede område -30-40
Kassebeholdning -50
Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen -100
Langfristet gæld ultimo Fald

 (Minus betyder overskud)

Budgetlægningen tager afsæt i overslagsårene for det vedtagne budget 
2015. Overslagsårene pris- og lønfremskrives og justeres for tekniske 
korrektioner.

Tekniske korrektioner er defineret som:

 Bevillinger godkendt i Byrådet efter vedtagelse af budget
 Lov- og cirkulæreændringer der medtages i DUT-

kompensationen, som i forvejen ikke er indeholdt i budgettet
 Regulering via godkendte tildelingsmodeller
 Berigtigelser
 Regulering af overførselsindkomster 
 KL’ skøn over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

De tekniske korrektioner beskrives henover foråret, og materialet 
forelægges direktionen til gennemgang. De tekniske korrektioner 
indarbejdes i materialet til budgetseminarerne.

Budgetprocessen

Budgetprocessen for budget 2016-2019 godkendes af 
økonomiudvalget i januar måned.

I marts måned starter budgetlægningen i udvalgene, med 
gennemgang af årshjulet.
Økonomiudvalget drøfter et eventuelt måltal for råderumskatalog.



Side 3 af 3

I april måned påbegynder udvalgene drøftelser af politiske visioner og 
pejlinger. Drøftelserne fortsætter på maj møderne.

I maj måned udmelder Økonomiudvalget rammen for et eventuelt 
råderumskatalog samt anlægsrammen.

Primo juni prioriterer udvalgene deres råderumsblokke. Herefter 
udarbejdes det endelige råderumskatalog, som forelægges på 2. 
budgetseminar i august.

På Byrådets 1. budgetseminar i juni fremlægges det tekniske budget.
Udvalgsformændene fremlægger deres arbejde med visioner og 
pejlinger. Det besluttes hvilke pejlemærker, der skal indgå i den 
videre budgetproces.
Slutteligt gives en orientering om forslag til råderumsblokke og 
forslag til investeringsoversigten/anlægsbudgettet fremlægges. 

Ultimo juni indgår regeringen og KL aftale om kommunernes 
økonomi for de kommende budgetår. På Byrådets 2. budgetseminar 
fremlægges konsekvenserne af aftalen for Assens Kommune.  

Byrådets 2. budgetseminar afholdes i august og strækker sig over to 
dage. På førstedagen fremlægges et driftsoplæg, mens oplæg til 
investeringsoversigt behandles på andendagen. 
I forlængelse af 2. budgetseminar fastlægges hvilket talmateriale der 
fremsendes til 1. behandling samt den videre proces.

Budgettet sendes til høring ved de høringsberettigede parter, og efter 
endt høring påbegyndes de politiske forhandlinger. 

Der afholdes borgermøde i september. Formen besluttes i 
økonomiudvalget.

Budgettet vedtages ved 2. behandling i Byrådet den 7. oktober 2015 
og efterfølgende udarbejdes detailbudgetter. Budgettet offentliggøres 
på kommunens hjemmeside.
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Debatoplæg

Campingplads og ferielejligheder 
ved Løgismose Strand

Giv dine synspunkter til kende...



DebatoplægINDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL 
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CAMPINGPLADS OG 
FERIELEJLIGHEDER VED 
LØGISMOSE
Ejeren af Løgismosestrand Camping 
ønsker at udvide campingpladsen 
med arealer vest og nord for den 
eksisterende plads og samtidig 
omdanne gården beliggende 
Løgismose Skov 12 til ferielejligheder 
og liberalt erhverv. Derfor har 
Assens Kommune igangsat en 
planlægning, som skal resultere i 
en lokalplan for campingpladsens 
fremtidige udvidelse og etablering af 
ferielejligheder m.m.

Planlægningen har tidligere været 
til debat igennem et debatoplæg. På 

baggrund af betydelige ændringer 
i forhold til tidligere debatoplæg 
ønsker Assens Kommune på ny at 
give mulighed for, at alle kan komme 
med synspunkter og bemærkninger 
til disse planlægningsmæssige 
ændringer. 

Ændringer består i, at eksisterende 
bygninger på gården, som ønskes 
anvendt til ferieboliger og liberalt 
erhverv, vil være mulige at fraskille 
som en ny selvstændig ejendom 
uafhængig af campingpladsen. 
Denne adskillelse betyder, at byg-
ningernes anvendelses- og om-
bygningsmuligheder fremadrettet 
vil blive behandlet i over-

Oversigtskort
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ensstemmelse med den generelle 
landzoneadministration. 

Samtidig inddrages et nyt areal 
nord for eksisterende campingplads 
til lokalplanområdet. Arealet 
skal anvendes til opmarchareal i 
forbindelse med campingpladsens 
trafikhåndtering. 

Intentioner er således:
• at planlægge for eksisterende 

campingplads

• at bygningerne på Løgismose 
Skov 12 skal omdannes til 
ferielejligheder og liberalt erhverv 
uafhængig af campingpladsen. 

• at laden på Løgismose Skov 
12 forsat skal benyttes til 
campingformål i forbindelse med 
campingpladsen.

• at arealerne øst og syd for gården 
anvendes til campering, hvor  
de eksisterende gyllebeholdere 
planlægges anvendt til 
grillplads og klatrevæg for 
campingpladsens gæster. 

• at et nyt areal lægges til 
campingpladsen nord for 
eksisterende plads. Arealet 
skal anvendes til opmarchareal 
for biler, campingvogne og 
andre køretøjer tilknyttet 
campingpladsen.

På oversigtskortet er campingpladsen, 
bygningerne til bl.a. ferieboliger og 
det offentlige fritidsområde   indtegnet. 
Den fremtidige grænse for camping-
pladsen mod øst vil være den samme, 
som den er i dag. Den eneste ændring 
i den eksisterende fordeling af arealer 
er, at der planlægges for gårdens 
areal vest for campingpladsen 
samt et mindre areal nord for 
campingpladsen.

Gården Løgismose Skov 12
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By. Land og Kultur
Rådhus Allé 5
5610 Assens
www.assens.dk

IDÉER, FORSLAG OG SYNSPUNKTER
Har du kommentarer til de planlægningsmæssige ændringer for camping-
pladsens udvidelse mod nord eller anvendelsen af landbrugsbygningerne, 
modtager vi dem gerne.

Eventuelle bemærkninger skal være Assens Kommune i hænde 
senest fredag den 6.  januar 2015 og kan sendes til: Assens 
Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens eller på mail: plan@
assens.dk

DEN VIDERE PROCES
Indkomne idéer, forslag og synspunkter vil indgå som bidrag i planprocessen 
i forhold til behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. 
Planforslagene vil blive udsendt i offentlig høring i mindst 8 uger.
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'pallemollerhansen@gmail.com'; 'bethsen@image.dk'; 'ja@borsen.dk'; 'sydfyn@hotmail.com'; 
'inga.rasmussen@hotmail.com'; 'elektronikvaerkstedet@mail.tele.dk'; 'limkildebrok@mail.dk'; 
'tni@sam.sdu.dk'; 'jhh@cabinplant.com'; 'chr.hansen@dadlnet.dk'; 'kirstenandersen63@hotmail.com'; 
'tmr.bo-andersen@mail.dk'; 'kn@hansson-knudsen.dk'; 'mogensjunior11@gmail.com'; 
'un@tommerupkister.com'; 'mariagronlykke@mail.dk'; 'ffn@skovdyrkerne.dk'; 'miclon@live.dk'; 
'alex@christensen.tdcadsl.dk'; 'fstormc@yahoo.dk'; 'rigmorlarsen@icloud.com'; 'j.lodal@youmail.dk'; 
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Cc:  Pia Damkjær Pedersen; 'Løgismose Camping'
Emne: SV: Supplerende for-offentlighed Campingplads og ferielejligheder ved Løgismose Strand 
 
Nej jeg har resigneret, men ser dog frem til den dag, at Assens kommune vil være i samme gavehumør, 
overfor vi andre erhvervsdrivende i Løgismoseskov 
 
Glædelig jul alle sammen. Bo nr. 17 
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Assens Kommune 

Plan og kultur 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

 

e-mail: plan@assens.dk 

 

6. januar 2015.   

Campingplads og ferielejligheder ved 

Løgismose Strand 
Assens Kommune har bedt om forslag og idéer til planlægning af et område ved Løgismose 

Strand, og i den anledning har bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Assens en 

række kommentarer. 

Ferielejligheder 

I områdets vestlige del ligger en tidligere landbrugsejendom, Sophienlund. En del af 

bygningsmassen planlægges udskilt som fortsat landbrugsejendom, hvor det så vil være 

muligt at udnytte/ombygge den tiloversblevne landbrugsbygningsmasse til ferielejligheder. 

Disse ferielejligheder vil være et udmærket tilbud til områdets turister. Vi må dog anbefale, 

at det fastslås i lokalplanen, at formålet er ferielejligheder og ikke længerevarende 

boligudlejning. 

Øvrige landbrugsbygninger 

Det oplyses at (en del af) laden og gyllebeholderne skal indgå i campingpladsen. Denne del 

af den tidligere landbrugs-bygningsmasse udskilles altså fra landbrugsformål og overgår 

udelukkende til campingformål. 

Inddragelse af laden til campingformål er udmærket, men fastholdelse af gyllebeholderne 

finder vi er en skændsel for landskabet. Ifølge debatoplægget skal der etableres grillplads 

på den ene gyllebeholder og klatrevæg i den anden gyllebeholder. 

Det er vores opfattelse, at gyllebeholdere er landbrugsinstallationer, som bør fjernes, når 

landbrugsdriften er ophørt. 

Gyllebeholderne ligger højt i landskabet, og der ønskes placeret en grillterrasse på den 

nordlige gyllebeholder, så derfor må man forvente, at der placeres afskærmning eller 

overdækning oven på gyllebeholder. Dermed vil gyllebeholderne fremtræde endnu mere 

dominerende i landskabet. 
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På selve campingpladsen virker gyllebeholderne også dominerende i landskabet. Billedet er 

taget fra fritidsområdet øst for campingpladsen, og man ser tydeligt, hvorledes 

gyllebeholderne ligger højt i forhold til campingvognene. 

Hvis der skal etableres grillplads på gyllebeholderen må man forvente, at det bliver en kilde 

for både støj og lys i området. Derfor mener vi ikke det er rimeligt at planlægge en 

grillplads oven på den eksisterende gyllebeholder. 

Nyt opmarchareal nord for pladsen 

I debatoplægget foreslås anlæg af et opmarchområde for ankommende biler, campingvogne 

og autocampere, og det synes vi er en god idé. Forslaget viser, at der er opmærksomhed 

omkring områdets smalle veje, som kun vanskeligt tillader f.eks. 2 autocampere at mødes. 

Med etablering af dette opmarchområde kan man forhåbentlig undgå, at ventende køretøjer 

spærrer for områdets øvrige trafik. 

Strandbeskyttelseslinjen 

Området er grundet kystnærheden omfattet af dels 100 m strandbeskyttelse, men også af 

den udvidede 300 m strandbeskyttelse. 

Den generelle strandbeskyttelse administreres generelt meget restriktivt, og det er en 

væsentlig årsag til, at vore kyster i meget høj grad er lettilgængelige og åbne for 

offentlighedens adgang. Dermed har man en unik mulighed for at nyde naturen og 

landskabet langs vore kyster, og denne mulighed skal vi værne om. 

Byggefelter – hytter og faste installationer 

Campinghytter er jo nærmest små sommerhuse, og når de er bygget, vil de blive stående i 

mange årtier. Vi er indforstået med, at eksisterende lovligt byggeri ikke skal flyttes, men 

det står også helt klart for os, at nye bygninger skal placeres landværts strandbeskyttelses-

linjen på 300 m. 

Vi vil derfor foreslå, at nye hytter placeres i den nordlige del af pladsen i tilknytning til 

øvrige byggeri, og under ingen omstændigheder kan nye bygninger placeres inden for 

strandbeskyttelsen på 300 m. Dette ønske/krav mener vi ikke vil hindre en fornuftig 

udvikling af campingpladsen. 



 3 

Teltpladser nærmest kysten 

Området nærmest kysten bruges dels til legeplads, dels til telte. Dette område ligger 

nærmest kysten og inden for strandbeskyttelsen på 100 m. Komfortafstanden for adgang til 

vand m.m. er 50 m, og den ønskes fastholdt, og derfor vil området primært være for lette 

telt-turister. 

Det er imidlertid almen erfaring, at teltområder med tiden ofte bliver udbygget og forsynet 

med faste installationer til f.eks. el og vand og afløb, som sigter mod campingvognes 

behov. Derfor vil vi allerede nu påpege, at vi ikke ønsker dispensation til faste installationer 

af den nævnte art inden for strandbeskyttelseslinjen på 100 m. 

Diger og hegn 

Campingplads er omgærdet af beskyttede diger fra vejen ned til stranden både langs øst- 

og vestsiden. Når campingpladsen udvides med arealerne omkring gården Sophienlund, vil 

en del af de eksisterende diger ligge internt på campingpladsen. Alle digerne bør fortsat 

være beskyttet i en kommende lokalplan og ikke kunne sløjfes eller gennembrydes, da de 

er en del af historien i området. 

Omkring det nye område ved den tidligere gård Løgismose 12 bør der i lokalplanen være 

krav om, at der etableres hegn af hjemmehørende buske og træer, så synet af de store 

landbrugsbygninger m.m. minimeres. 

Afsluttende bemærkninger 

Med ovenstående bemærkninger mener vi det vil være muligt at lave en lokalplan, som 

tilgodeser campingpladsens fortsatte eksistens og skaber mulighed for etablering af en 

selvstændig enhed med ferielejligheder. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen for 

Danmarks Naturfredningsforening i Assens 

 

 

 

Toni Reese Næsborg 

Stationsvej 20 

Jordløse 

5683 Haarby 

tlf. 64 73 14 82 

e-mail: toni.reese.naesborg@gmail.com 
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Jørgen Lodal 

Berildsvej 12 

5610 Assens 

tlf. 21 77 12 17 

e-mail: j.lodal@youmail.dk 
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Høringsnotat – bemærkninger til høringssvar fra Dan-
marks Naturfredningsforening i Assens 

 

Indhold i høringssvar Administrationens bemærkninger 

Ferielejligheder 

Ferielejligheder vil være et 
udmærket tilbud til områdets 
turister. Det anbefales at det 
fastslås i lokalplanen, at det 
er ferielejligheder og ikke 
længerevarende boligudlej-
ning. 

Lokalplanen indeholder bestemmel-
ser om, at der kun må være én hel-
årsbolig i den tidligere landbrugsbe-
byggelse. Ferielejligheder må ikke 
anvendes til helårsbeboelse, og man 
vil derfor ikke kunne have fast bopæl 
– folkeregisteradresse – i ferielejlig-
hederne. Lokalplanen kan ikke regu-
lere omfanget af benyttelse af ferie-
lejlighederne til ferieformål. Dette 
reguleres af Sommerhusloven.  

Øvrige landbrugsbygninger 

Det er udmærket at inddrage 
laden til campingformål.  

Gyllebeholdere er landbrugs-
installationer, som skal fjer-
nes når landbrugsdrift er 
ophørt. Det vil være en 
skændsel for landskabet og 
en gene for omgivelserne, at 
anvende dem til rekreative 
formål. 

Administrationen finder, at det er 
oplagt at genanvende gyllebeholder-
ne til et nyt formål i relation til cam-
pingpladsen, fremfor at nedrive dem 
og bygge nyt. Dette vil desuden med-
virke til, at fortælle en historie om 
den anvendelse, der hidtil har været 
på stedet. Lokalplanen indeholder 
bestemmelser om, at gyllebeholderne 
skal beplantes og om afskærmende 
beplantning, således de fremstår 
mindre markante for omgivelserne.  

Nyt opmarchareal nord for pladsen 

Viser der er opmærksomhed 
på problemerne med den 
smalle vej. Etablering af op-
marchareal vil formentlig 
gøre at ventende køretøjer 

Formålet med etablering af op-
marchbås er netop at afhjælpe pro-
blemerne med ankomstvejen.  

Planlægningen omfatter ikke øvrige 
tiltag, der afhjælper de trafikale pro-
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ikke spærrer for øvrig trafik. blemer på vejen, som er belyst i mil-
jøvurderingen.   

Strandbeskyttelseslinjen 

Strandbeskyttelseslinjen ad-
ministreres generelt restrik-
tivt. Der skal værnes om mu-
ligheden for at nyde naturen 
og landskabet. 

Ingen bemærkninger. Det er Natur-
styrelsen, der administrerer strand-
beskyttelseslinjen.  

Byggefelter – hytter og faste installationer 

Campinghytter betragtes 
som små sommerhuse, der 
bør placeres landværts (uden 
for) strandbeskyttelseslinjen.  

Lokalplanen giver mulighed for, at 
der kan placeres hytter inden for 
strandbeskyttelseslinjen i tilknytning 
til eksisterende hytter. Nye hytter 
inden for strandbeskyttelseslinjen 
kan bygges i en højde på 4m og max. 
30m2, hvilket er mindre end de eksi-
sterende hytter. Campinghytterne vil, 
jf. Visualiseringer i planerne fremstå 
mere markant end campingvogne, 
det vurderes dog ikke at det er en 
væsentlig påvirkning henset til, at det 
er indenfor en eksisterende cam-
pingplads. 

Naturstyrelsen er myndighed på 
Strandbeskyttelseslinjen. Det kræver 
en dispensation på baggrund af deres 
vurdering, før muligheden for opfø-
relse af hytter inden for strandbe-
skyttelseslinjen kan udnyttes.  

Teltpladser nærmest kysten 

Området nærmest stranden 
(inden for 100 m strandbe-
skyttelsen) som primært vil 
være for lette telt-turister. 
Ønsker ikke at der gives di-
spensation til faste installati-
oner med henblik på cam-

Lokalplanen giver mulighed for cam-
pering i arealet (delområde B3). Det 
er således ikke begrænset til teltcam-
pering, hvilket skyldes at der findes 
en servitut, som angiver, at arealet 
kan anvendes til både telte og cam-
pingvogne. Hvilket er videreført i 
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pingvogne i området.  

 

lokalplanen. Der er i dag ikke cam-
pingtilladelse til campering på area-
let og udnyttelse af arealet kræver 
således en ny campingtilladelse med 
udvidelse af campingarealet. 

Lokalplanen giver mulighed for el-
standere i en max. højde på 0,8m 
underkant elstik. Der er i øvrigt ikke 
bestemmelser der hindre, at der 
etableres beplantning eller øvrige 
fast anlæg i området. Der er således 
mulighed for, at området kan ændre 
karakter.  

Etablering af faste installationer, 
beplantning mv. i området vil kræve 
dispensation fra Strandbeskyttelses-
linjen. Naturstyrelsen skal således 
foretage en konkret vurdering i for-
hold til, hvad der kan etableres i om-
rådet.  

Diger og hegn 

Alle diger i og omkring lokal-
planområdet bør være be-
skyttet og ikke kunne sløjfes 
eller gennembrydes, da de er 
en del af historien i området.  

Bør være krav om etablering 
af beplantning af hjemmehø-
rende arter der sikrer af-
skærmning af de store land-
brugsbygninger m.m. 

I udgangspunktpunktet sikres alle 
diger med lokalplanen. Der gives dog 
mulighed for enkelte, definerede, 
gennembrud, for at sikre færdsels-
muligheder i området. Det kræver 
dispensation iht. Museumsloven in-
den gennembrudene kan gennemfø-
res. 

Lokalplanen indeholder bestemmel-
ser om etablering af beplantning syd, 
vest og delvist nord og øst for den 
nuværende landbrugsejendom. Be-
plantningen skal vedligeholdes i en 
højde på 1,8m-3,5m ligesom den øv-
rige beplantningen omkring den nu-
værende campingplads. Der er krav i 
lokalplanen om danske hjemmehø-
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rende arter. 

Omkring stuehus og den lave stald-
bygning mod vest (der skal indrettes 
til ferielejligheder) er der ikke krav 
om beplantning. Hvilket er for at 
sikre udsigt og luft omkring bebyg-
gelsen.  
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Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og 
mål for Assens Kommunes fremtidige udvikling. Planen berører 
på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for 
handlemulighederne og levevilkår i lokalområderne. Kommune-
planrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer kan anvendes.

Hvad er et kommuneplantillæg?
Et kommunplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommune-
planens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe 
overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov 
om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer, 
eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer 
foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

For at sikre planlovens intentioner om at offentligheden inddrages 
i planlægningen, skal et forslag til kommunplantillæg offentliggø-
res i mindst 8 uger, før kommunalbestyrelsen træffer endelig be-
slutning om lokalplanen. I de 8 uger kan borgere og myndigheder 
komme med ændringsforslag og bemærkninger til forslaget.

Forslag til kommuneplantillæg
Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013-2025 er fremlagt fra den 
xx. xx 2015 til den xx. xxx 2015.

Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller 
bemærkninger i øvrigt til planforslagene i offentlighedsperioden. 
Disse skal senest den xx. xx 2015 være fremsendt til:

 Assens Kommune
 Rådhus Allé 5
 5610 Assens
eller
 assens@assens.dk
eller
 fra din e-boks/ digitale postkasse 
 
Har du spørgsmål til lokalplanforslaget, er du velkommen til at 
kontakte Planafdelingen på tlf.  64 74 75 20.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LOG FR
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Oversigtskort
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS

Oversigtskort - rammeområdernes placering.

4.2.RE.10 

4.2.RE.11

4.2.BE.20 
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BAGGRUND OG FORMÅL
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med Lokal-
plan nr. 4.2-3 efter et ønske om at udvide Løgismosestrand Camping 
med arealer vest og nord for den eksisterende plads og samtidig om-
danne gården beliggende Løgismose Skov 12 til ferielejligheder  og de 
formål/virksomheder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugs-
bygninger uden en landzonetilladelse. Campingpladsen har eksisteret 
siden 1960’erne, og ændringer har hidtil været gennemført på bag-
grund af landzonetilladelser. 

I forbindelse med ønsket om at udvide campingpladsen og omdanne 
gården har Assens Kommune fundet det nødvendigt, at der sker en 
samlet planlægning for hele projektet i form af kommuneplantillæg og 
lokalplan. Desuden at det offentlige fritidsområde indarbejdes i kom-
muneplanen gennem nærværende tillæg for at regulere og tydeliggøre 
områdets anvendelse som et offentligt fritidsområde, der er tilgængelig 
for alle.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 omfatter et område på ca. 20 ha 
i landzone. Formålet med tillægget er at udvide det eksisterende ram-
meområde 4.2.R.10, som er udlagt til rekreativt område med camping-
plads ved Løgismose, samtidig med, at der fastlægges bestemmelser for 
to nye rammeområder henholdsvis 4.2.R.11, som udlægges til rekrativt 
område med offentligt fritidsareal ved Løgismose Strand og 4.2.BE.20, 
som udlægges til blandet bolig og erhverv ved Løgismose Strand. 

Rammeområderne ligger ca. 5,5 km sydøst for Haarby i den sydlige del 
af kommunen. Områderne ligger smukt placeret ud til Helnæs Bugt på 
en sydvendt skråning og er foruden bugten omgivet af skov, agerjord i 
omdrift og helårsboliger/sommerhuse.

REDEGØRELSE
Rammebestemmelserne for kommuneplanramme 4.2.R.10 ændres 
i forhold til maks. antal etager. Desuden er rammen udspecifi ceret i 
forhold til muligheden for butiksformål. Baggrunden herfor er at sikre 
campingpladsens fremtidige udvidelsesmuligheder samtidig med, at 
der kun vil kunne opføres bebyggelse som ikke vil virke dominerende i 
forhold til de eksisterende forhold.  

Rammebestemmelser for nyt rammeområde 4.2.R.11 er fastlagt såle-
des at der er overensstemmelse med den nuværende anvendelse af om-
rådet og den nye rammes bestemmelser. Herudover gives der mulighed 
for at opstille legeredskaber, bænke, shelters, skure, servicebygninger, 
pavilloner o. lign. som understøtter anvendelse til leg og ophold, for at 
understøtte områdets anvendelse. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 
2, hvor bebyggelse kan opføres i 1 etage i op til 4 meter. Således at der 
kun vil kunne opføres mindre sekundære bebyggelser.   

Rammebestemmelser for nyt rammeområde 4.2.BE.20 er fastlagt så 
eksisterende landbrugsbygninger inden for område kan ombygges, for 
at kunne indrette overfl ødiggjorte landbrugsbygninger og således ud-
nytte frigjorte bygningsressourcer i landzonen.

Redegørelse
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGP
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ETABLERING AF BUTIK/KIOSK
Jævnfør Planloven kan der etableres mindre butikker i tilknytning til 
anlæg som eksempelvis stadioner, fritliggende turistattraktioner og lig-
nende til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af 
dets primære funktion. Størrelsen af butikken skal afspejle kundekred-
sen og vareudbuddet.

Der fi ndes i dag en mindre kiosk/butik på campingpladsen, og kende-
tegnende for denne er, at butikken benyttes af campingpladsens gæster. 
Vareudbuddet er kendetegnet ved morgenmadsprodukter og de mest 
nødvendige dagligvarer.

Det fastlægges med kommuneplantillægget, at der kan etableres en 
mindre kiosk/butik til salg af dagligvarer og andre campingrelaterede 
varegrupper med et bruttoetageareal på maks. 400 m2.

FORHOLDET TIL KYSTEN
Rammeområderne ligger inden for kystnærhedszonen.

I Kommuneplan 2013-2025 er der fastlagt 12 retningslinjer for plan-
lægning i kystnærhedszonen med tilhørende redegørelse. Nærværende 
kommuneplantillæg ændrer ikke på disse retningslinjer eller på rede-
gørelsen.

For al planlægning inden for kystnærhedszonen gælder, at der kun må 
planlægges for arealer i landzone, hvis der er en særlig planlægnings-
mæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Ferie- og 
fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sam-
menhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med ek-
sisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

De turistpolitiske overvejelser betyder, at nye ferie- og fritidsanlæg skal 
indpasses i kystlandskabet, så de indgår i et samspil med eksisterende 
anlæg og ikke virker dominerende i forhold til de eksisterende forhold.  

Planområdet ligger naturskønt med en formidabel udsigt over Helnæs 
Bugt, hvilket skaber værdi for campingpladsen i forhold til at tiltrække 
gæster til området. Netop derfor har campingpladsen også et udvik-
lingsbehov. Planlægning er ligeledes i overensstemmelse med Assens 
Kommunes turistpolitiske mål ”Der skal sikres såvel det organiserede 
friluftsliv gode udviklingsmuligheder i det åbne land” samt det kom-
munale mål ”Udviklingen af grønne og blå oplevelser inden for turisme 
prioriteres”, idet der sikres bæredygtige udviklingsmuligheder, der dels 
kan tilgodese campingpladsens udviklingsbehov og som skaber mu-
ligheder for udvikling af grønne og blå oplevelser for turister i Assens 
Kommune.

ANDRE UDPEGNINGER
Rammeområderne ligger inden for kulturmiljøet omkring Løgismose 
Hovedgård, som er et ud af 33 kulturmiljøer. Hensigten med denne ud-
pegning er at have en detaljeret kortlægning af bevaringsværdierne i 
de 33 udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, som grundlag for ud-
arbejdelsen af målsætninger for hvordan kulturmiljøernes fortællinger 
kan styrkes og danne grundlag for den fremtidige udvikling af områ-
derne.

Redegørelse
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGP
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Desuden ligger Rammeområderne inden for arealer, der i kommune-
planen er udpeget til ’større sammenhængende landskabsområde’, der 
omfatter større områder med betydelige landskabelige værdier, og som 
udgangspunkt skal friholdes for større tekniske anlæg, herunder vind-
møller, biogasanlæg mv. Desuden ligger områderne inden for arealer, 
der er udpeget til ’særligt landskabeligt/ geologisk beskyttelsesområde’, 
der rummer de store landskabelige beskyttelsesinteresser og omfatter 
områder med særlige udsigtsforhold og/eller lokaliteter, hvor land-
skabsformerne afviger markant fra omgivelserne. Det er typisk områ-
der, som har særlig geologisk interesse, og som også indeholder natur- 
og kulturelementer.

Landskabet omkring planområdet kan være visuelt følsomt overfor ny 
spredt bebyggelse i planområdet, men det afhænger af, hvad og hvor 
der bygges. Derfor er der i planlægningen taget hensyn til bebyggel-
sens placering, så denne hovedsageligt placeres i forbindelse med el-
ler erstatter eksisterende bebyggelse, således at landskabets store træk 
påvirkes minimalt. Ligeledes er der gennem planlægningen defi neret 
maksimale bygningshøjder og etageantal på grund af følsomt terræn 
samt begrænsninger i forhold til farve- og materialevalg. Meget af plan-
lægningens bebyggelsesmuligheder vil desuden påvirke landskabet mi-
nimalt fordi byggeriet delvist afskærmes af beplantning. 

I planlægningen er der ligeledes taget hensyn til de mange diger, som 
er indpasset i forhold til de øvrige planlægningsmuligheder, således at 
digerne med planernes realisering stadig giver et indtryk af de marks-
trukturer, der prægede området efter udskiftningen med skovrydninger 
og opdyrkning af området.

MILJØVURDERINGSLOVEN
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal alle fysiske 
planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen vurderes:

1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4,
2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesom-

råde væsentligt, eller i øvrigt
3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen skal redegøre for planens sandsynlige indvirkning på 
miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, men-
neskers sundhed, fauna, og fl ora, jordbund, vand, luft, klimatiske fak-
torer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 
omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes 
forhold mellem samtlige disse faktorer.

Permanente campingpladser er anført på lovens bilag 4, pkt. 12, litra 
d. 9. Planer og programmer, som obligatorisk er omfattet af kravet om 
miljøvurdering - fordi disse fastlægger rammer for anlægstilladelser til 
projekter opført på bilag 3 og 4 – er dog undtaget fra det obligatoriske 
krav om miljøvurdering, hvis planen eller programmet kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder 
mindre ændringer. I disse tilfælde vil der kun skulle gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen eller programmet må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet.



8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND

Assens Kommune har vurderet at der skal udarbejdes en miljøvurde-
ring af nærværende lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, da det 
er fundet hensigtsmæssigt i forhold til at belyse planernes indvirkning 
på miljøet, herunder i forhold til omkringboende. Der er derfor udar-
bejdet en miljørapport til nærmere belysning af bestemte parametre, 
som er blevet afgrænset gennem en scoping. Miljørapporten foreligger 
i et selvstændigt notat, der offentliggøres samtidig med planforslagene.
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Rammebestemmelser

ÅÅ

I henhold til planloven (Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 
27. maj 2013 med senere ændringer) fastlægges herved følgende afgræns-
ning af og bestemmelser for de på kort KP1 viste rammeområder.

RAMMEBESTEMMELSER FOR OMRÅDE 4.2.R.10
Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 12 ændres afgrænsningen 
af kommuneplanramme 4.2.R.10 til afgrænsningen vist på kortbilag 
KP1. Rammebestemmelserne for kommuneplanramme 4.2.R.10 æn-
dres i forhold til maks. antal etager. Desuden er rammen udspecifi ceret 
i forhold til muligheden for butiksformål.

De nuværende rammebestemmelser som afl yses ved tillæg-
gets endelige vedtagelse:
Plannummer 4.2.R.10

Plannavn Rekreativt område med cam-
pingplads ved Løgismose Strand

Anvendelse generelt Rekreativt formål
Anvendelse specifi k Campingplads
Zonestatus Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Plandistrikt Delområde 4.2
Bebyggelsesprocent 10
Max. antal etager 1,5

Max. bygningshøjde 8,5 m

Bebyggelsens omfang
Der kan opføres bygniner og an-
læg, som er nødvendige for cam-
pingpladsens drift og udvikling.

Fremtidige rammebestemmelser ved tillægets endelige ved-
tagelse:
Plannummer 4.2.R.10

Plannavn Rekreativt område med cam-
pingplads ved Løgismose Strand

Anvendelse generelt Rekreativt formål
Anvendelse specifi k Campingplads
Zonestatus Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Plandistrikt Delområde 4.2
Bebyggelsesprocent 10
Max. antal etager 2

Max. bygningshøjde 8,5 m

Bebyggelsens omfang

Der kan opføres bygninger og 
anlæg, som er nødvendige for 
campingpladsens drift og udvik-
ling.
Bruttoetagearealet til butiksfor-
mål må ikke overstige 400 m2. 
Bruttoetagearealet af den enkelte 
butik må ikke overstige 400 m2.

Afgrænsning af eksisterende rammeområde 
4.2.R.10

Afgrænsning af fremtidigt rammeområde 4.2.R.10
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RAMMEBESTEMMELSER FOR OMRÅDE 4.2.R.11
Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 12 fastlægges følgende 
rammebestemmelser for nyt rammeområde 4.2.R.11 som vist på kort-
bilag KP1.

Fremtidige rammebestemmelser ved tillægets endelige ved-
tagelse:
Plannummer 4.2.R.11

Plannavn
Rekreativt område med offent-
ligt fritidsområde ved Løgismose 
Strand

Anvendelse generelt Rekreativt formål
Anvendelse specifi k Fritidsområde
Zonestatus Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Plandistrikt Delområde 4.2
Bebyggelsesprocent 2
Max. antal etager 1

Max. bygningshøjde 4 m

Bebyggelsens omfang

Der kan alene opstilles legered-
skaber, bænke, shelters, skure, 
servicebygninger, pavilloner 
o.lign. som understøtter anven-
delse til leg og ophold.

Afgrænsning af nyt rammeområde 4.2.R.11



11

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND

RAMMEBESTEMMELSER FOR OMRÅDE 4.2.BE.20
Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 12 fastlægges følgende 
rammebestemmelser for nyt rammeområde 4.2.BE.20 som vist på 
kortbilag KP1.

Fremtidige rammebestemmelser ved tillægets endelige ved-
tagelse:
Plannummer 4.2.BE.20

Plannavn Blandet bolig og erhverv ved 
Løgismose Strand

Anvendelse generelt

Blandet bolig og erhverv i form 
af ferielejligheder og de formål/
virksomheder, som kan indrettes 
i overfl ødiggjorte landbrugsbyg-
ninger uden en landzonetilla-
delse, jf. Planlovens § 37.

Anvendelse specifi k
Zonestatus Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Plandistrikt Delområde 4.2
Bebyggelsesprocent 45
Max. antal etager 2

Max. bygningshøjde 8,5 m

Bebyggelsens omfang

Der kan alene ske en ombygning 
af eksisterende landbrugsbyg-
ninger til ferieboliger og til de 
formål/virksomheder, som kan 
indrettes i overfl ødiggjorte land-
brugsbygninger uden en landzo-
netilladelse

Afgrænsning af nyt rammeområde 4.2.BE.20
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Rammebestemmelser

ÅÅ

KP1.
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Vedtagelse
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAM

I henhold til Lov nr. 387 af 27. maj 2013 om planlægning samt efter-
følgende ændringer, har Assens Byråd d. xx:xx:2014 vedtaget at frem-
lægge forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 for camping-
plads og fritidsområde ved Løgismose Strand i offentlig høring i 8 uger 
fra den xx. xx 2014 til den xx. xx 2015.

Retsvirkninger til kommuneplantillægget
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal kommunal-
bestyrelsen ifølge planlovens § 12 virke for kommuneplantillæggets 
gennemførelse.

Indenfor byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstyk-
ning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkeføl-
gebestemmelser.

Indenfor byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrel-
sen modsætte sig opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af 
bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med 
bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kom-
muneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er 
omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.



By. Land og Kultur
Rådhus Allé 5
5610 Assens
www.assens.dk
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Kortbilag til lokalplanen
L1:  Matrikelkort og beskyttelsesinteresser

L2:  Lokalplanområdet med delområder

L3:  Beplantning

Bilag
Bilag A: Miljørapport

Eksisterende campingplads set mod nord. Eksisterende bestyrerbolig ses i baggrunden for enden af den grusbelagte interne vej.
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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende be-
stemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, pla-
cering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- 
og stiforhold m.v. 

Ifølge Lov om planlægning har byrådet pligt til at udarbejde lokal-
plan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan 
sættes i gang. Herudover også, når det er nødvendig for at sikre 
kommunplanens virkeliggørelse, eller når arealer skal overføres fra 
landzone til byzone . Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng 
med den øvrige planlægning.
Byrådet har ret til, på ethvert tidspunkt, at træffe beslutning om at 
udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanen består af 2 dele: 

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen 
beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover 
redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan 
lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemfø-
relse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre 
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for 
områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt noter skrevet 
i højre spalte, har til formål at forklare og illustrere planbestemmel-
serne og er således ikke direkte bindende.

For at sikre planlovens intentioner om at offentligheden inddrages 
i lokalplanlægningen, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i 
mindst 8 uger, før kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning 
om lokalplanen. I de 8 uger kan borgere og myndigheder komme 
med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.

Lokalplanen er juridisk bindende for den enkelte grundejer forstået 
på den måde, at den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte 
som hidtil, men ændringer i de eksisterende forhold, fx ved ny- eller 
ombygning, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, med-
mindre der er opnået dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan nr. 4.2-3 er fremlagt fra den xx. xx 2015 til den 
xx. xxx 2015.

Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller 
bemærkninger i øvrigt til planforslagene i offentlighedsperioden. 
Disse skal senest den xx. xx 2015 være fremsendt til:

 Assens Kommune
 Rådhus Allé 5
 5610 Assens
eller
 assens@assens.dk
eller
 fra din digital postkasse/e-boks

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget, er du velkommen til at 
kontakte Planafdelingen på tlf.  64 74 75 20.
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LOKALPLAN NR 4 2 3 FOR CAMPINGPLADS VED LØGIR CA

Oversigtskort - lokalplanområdets placering.
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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra ejeren af Lø-
gismosestrand Camping om at udvide campingpladsen med arealer 
vest og nord for den eksisterende plads og samtidig omdanne gården 
beliggende Løgismose Skov 12 til ferielejligheder og de formål/virksom-
heder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden 
en landzonetilladelse. Campingpladsen har eksisteret siden 1960’erne, 
og har ikke tidligere været omfattet af en lokalplan. Ændringer har hid-
til været gennemført på baggrund af landzonetilladelser. I forbindelse 
med ønsket om at udvide campingpladsen og omdanne gården har As-
sens Kommune fundet det nødvendigt, at der sker en samlet planlæg-
ning for hele projektet i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune besluttede 
på møde den 3. marts 2014, at der kunne igangsættes planlægning for 
Løgismosestrand Camping. I perioden 14. april 2014 til 28. april 2014 
blev der afholdt foroffentlighedsfase, hvor naboer, myndigheder og 
andre interessenter kunne komme med idéer og forslag til det videre 
planlægningsarbejde.

I foroffentligheden er indkommet bemærkninger fra Dansk Natur-
fredningsforening, Beboerforeningen Løgismoseskov samt fra en af 
campingpladsens naboer. Bemærkningerne er hovedsagelig omkring 
følgende emner:

• Vej- trafi k og parkeringsforholdene til området, som er søgt afhjul-
pet ved at udlægge nyt areal til opmarchbåse i lokalplanområdets 
nordlige del, samt ved igennem miljørapporten, jf. bilag A, at sætte 
fokus på planlægningens miljøpåvirkninger og opstille mulige af-
hjælpende foranstaltninger hertil.

• Gyllebeholdernes skæmmende udseende, som med lokalplanen 
vil blive omdannet til grillterasse og klatrevæg. Derudover er der 
i lokalplanen fastsat bestemmelser omkring en begrønning af gyl-
letankene med en stedsegrøn beplantning f.eks. stedsegrønne klat-
replanter som vedbend og kaprifolie. I lokalplanen er der ligeledes 
fastsat bestemmelser om en afskærmende beplantning langs lokal-
planens afgrænsing vest og syd for gylletankene, som vil sløre gyl-
letankene for omkringboende.

• Campingpladsens indretning så den generer omkringboende 
mindst muligt. Der er i lokalplanen indarbejdet en række bestem-
melser omkring støjafskærmning ved swimmingpool, afskærmen-
de beplantning, placering af fritidsanlæg som legeplads længst fra 
omkringboende mv.

• Diger og hegn, som fortsat ønskes bevaret i lokalplanens område. 
Diger og hegn inden for lokalplanens område er indarbejdet som 
bevarende elementer. Lokalplanen ligger dog et par steder op til 
digegennembrud. Dette kræver dispensation fra museumslovens 
§29a.

• Byggefelters placering landværts strandbeskyttelseslinjen. Bygge-
felterne er overvejende sammenfaldene med eksisterende bebyg-
gelse.  Samtidig er byggefelter, der muliggør bebyggelse, som kan 
opføres i op til henholdsvis 7,5m og 8,5 m placeret uden for strand-
beskyttelseslinjen. 

Redegørelse
LOKALPLAN NR 4 2 3 FOR CAMPINGPLADS VED3 FO

Campinghytter.

Swimmingpool.

Bygning med reception, kiosk/butik og servicefa-
ciliteter

Naboer og besøgende til det offentlige fritidsområde 
øst for lokalplanområdet anvender vejen Løgismose 
Skov, som passere campingpladsen i den nordlige 
del af lokalplanområdet.
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Fra d. 19. december 2014 til d. 6. januar 2015 blev der på ny afholdt en 
foroffentlighedsfase, hvor naboer, myndigheder og andre interessenter 
blev orienteret om ændringer i forhold til første foroffentlighedsfase og 
samtidig kunne komme med bemærkninger hertil.

Der indkom en enkelt bemærkning hovedsagelig vedr. gyllebeholder-
nes skæmmende udseende i landskabet, hytternes placering for tæt på 
kysten, ikke ønskeligt med dispensation til faste installationer ved telt-
pladsen, yderligere beplantning omkring Løgismose skov 12.

Formålet med nærværende lokalplan er at udlægge et område til re-
kreativt formål i form af område til campingplads med tilhørende faci-
liteter og anlæg samt at udlægge et område til blandet bolig og erhverv, 
med mulighed for ombygning af eksisterende bebyggelse inden for ek-
sisterende bygningsrammer. Af hensyn til de landskabelige interesser i 
området og nærheden til kysten, er formålet med lokalplanen ligeledes 
at sikre, at der etableres afskærmende beplantning for at minimere ge-
nepåvirkninger til det omkringliggende landskab samt at sikre indpas-
ning af udvidelses- og byggemuligheder i landskabet under hensynsta-
gen til landskabskarakteren.

Redegørelse
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Skråfoto af lokalplanområdet optaget ultimo september 2014 med angivelse af nuværende funktioner.

D
et offentlige

 fritidsom
råde

Servicebygning
og campinghytter

Vejen Løgismose Skov

Restaurant Bestyrer-
bolig

Swimmingpool

Reception, kiosk/
butik og service-
faciliteter

Landbrugs-
bygninger

Legeplads og
bådeoplag

Fredskov

Note:
Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervs-
mæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger 
årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i 
telte, campingvogne eller andre transportable kon-
struktioner som campingbiler og lignende.
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BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet er ca. 7,5 ha stort og ligger i landzone ca. 5,5 km syd-
øst for Haarby i den sydlige del af Assens Kommune. Området ligger 
smukt placeret ud til Helnæs Bugt på en sydvendt skråning. Terrænet 
ved landbrugsejendommen, Løgismose Skov 12 ligger i kote 12, mens 
den nordlige del af den eksisterende campingplads ligger i ca. kote 9. 
Terrænnet falder til kote 0 ved stranden i den sydlige del af lokalpla-
nområdet. Samtidig falder terrænnet mod øst fra kote 10 til 8, i den 
nordlige del af lokalplanområdet.

Lokalplanområdet består af en eksisterende 4-stjernet campingplads, 
beliggende Løgismose Skov 7, hvor størstedelen af bebyggelsen i form 
af bestyrerbolig, reception, kiosk/butik, servicefaciliteter mv. er kon-
centreret i den nordlige del af campingpladsen, ca. 400 m nord for 
stranden. Eksisterende bestyrerbolig er opført i  i 1937 og fremstår med 
bindingsværk og stråtag, jf. afsnit om kulturmiljø, fredning og naturbe-
skyttelse. Herudover eksisterer en garagebygning, som også er opført 
i 1937.  Denne bebyggelse fremstår med muret ydervægge med tag i 
fi bercement, og er inddraget i lokalplanen som fremtidig bestyrerbolig. 
Ca. 200 m nord for stranden fi ndes et område med servicebygning og 
10 campinghytter. 

Landbrugsejendommen på Løgismose Skov 12 består af 5 bygninger. 
Stuehuset er oprindelig opført i 1877, men hvor der gennem årene lø-
bende er foretaget om- og tilbygninger, senest er stuehuset ombygget 
i 1970. Om- og tilbygnignerne har forringet bebyggelsens oprindelige 
karakter.  Stuehuset fremstår i hvidmalet mursten og med tag af fi ber-
cement.

Ud over stuehuset eksisterer der 4 bygninger, som har været benyttet til 
erhvervmæssig produktion i forhold til landbruget. Staldbygningerne 
er opført i 1950, 1991 og 1997. Herudover er et værksted opført i 1950.  
Generelt fremstår bebyggelsen rodet, opført i forskellige tidsaldre og en 
ombygning vil således kunne give bebyggelsen et betydeligt løft. 

Ejendommen har i alt et bebygget areal på ca. 1522m2  fordelt på de 5 
bygninger. Hertil blev der i 2014 nedrevet 2 bygninger. 

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra nord via vejen Løgismose Skov, 
der samtidig vejforsyner tilstødende naboer, herunder det offentlige 
fritidsområde øst for lokalplanområdet. I den nordlige del af camping-
pladsen fi ndes et parkeringsområde, og internt på campingpladsen fi n-
des mindre grusbelagte veje.

Den eksisterende campingplads afgrænses af beskyttede sten- og jord-
diger samt og delvist af beplantningsbælter, fredskov og det offentlige, 
rekreative fritidsområde.

Som følge af placeringen ved Helnæs Bugt ligger lokalplanområdet in-
den for kystnærhedszonen, og store dele er omfattet af strandbeskyt-
telseslinjen. Øst for lokalplanområdet ligger Løgismose Skov, hvorfor 
store dele af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje.

Omgivelser. 

Udvidelse af eksisterende campingplads er marke-
ret med gult. Ejendommen som ønskes omdannet 
til ferielejligheder  og de formål/virksomheder, som 
kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugsbygninger 
uden en landzonetilladelse er markeret med blåt. 
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LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Lokalplanområdet er foruden Helnæs Bugt og strandparken omgivet af 
hovedsagligt agerjord i omdrift samt i mindre omfang af fredskov og 
helårsboliger/sommerhuse, der tidligere har fungeret som husmands-
brug med tilknytning til Løgismose Hovedgård. Vejen Løgismose Skov 
gennemløber omgivelserne med et snoet og kuperet forløb, ofte fl anke-
ret af tjørnehegn. Øst for lokalplanområdet fi ndes Løgismose Skov og 
Løgismose Hovedgård.

LOKALPLANENS INDHOLD

Intentioner
Intentionerne for lokalplanområdet er i overvejende grad at bibeholde 
den eksisterende campingplads, som den fremstår i dag. Der vil dog 
med lokalplanen gives mulighed for bl.a. at udvide campingpladsens 
swimmingpool, opførelse af yderligere campinghytter, ny bestyrerbolig 
mv. 

Udvidelsen af den eksisterende campingplads forventes primært at be-
stå i området omkring bebyggelsen på ejendommen Løgismose Skov 12. 
Området forventes indrettet til campingformål, herunder campingen-
heder, dvs. telte, campingvogne eller andre transportable konstruktio-
ner som campingbiler o.l., Samtidig er det intentionen med camping-
pladsens udvidelse, at der inddrages et mindre areal nord for eksiste-
rende campingplads til lokalplanområdet. Arealet skal anvendes til 
opmarchareal i forbindelse med campingpladsens trafikhåndtering.

Intentionerne for lokalplanområdet er ligeledes at ombygge og indrette 

Intentioner med udvidelsen af campingpladsen og ombygning af ejendommen Løgismose Skov 12 samt de fremtidige funktioner 
inden for lokalplanområdet

Boldbane 
og klatre-

vægGrill-
terrasse

Ferie-
lejligheder

Aktivitetsrum, 
ponybokse, kæ-
ledyr, oplag mv

Ekstra cam-
pinghytter

”Lunden” Af-
skærmende 
beplantning

Boldbane

Stueetage:Toilet/
bad

1. sal: Hotellej-
ligheder

Stueplan: Ak-
tivitetsrum

1. sal: Hotel-
lejligheder

Værksted 
og oplag

Evt. fremtidig 
bestyrerbolig

Udvidelse af 
swimmingpool

1. sal: Udlejning 
af værelser

Nyt område til 
campinghytter

Nye områder til 
campingformål 

inkl. hytter

Nyt område til 
campingformål

Ferielejligheder

Grill-
terrasse

Udvidelse af
swimmingpool

1. sal udlejning af 
værelser

Fremtidig 
bestyrerbolig

Aktivitetsrum, po-
nybokse kæledyr, 

oplag mv.1. sal: Ferie-
lejligheder

 
campinghyttercampinghytter campinghytter

Klatre-
væg

Formål/virksom-
heder, som kan 

indrettes i overfl ø-
diggjorte landbrugs-
bygninger uden en 
landzonetilladelse.

Vejadgang til lokalplanområdet vil også i fremtiden 
ske fra nord via vejen Løgismose Skov.

Landbrugsbygninger på adressen Løgismose 12, 
set fra ankomstarealet nord for bestyrerboligen.
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størstedelen af de eksisterende landbrugsbygninger på Løgismose Skov 
12, til ferielejligheder  og de formål/virksomheder, som kan indrettes i 
overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden en landzonetilladelse. Disse 
landbrugsbygninger vil være mulige at fraskille som en ny selvstændig 
ejendom uafhængig af campingpladsen.

Udvidelsen af den eksisterende campingplads samt landbrugsbygnin-
gerne som ønskes omdannet til ferielejligheder og de formål/virksom-
heder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden 
en landzonetilladelse fremgår af kort på side 8.

Anvendelse
Overordnet udlægges lokalplanområdet til rekreativt formål i form af 
campingplads med tilhørende faciliteter og anlæg samt område til blan-
det bolig og erhverv i form af ferielejligheder og de formål/virksomhe-
der, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden en 
landzonetilladelse. 

For at muliggøre ovenstående intentioner, inddeles lokalplanområdet i 
ti delområder, hvor anvendelsesmulighederne er forskellige, jf. kortbi-
lag 2.

Delområde A1 udlægges til service-, fritids- og turismefaciliteter, her-
under bebyggelse og anlæg til reception, bade- og aktivitetscenter, ki-
osk/butik til salg af dagligvarer og andre campingrelaterede varegrup-
per, grill/restaurant/café, værksted samt maks. to helårsboliger. De to 
helårsboliger har baggrund i et ønske om, at der med tiden ønskes fl ere 
bestyrer til campingpladsen, hvorved der er behov for to bestyrerboli-
ger. 

Delområde A2 udlægges til servicefaciliteter, herunder toilet, bad og 
køkkenfaciliteter.

Delområde B1, udlægges til campingplads med mulighed for at anbrin-
ge telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som 
campingbiler o.l.  

Delområderne B2, B4 og B5 udlægges til campingplads med mulighed 
for at anbringe telte, campingvogne eller andre transportable konstruk-
tioner som campingbiler o.l. samt hytter.

Delområde B3, udlægges til campingplads med mulighed for at anbrin-
ge telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som 
campingbiler o.l. Der er tinglyst en servitut på campingpladsen, (Matr. 
nr. 11a Løgsimose hgd.gård, Haarby) I følge servitutten må der i en af-
stand af 100 m. fra stranden ikke placeres faste (sæson) telte eller ca-
ravanpladser. Område B3 er derfor tilsigtet korttidscampering, som er 
campering mindre end 4 sammenhængende uger. Kortitidscampering 
reguleres i campingtilladelsen.

Det er campingreglementet der regulerer antallet af campingenheder, 
mens lokalplanen skaber de fysiske rammer for campingpladsen. Lø-
gismosestrand Camping har i dag tilladelse til 223 campingenheder. 
Intentionen er at udvide eksisterende campingplads med ca. 25 cam-

Områdeinddeling

A1: Bebyggelse inkl. reception, fritidsaktiviteter 
samt helårsboliger på eksisterende campingplads

A2: Servicefaciliteteter på eksisterende camping-
plads

B1: Camping med telt, campingvogn mv. på eksiste-
rende campingplads

B2: Camping med telt, campingvogn mv. samt hyt-
ter på eksisterende campingplads

B3: Korttidscamping med telt, campingvogn mv. på 
eksisterende campingplads

B4: Camping med telt, campingvogn mv. samt hyt-
ter på nye arealudlæg

B5: Camping med telt, campingvogn mv. samt hyt-
ter på eksisterende campingplads

C: Rekreativt friareal, legeplads mv.

D: Ferielejligheder og de formål/virksomheder, 
som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugs-
bygninger uden en landzonetilladelse samt en 
helårsbolig 

E: Fri- og aktivitetsområde på nyt arealudlæg til 
campingpladsen

Lokalplanens delområder

A1

 D
B4

 E B5

B1

A2

B3
 C

B2
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Intern grusvej på den eksisterende campingplads.

Redegørelse
LOKALPLAN NR 4 2 3 FOR CAMPINGPLADS VED3 FO

pingenheder

Delområde C udlægges til rekreativt formål, herunder strandareal med 
tilhørende faciliteter og anlæg, legeplads samt bådeoplag med tilhøren-
de faciliteter, anlæg og skure mv. Disse anlæg afgiver en del støj, hvor-
for de er placeres således at der ikke bor campinggæster eller naboer i 
umiddelbart nærhed. Desuden er legepladsen heller ikke for langt væk 
fra de enheder, hvor familier med børn typisk vil blive anvist plads. 

Delområde D udlægges til ferielejligheder  og de formål/virksomheder, 
som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden en land-
zonetilladelse, jf. Planlovens §37 samt maks én helårsbolig. Det er bl.a. 
formålet med område D at området skal kunne anvendes til afholdes af 
naturskoler, fritidsformål, teambuildingsarrangementer og lign. 

Delområde E udlægges til fri- og aktivitetsområde med mulighed for 
etablering af boldbane, klatrevæk, grill-terrasser mv.

Udstykning
Med lokalplanen fastlægges mulighed for at udstykke delområde D, 
som en ny selvstændig ejendom, jf. den såkaldte bonusvirkning efter 
Planlovens § 15, stk. 4, hvad angår landzonetilladelser. Hvis eksiste-
rende beboelser ønskes opdelt skal Landbrugslovens bestemmelser li-
geledes iagttages, idet de omfattede ejendomme er noterede som land-
brugsejendomme.

Veje, stier og parkering
Intentionen med lokalplanens bestemmelser vedr. veje, opmarchareal 
og parkering er at sikre, at eksisterende færdsels- og parkeringsarealer 
opretholdes samtidig med, at nye arealer udlægges for at tilgodese de 
trafi kale forhold.

Det fastlægges, at veje og parkeringsarealer skal etableres med græsar-
mering eller fast belægning De nuværende interne veje er grusbelagte, 
hvilket i perioder afstedkommer gener i form af støj og støv for både 
campister og naboer. En lokalplan har ikke en indbygget handlepligt, 
og det vil således først være i forbindelse med anlæg af nye veje eller 
ændring af eksisterende veje, at er krav til belægningstype.

Bebyggelse
Intentionen med lokalplanens bestemmelser omkring bebyggelse ud-
lagt gennem byggefelter er bl.a. at sikre, at bebyggelse grupperes og pla-
ceres mest mulig landværts. I byggefelterne skelnes der desuden imel-
lem højden af bebyggelse og antallet af etager for at sikre, at der sker en 
nedtrapning af bebyggelsen ud mod vandet.

Byggefelterne er i overvejende grad sammenfaldende med eksisterende 
bebyggelse, dog med mere regulære felter end den eksisterende bebyg-
gelse. 

Bebyggelse inden for byggefelter
I delområde A1 giver lokalplanen mulighed for, at der kan bygges op til 
2000m2 inden for byggefelterne. Det eksisterende bebyggede areal er 
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ca. 559m2, fordelt på 4 bygninger. Det bebyggede areal øges bl.a. pga. 
ønsket om en ny bestyrerbolig samt bebyggelse til udlejning af værelser 
mv. Det fastsættes desuden at boliger inden for delområdet må have 
et grundplan på maks 120m2, dertil kan der opføres garager/udhuse/
redskabskure på maks. 50m2.

I delområde A2 giver lokalplanen mulighed for, at der i alt kan bygges 
op til 280 m2. inden for byggefeltet. Det eksisterende bebyggede areal 
er ca. 280m2. Det vil sige, at bruttoetagearealet ikke kan udvides yder-
ligere. 

I delområde D giver lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes 
maks. 10 lejligheder af maks. 100m2 inden for eksisterende bygnings-
rammer. Desuden må der ske en udvidelse af bebyggelsen anvendt til 
mindre virksomheder i det åbne land med op til 500m2. Det eksiste-
rende bebyggede areal er ca. 722m2 fordelt på 4 bygninger. Bebyggelsen 
i område D følger gældende regler og praksis for landzoneadministra-
tion i forhold til ibrugtagning og udvidelse af overfl ødiggjorte land-
brugsbygninger.

I delområde E kan eksisterende bebyggelse om- eller tilbygges op til 
1000m2 inden for byggefeltet. Det eksisterende bebyggede areal er ca. 
800m2. Arealforøgelsen sikrer om- eller tilbygning i mindre væsentligt 
omfang.

Endvidere er der fastsat bestemmelser vedr. byggeriets højde i forbin-
delse med til- og ombygning. Byggeri i område A2 kan tillades opført i 
1 etage. I delområde D og E kan byggeri tillades opført i 1½ plan i op 
til 8.5 m og byggeri i 2 fulde plan kan opføres i op til 7.5 m højde. Bag-
grunden herfor er, at byggeri i 1½ plan ofte har en taghældning der 
forudsætter en større bygningshøjde, end byggeri i 2 plan, som kan op-
føres med en lavere taghældning. Da facadearealet ved byggeri i 2 plan 
er større og dermed kan virke mere dominerende, fastsættes en lavere 
maksimal bygningshøjde for at kompensere for dette forhold. Desuden 
er det med højde- og etagebestemmelserne fastlagt, at bebyggelse tæt-
test på kysten og inden for strandbeskyttelseslinjen er lavest. Byggefel-
ter som muliggør bebyggelse, som kan opføres i op til henholdsvis 7,5 m 
og 8,5 m, er alle placeret uden for strandbeskyttelseslinjen. 

Campinghytter
Det fastlægges, at campinghytter skal placeres samlet. Campinghytter 
må kun placeres inden for delområde B2, B4 og B5 for at sikre gruppe-
ring og nærheden til anden bebyggelse - dels af hensyn til de generelle 
hensyn i landzone, dels af hensyn til den kystnære placering og de i 
kommuneplanen udpegede landskaber. 

Der fastlægges ikke bestemmelser omkring antallet af campinghytter, 
da dette reguleres af Campingreglementet. Campingreglementet fast-
lægger desuden maksimale størrelser vedr. bruttoetageareal og højde  
for campinghytter. I overensstemmelse med campingreglementet er 
der i nærværende lokalplan indskrevet bebyggelsesregulerende be-
stemmelser. Jf. lokalplanens § 6, kan campinghytter opføres med en 
højde på maks. 4 m og med et bruttoetageareal på op til 35 m2, dog kun 
på op til 30 m2 inden for strandbeskyttelseslinjen (såfremt der opnås 

Med lokalplanen gives der mulighed for byggeri 
i 1½ plan i op til 8.5 m højde og byggeri i 2 fulde 
plan i op til 7.5 m højde

Note
Af campingreglementet fremgår det ved lokalpla-
nens udarbejdelse, at det maksimale antal hytter 
på en campingplads omfatter indtil 20 % af det 
samlede antal pladser – dog max. 60. 

8,5m

7,5m
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dispensation fra Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse 
og klitfredning). Det er væsentlig at der i lokalplanen sker en regulering 
af størrelsen af campinghytterne, således at de landskabelige- og kyst-
nære værdier påvirkes mindst muligt, og som der ligeledes er redegjort 
for gennem planlægningen.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Ud over placering og omfang af bebyggelse fastlægges der samtidig be-
stemmelser for den ydre fremtræden. Intentionen med disse bestem-
melser er at sikre, at bebyggelse fremstår som en visuel helhed både 
hvad angår udformning og farvevalg. Desuden at bygningers fremto-
ning i landskabet afdæmpes og fremstår harmonisk.

Landskab og ubebyggede arealer
Intentionen med lokalplanens bestemmelser omkring ubebyggede 
arealer er at sikre, at campingpladsen indpasses i landskabet og af-
skærmes af hensyn til både naboer og den kystnære placering. Derfor 
fastlægges bestemmelser omkring bevaring af eksisterende beplant-
ning. Samtidig fastlægges krav om etablering af ny beplantning langs 
lokalplanens afgrænsning i en højde af min 1.80 m og maks. 3.50 m. 
Afskærmende beplantning skal være hjemmehørende buske og træer. 
Der skal plantes i to rækker med en afstand på 1,5 m mellem rækkerne. 
I rækken plantes med 1 m mellem planterne, således at beplantningen 
opnår den tiltænkte afskærmende effekt. Samtidig bør der tilstræbes 
en ligelig fordeling af de forskellige arter, der anvendes, så den etable-
rede beplantning fremstår som en naturlig udbredelse.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser om etablering af 
støjskærm eller mur ved campingpladsens swimmingpool mod nær-
mest naboer, Løgismose Skov nr. 9 og nr. 11.  Jf. lokalplanens § 10 er 
det en forudsætning for ibrugtagning af campingpladsens udvidelses-
muligheder, ibrugtagning af ferielejligheder mv., at der etableres de 
afkærmende foranstaltninger, som har sammenhæng med den pågæl-
dende udnyttelse af udvidelsesmulighederne. Det betyder eksempelvis 
at udvidelse af swimmingpool vil betyde etablering af støjskærm, jf. 
§8.3 mens etablering af ferielejligheder vil betyde etablering af ny be-
platning jf. §§ 8.1. og 8.2.

Ligeledes er der for at sikre det bedst mulige indpas i det landskabet 
og naturen, fastlagt bestemmelser om, at min 10 % af gylletankenes 
udvendige side skal begrønnes med en stedsegrøn beplantning f.eks. 
stedsegrønne klatreplanter som vedbend og kaprifolie, som har en god 
dækevne.

Terrænregulering inden for lokalplanområdet må ikke overstige 0,5 
m. Yderligere terrænregulering kræver tilladelse af kommunalbesty-
relsen, jf. afsnit omkring skovloven, hvor der på arealer noteret som 
fredskov ikke må foretages terrænregulering uden tilladelse.

Af hensyn til at bevare lokalplanområdets kulturhistorie, fastlægges 
det, at bebyggelse ikke må placeres nærmere midten af digerne end 
5 m. Samtidig tillader lokalplanen dog, at der kan etableres mindre 
brud på digerne på udvalgte placeringer af hensyn til muligheden for 
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interne forbindelser. Disse digegennembrud vil ikke ændre oplevelsen 
af digerenes karakter og forudsætter samtidig dispensation fra Muse-
umslovens § 29a.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Kommuneplan 2013-2025
Landskabsudpegninger
Lokalplanområdet ligger inden for områder, der i kommuneplanen er 
udpegede som større sammenhængende landskabsområder og særligt 
landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde. De større sammenhæn-
gende landskabsområder skal friholdes for etablering af større tekniske 
anlæg, med mindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinte-
resserne kan løses tilfredsstillende. I de særlige landskabelige/geolo-
giske beskyttelsesområder kan der alene ske bebyggelse eller etableres 
anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende be-
skyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes.

Der er udarbejdet visualiseringer til nærmere belysning af lokalplanens 
landskabelige påvirkning. Se nærmere under afsnittet om kystnær-
hedszonen.

Klimatilpasning
Ifølge kommuneplanens retningslinjer for klimatilpasning skal plan-
lægning for ny arealanvendelse ske med udgangspunkt i en samlet blå/
grøn struktur for det pågældende område og på baggrund af en kote- 
og blue spot-kortlægning, jf. kort i højre side. Jf. Assens Kommunes 
klimatilpasningsplan, hvis kortlægning bl.a. viser oversvømmelse fra 
nedbør, hav og vandløb, ligger campingpladsen generelt ikke kritisk i 
terrænet. Inden for lokalplanområdet eksisterer mindre lavningerne, 
hovedsagelig ved landbrugsejendommen Løgismose Skov 12, som kan 
udgøre sårbare områder, hvor overfl adevand vil kunne medføre over-
svømmelser. 

Kommuneplanrammer
Den eksisterende campingplads ligger inden for kommuneplanens 
rammeområde 4.2.R.10. Ønsket om at udvide campingpladsen mod 
vest og nord samt ombygning af landbrugsbygningerne på Løgismose 
Skov 12  er ikke i overensstemmelse med den nuværende afgrænsning 
af rammeområdet. Derfor udarbejdes tillæg nr. 12 til Kommuneplan 
2013-2025, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lo-
kalplanen og kommuneplanen, bl.a. udlægges et nyt rammeområde 
4.2.BE.20 til blandet bolig og erhverv. I samme tillæg indarbejdes det 
offentlige fritidsområde øst for lokalplanområdet i kommuneplanen 
ved at udlægge et nyt rammeområde til rekreativt formål, 4.2.R.11. In-
tentionen med dette er for at regulere og tydeliggøre områdets anven-
delse som et offentligt fritidsområde, der er tilgængelig for alle. Kom-
muneplantillæg nr. 12 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i 
et særskilt dokument. Se oversigt i højre side.

Landzoneadministration
Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. 

Lokalplanen har den såkaldte bonusvirkning efter Planlovens § 15, stk. 

Redegørelse
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Afgrænsning rammeområder fastlagt i kommune-
plantillægget.

Bluespot-kort fra Assens Kommunes handleplan 
for klimatilpasning. Som viser en 5 års-hændelse 
for havstigning og nedbør.
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4, hvad angår landzonetilladelser, idet lokalplanen indeholder bestem-
melser om, at den erstatter de tilladelser efter Planlovens § 35, stk. 1 
(landzonetilladelser), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggø-
relse. 

Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med efterfølgende sagsbe-
handling ønsker at fravige lokalplanens bonusbestemmelser, kræver 
det landzonetilladelse, jf. § 35.

EU-naturbeskyttelsesområder
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationa-
le naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendt-
gørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis 
gennemførelse af planen kan betyde:

• at planen skader Natura 2000-områder,
• at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 

dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/
EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter) bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at 
de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i 
alle livs-stadier, kan blive ødelagt.

Nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 108 ’Maden 
på Helnæs og havet vest for’ ca. 5 km sydvest for lokalplanområdet. 
Nærmeste §3-område er et strandengsareal ca. 250 m øst for lokalpla-
nområdet.

Assens Kommune har ingen aktuelle registreringer af arter eller natur-
typer, der står på habitatdirektivets bilag IV i og ved lokalplanområdet. 
Grundet afstanden til internationale og nationale naturområder samt 
lokalplanområdets nuværende anvendelse til campingplads og land-
brugsejendom, vurderes lokalplanområdet ikke at udgøre et særligt le-
vested for beskyttede dyre- og plantearter. 

Beplantningsbælter i/ved områderne og skovbeplantning i omgivel-
serne kan dog være gode biotoper og biologiske forbindelser for mange 
dyrearter samt et varieret og særligt planteliv. Med lokalplanen sikres 
det, at eksisterende beplantningsbælter ved eksisterende campingplads 
bevares og ny beplantning etableres.

Jordforurening
Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til arealer inden for lo-
kalplanområdet, der er kortlagt som forurenede eller muligvis forure-
nede i henhold til Jordforureningsloven.

Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en 
forurening, skal arbejdet standses ifølge § 71 i Jordforureningsloven. 
Forureningen skal anmeldes til Assens Kommune, og arbejdet må først 
genoptages efter fi re uger, eller når der er taget stilling til, om der skal 
fastsættes vilkår for det videre bygge- eller jordarbejde.
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Dyrehold
Såfremt campingpladsen ønsker at holde dyr, skal reglerne om dyrehold 
følges. I landzone i områder der igennem en lokalplan ikke er udlagt til 
boligformål eller blandet bolig og erhverv er det jævnfør Miljøaktivi-
tetsbekendtgørelsen muligt at holde et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 
uden at anmelde det til kommunen. 
Dette defi neres som: 

• 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med 
tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 
får med lam eller 10 geder med kid.

• 30 stk. høns.
• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Erhvervsmæssigt dyrehold skal følge reglerne i Husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen. Ifølge denne, må dyrehold ikke placeres i et område i 
landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og er-
hverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, 
rekreative formål og lignende eller i en afstand mindre end 50 meter 
fra de nævnte områder, eller i en afstand mindre end 50 meter fra en 
nabobeboelse.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteres-
ser (OD). Udpegningen er ikke forbundet med generelle begrænsninger 
for arealanvendelsen, og omvendt udgør lokalplanens realisering ikke 
en væsentlig påvirkning af grundvandsdannelsen og -beskyttelsen.

Støj
Fra en campingplads kan der forekomme støj fra bl.a. menneskelig ak-
tivitet, trafi k og ventilation.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 er der for virksomheder angivet 
det maksimale, anbefalede støjniveau i forskellige typer af områder. I 
sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder bør 
støjniveauet i dagtimerne ikke overstige 40 dB, mens det i aften- og 
nattetimer samt søndage ikke bør overstige 35 dB. I blandet bolig- og 
erhvervsområder bør støjniveauet i dagtimerne ikke overstige 55 dB, 
mens det i aftentimer og søndage ikke bør overstige 45 dB og i natteti-
merne ikke bør overstige 40 dB. Lokalplanområdet udlægges til rekrea-
tivt formål samt blandet bolig- og erhvervsformål, og støjniveauet fra 
campingpladsens og Landbrugejendommen Løgismose Skov 12’s akti-
viteter bør således ikke overskride Miljøstyrelsens anbefalede græn-
seværdier. Dog nævnes det i vejledningen, at naboer til virksomheder 
- som Landbrugejendommen samt en campingplads i et vist omfang 
kan karakteriseres som - med en naturlig placering i det åbne land i et 
rimeligt omfang bør acceptere det støjniveau, som virksomheden kan 
påføre.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 er der for trafi k angivet det 
maksimale, anbefalede støjniveau i forskellige typer af områder. I re-
kreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder 
og campingpladser) bør støjniveauet ikke overstige Lden 53 dB uanset 

Redegørelse
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tidspunktet på døgnet og ugen.

En lokalplan kan ikke direkte regulere støjniveauet fra aktiviteter inden 
for lokalplanområdet. Til gengæld stiller lokalplanen som forudsætning 
for ibrugtagning, at der etableres de afkærmende foranstaltninger, som 
har sammenhæng med den pågældende udnyttelse af udvidelsesmu-
lighederne. Det betyder eksempelvis at udvidelse af swimmingpool vil 
betyde etablering af en afskærmende foranstaltning i form af en 1.80 
m høj støjskærm eller støjmur i lokalplanområdets nordøstlige hjørne, 
jf. § 8. Dette vil medvirke til at minimere støjgener fra menneskelig 
aktivitet, særligt omkring swimmingpoolen, ved nogle af campingplad-
sens nærmeste naboer på Løgismose Skov 9 og 11, se foto i højre side. 
For at sikre støjafskærmningens indpasning i omgivelserne, fastlægger 
lokalplanen, at støjmur, -væg eller -skærm skal fremstå grønt med be-
plantning.

Kulturmiljø, fredning og naturbeskyttelse
I 2009 blev der gennemført en detaljeret kortlægning af bevaringsvær-
dierne af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune med henblik på øget fo-
kus i sagsbehandling af aktiviteter i områderne. Ligeledes er der truffet 
beslutning om, at kulturmiljøscreeningen skal indarbejdes i kommu-
neplanen.  Området omkring Løgismose Hovedgård er udpeget som 
kulturmiljø, og lokalplanområdet ligger her inden for. Den nuværende 
bestyrerbolig og landbrugsejendommens stuehus udgør to af de mange 
karakteristiske husmandssteder i den sydlige del af miljøet, og er ud-
peget som bygninger med strukturværdi. Bestyrerboligen er opført i 
1937 og fremstår med bindingsværk og stråtag. Landbrugsejendom-
mens stuehus er opført i 1877 og fremstår med hvidkalket murværk 
og skifertag. Hverken bestyrerboligen eller stuehuset er dog udpegede 
som fredede eller bevaringsværdige.

Områdets særlige karaktergivende elementer er bl.a. små marker af-
grænset af bevoksede diger og skovbryn. Disse karaktergivende ele-
menter afspejler ligeledes tydeligt landskabskarakterens oprindelse, 
som skovdomineret landskab, som blev delvist rydder i forbindelse med 
gårdenes udfl ytning og opdyrkning af landskabet. Den eksisterende 
campingplads afgrænses af disse sten- og jorddiger, der er beskyttede 
gennem Museumsloven. På baggrund af digerne som karaktergivende 
element, fastlægges det i lokalplanen som supplement til denne beskyt-
telse, at bebyggelse ikke må placeres nærmere midten af digerne end 
5 m. Samtidig tillader lokalplanen dog, at der kan etableres mindre 
brud på digerne på udvalgte placeringer. Dette forudsætter samtidig 
dispensation fra Museumslovens § 29a. Digernes placering fremgår af 
kortbilag L1.

Inden for lokalplanområdet er der hidtil ikke registreret fortidsminder.  
I omgivelserne er der imidlertid registreret en stor mængde fortids-
minder i form af bl.a. bopladser og rundhøj. Kommunalbestyrelsen har 
forpligtigelse til at underrette Odense Bys museer i forbindelse med 
meddelelse af byggetilladelse til nyt byggeri på campingpladsen.

En mindre del af lokalplanområdet (opmarcharealet) er noteret som 
fredskov, se kortbilag L1. Fredskov bliver behandlet under afsnittet om-
kring skovloven.

Den nuværende bestyrerbolig ligger ved ankomst-
arealet til campingpladsen.

Stuehuset fra 1877 som ønskes ombygget og ind-
rettet til ferielejligheder og de formål/virksomheder, 
som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugsbyg-
ninger uden en landzonetilladelse

Campingpladsen set fra Løgismose Skov 9 og 11.
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Terrænet nærmest kysten stiger kraftigt efter et par 
meter.

Store dele af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring 
Løgismose Skov og strandbeskyttelseslinjen - se kortbilag L1. Skovbyg-
gelinjen bliver behandlet under afsnittet omkring Naturbeskyttelseslo-
ven.

Kystnærhedszonen og landskabelige udpegninger
Lokalplanområdet ligger inden for arealer, der i kommuneplanen er 
udpeget som ’større sammenhængende landskabs’ og delvist inden for 
’særligt landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde’, som er områder 
med henholdsvis betydelige landskabelige værdier og områder med de 
største landskabelige beskyttelsesinteresser, og omfatter områder med 
særlige udkigsforhold. Desuden er lokalplanområdet beliggende in-
den for kystnærhedszonen, der er en 3 km bred zone fastlagt gennem 
Planloven omkring de danske kyster. Udgangspunktet er, at kystnær-
hedszonen skal søges friholdt for bebyggelse, der ikke er afhængig af en 
kystnær placering. For planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der 
kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig plan-
lægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 
For placering af ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen gæl-
der der særligt, at disse skal lokaliseres efter sammenhængende turist-
politiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund 
eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

Som tidligere nævnt, har den eksisterende campingplads ikke tidligere 
været omfattet af en lokalplan. Begrundelsen for i sin tid at etablere 
campingpladsen har formentlig været et ønske om at skabe en cam-
pingplads med en unik placering helt ned til vandkanten med den 
smukkeste udsigt, omgivet af den smukke natur i Løgismose og en 
mindre strand. Området ligger naturskønt med en formidabel udsigt 
over Helnæs Bugt, hvilket skaber værdi for campingpladsen i forhold til 
at tiltrække gæster til området. Netop derfor har campingpladsen også 
et udviklingsbehov. Campingpladsens udvidelse og indretning af fe-
rielejligheder er ligeledes i overensstemmelse med Assens Kommunes 
turistpolitiske mål ”Der skal sikres såvel det organiserede friluftsliv 
gode udviklingsmuligheder i det åbne land” samt det kommunale mål 
”Udviklingen af grønne og blå oplevelser inden for turisme prioriteres”, 
idet lokalplanen sikre bæredygtige udviklingsmuligheder, der bl.a. kan 
tilgodese campingpladsens udviklingsbehov og som skaber muligheder 
for udvikling af grønne og blå oplevelser for turister i Assens Kommune. 

Den eksisterende campingplads grænser direkte op til kysten, mes 
ejendommen Løgismose Skov 12 ligger knap 200 m fra kysten. Terræ-
net falder fra nord mod syd - særligt nærmest stranden. Desuden sti-
ger terrænet svagt fra øst mod vest. Inden for lokalplanområdet må der 
ikke ske en terrænregulering over 0,5 m uden kommunalbestyrelsens 
tilladelse.

I henhold til Planlovens § 16, stk 3 skal der i redegørelsen til lokalplan-
forslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den vi-
suelle påvirkning af omgivelserne. Ved bygningshøjder over 8,5 m skal 
der samtidig gives en begrundelse for den større højde. Herudover skal 
redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for va-
retagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.



19

LOKALPLAN NR. 4.2-3 FOR CAMPINGPLADS VED LØGISMOSE STRAND

Den bebyggelse som der bliver mulighed for med lokalplanens bestem-
melser er visualiseret på de efterfølgende sider. Der gives i lokalplanen 
ikke mulighed for bebyggelse højere end 8,5 m. 

På visualiseringerne er der taget højde for, at eksempelvis eksisteren-
de landbrugsbygninger ombygges. Den visualiserede bebyggelse er i 2 
fulde etager i en højde på 7,5 m og i 1 1/2 etage med en højde på 8,5 m.  
Campinghytter er visualiseret med en højde på 4 m. Visualiseringerne 
skal anskues som en volumenstudie. Det vil sige, at der med visualise-
ringerne vises det maksimal omfang af bebyggelsen som er mulig ved 
lokalplanens realisering, og altså ikke, hvordan bebyggelse nødvendig-
vis vil komme til at fremstå. Visualiseringerne skal medvirke til at be-
lyse den landskabelige påvirkning af placering og omfang.

Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af eksisterende forhold, som 
er taget fra forskellige fotostandpunkter, der fremgår af kortet på næste 

Redegørelse
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Lokalplanområdets placering i forhold til de tre udvalgte fotostandpunkter.

Information om visualiseringer
Fotos er taget ultimo september 2014. De anvendte fotografi er til visualiseringerne er 
taget med et digitalt Canon EOS 5D Mark II kamera med optik på 35 mm brændvidde. 
Fotostandpunkterne er fastlagt ved at anvende GPS-målte paspunkter i programmet 
PhotoModeler. I PhotoModeler benyttes et kalibreret kamera således, at det er muligt at 
korrigere billederne for linseforvrængninger. Alle visualiseringer er udført i program-
merne 3D Studio Max og Adobe Photoshop.

Det er vigtigt at pointere, at der er forskel på perspektivet i billede og det perspektiv man 
ser med, med det blotte øje ved at anvende en linse med en 35 mm brændvidde, men at 
visualiseringerne er udførst så de dimensionelt passer sammen.
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Eksisterende forhold set fra Løgismose Skov 16. Afstanden til lokalplanområdet er ca. 200 m. 

Redegørelse
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1

1

Bebyggelse i om-
råde D og E.

Fremtidig bebyggelse, som der er mulighed for med lokalplanens realisering set fra Løgismose Skov 16. Såfremt den eksiste-
rende landbrugsejendom, Løgismose Skov 12 ombygges til ferielejligheder  og de formål/virksomheder, som kan indrettes i 
overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden en landzonetilladelse vil bebyggelsen kunne fremstå mere markant i terrænet end 
det, der er vist i dag. Bygges der i 8,5 m / 1½ plan  (som er visualiseret på billedet) vil tagryggen kunne hæves ca. 1 m over 
nuværende niveau på ca. 7,5m. Højden på den forreste bebyggelses (ca. 6 m), vil med ny bebyggelse fremstå i ca. 4 m, og 
dermed være lavere end eksisterende bygning. 
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Eksisterende forhold set fra Løgismose Skov 35. Afstanden til lokalplanområdet er ca. 450 m. 

2

2

Campinghytter
delområde B4 Campinghytter

delområde B2

Fremtidige hytter, som der er mulighed for med lokalplanens realisering set fra  Løgiismose Skov 35, vest for lokalplanområdet. 
Campinghytter vil fra denne afstand være synlig, men delvist afskærmet grundet terrænet og eksisterende beplantning.
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Eksisterende forhold set fra den sydøstlige del af eksisterende campingplads. Afstanden til hoppepuden er ca. 90 m. 

3

3

Campinghytter
delområde B2 Servicebygninger”Landbrugsbygninger”

Potentiel ombygning 
delområde D og E

Redegørelse
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Fremtidig bebyggelse, som der er mulighed for med lokalplanens realisering set fra dette punkt, som er tættest stranden inden 
terrænet falder kraftigt. Hytterne vil fremstå mere markante i landskabet end campingenheder. De nye hytter må ikke gives en 
højde over 4 m, hvilket er ca. 2 m lavere end de eksisterende hytter. Hytter vil ikke medføre en væsentlig forandring af det visu-
elle helhedsbillede fra kysten. De mulige byggemuligheder inden for delområde A1, D og E (op til 8,5m) vil medføre at bebyg-
gelsen fremtræder mere markant end de nuværende bygninger. Af denne årsag fastsætter lokalplanen differentierede bestem-
melser vedr. bygningernes maks. højde ved byggeri hhv. 1½ og 2 etager. Bebyggelse i område D / E vil visuelt hovedsageligt 
ligge bag det eksisterende byggeri fra fotostandpunkt 3
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side. Fotostandpunkterne er udvalgt således, at de illustrerer, hvordan 
lokalplanområdet vil fremstå fra forskellige vinkler og afstande. 

Karakteren af landskabet mellem campingpladsens udvidelsesareal, 
landbrugsbygningerne på Løgismose Skov 12 og kysten er agerjord i 
omdrift. Dette er også tilfældet vest for området, dog med spredte be-
byggelser, herunder to sommerhuse sydvest for lokalplanområdet.

Den visuelle påvirkning af campingpladsen vil variere med året - dels 
som følge af sommercamping med campingvogne, autocampere og 
telte, dels som følge af graden af løv på afskærmende beplantning om-
kring campingpladsen. Dog vil det være tilfældet, at der er mest løv ved 
belægning på campingpladsen.

Potentiel ombygning af eksisterende landbrugsejendom inden for lo-
kalplanområdet vil ændre på oplevelsen af campingpladsen. Mulighe-
den for at bygge i fulde 2 etager giver mulighed for at opføre bebyg-
gelse i et mere nutidigt formsprog end den mere klassiske bygning i 
en etage med udnyttet tagetage. Såfremt der bygges i 2 fulde etager vil 
tagryggen af de højeste bygninger være beliggende i ca. samme kote 
(7,5m) som det nuværende byggeri. Bygges der i 1½ plan vil tagryg-
gen kunne hæves ca. 1 m over nuværende niveau (8,5m), og vil således 
ikke medføre en væsentlig forandring af det visuelle helhedsbillede 
fra optagepunkt 1. Lokalplanens muligheder for opførelse af hytter vil 
fremstå mere markante i landskabet end campingenheder. De nye hyt-
ter må ikke gives en højde over 4 m, hvilket er ca. 2 m lavere end de 
eksisterende hytter. Hytter vil ikke medføre en væsentlig forandring af 
det visuelle helhedsbillede. Lokalplanens bestemmelser omkring be-
varing af eksisterende beplantning og etablering af ny afskærmende 
beplantning vil desuden medvirke til at sløre campingpladsen i forhold 
til kystlandskabet og de øvrige landskabelige udpegninger. Desuden vil 
beplantning medvirke til at minimere indbliksgener fra naboer.

Gennem udlæg af byggefelter med højde- og etagebegrænsninger in-
den for udvalgte delområder, sikres det desuden, at egentlig bebyg-
gelse samt hytteområder grupperes og placeres mest mulig landværts. 
I byggefelterne skelnes der imellem højden af bebyggelse og antallet af 
etager for at sikre, at der sker en nedtrapning af bebyggelsen ud mod 
vandet. 

Bestemmelser omkring materiale- og farvevalg samt krav om at ny be-
byggelse ligeledes skal tilpasses eksisterende bebyggelse medvirker til, 
at bebyggelse vil fremstå som en visuel helhed. Dette uanset om bebyg-
gelse erstattes af nyt, eller om der sker en ombygning. 

Etablering af butik/Kiosk
Jævnfør Planlovens §50 kan der etableres mindre butikker i tilknyt-
ning til anlæg som eksempelvis stadioner, fritliggende turistattraktio-
ner og lignende til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget 
på grund af dets primære funktion. Størrelsen af butikken skal afspejle 
kundekredsen og vareudbuddet.

Der fi ndes i dag en mindre kiosk/butik på campingpladsen, og kende-
tegnende for denne er, at butikken benyttes af campingpladsens gæ-
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ster. Vareudbuddet er kendetegnet ved morgenmadsprodukter og de 
mest nødvendige dagligvarer.

Det fastlægges, at der inden for delområde A1 kan etableres en mindre 
kiosk/butik til salg af dagligvarer og andre campingrelaterede vare-
grupper med et bruttoetageareal på maks. 400 m2.

Jævnfør Planlovens § 16, stk. 6 skal der i redegørelsen til lokalplanfor-
slag, der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens 
påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i områ-
det, friarealer og trafi kale forhold.

Butikken er beliggende i landzone og således beliggende uden for et 
bymilø. I forhold til omkringliggende bygninger, er der fastsat bestem-
melser for omfang og ydre fremtræden med henblik på at indpasse be-
byggelsen til de omkringliggende bygninger. 

Kunderne til butikken vil hovedsagelig være besøgende på camping-
pladsen, gæster i ferielejlighederne samt omkringboende, og således 
vil den primære trafi k til området udgøres af gående og cyklister. Den 
skønnede trafi kmængde grundet butikken vurderes derfor ikke at give 
anledning til en væsentlig forøgelse af biltrafi k, hvorfor det vurderes, at   
butikken ikke giver anledning til en merbelastning på omgivelserne. 
Internt i området udlægges samtidigt et nyt opmarchareal, som kan 
benyttes som parkeringssupplement til butikkens kunder, som kom-
mer til butikken i bil.

Butikkens placering i forbindelse med eksisterende bebyggelse ved 
campingpladsens ankomstarealer vil ikke påvirke omkringliggende 
friarealer.

Forsyningsforhold
Spildevandsplan
Størstedelen af lokalplanområdet er udlagt i Spildevandsplanen i et 
spildevandskloakeret område. En del af ejendommen Løgismose Skov 
12 har på nuværende tidspunkt nedsivning uden tilladelse og vil i for-
bindelse med den næstkommende revision af Spildevandsplanen blive 
omfattet heraf.

Regnvand fra tage, pladser og veje vil blive afl edt via kloakrør, hvor 
vandet hurtigt forsvinder fra overfl aden og bliver afl edt til vandløb, 
søer eller havet. Herudover planlægges der for belægningstyper som 
græsarmering, der vil kunne nedside regnvandet lokalt.

Varmeplan
Lokalplanområdet ligger ikke inden for områder med kollektivt var-
meforsyningsanlæg. Bebyggelsen skal derfor forsynes med individuel 
varme til at afdække behovet for varme og varmt vand. Der er ikke i 
Planloven hjemmel til at fastsætte, hvilken type individuel varme, der 
skal anvendes. Assens Kommune opfordrer til at tænke i bæredygtige 
løsninger i form af eksempelvis solvarme og -celler, jordvarme, varme-
pumper o. lign.

Vandforsyning
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Lokalplanområdet forsynes fra Haarby Vandværk.

Elforsyning
I Danmark er der frit elmarked. Dette betyder, at man som forbruger, 
har mulighed for selv at vælge leverandør.

Affaldsbortskaffelse
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens affaldssregulativ og af-
fald skal bortskaffes i henhold hertil.

ANDEN LOVGIVNING

Museumsloven
Hvis der ved anlægsarbejde fi ndes fortidsminder, skal arbejdes straks 
standses, og der skal rettes henvendelse til Odense Bys Museer. I det 
omfang fortidsmindet berøres af anlægsarbejde, kan Kulturarvssty-
relsen kræve arbejdet standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er 
gennemført. For at undgå en sådan situation, kan der foretages en for-
undersøgelse på arealet med henblik på at vurdere udstrækning og be-
varingsgrad af eventuelle jordfaste fortidsminder.

Landbrugsloven/Cirkulære om varetagelse af de jordbrugs-
mæssige interesser under kommune- og lokalplanlægnin-
gen
Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 11a og en del af matr.nr. 8a og 
matr. nr. 5c Løgismose Hgd., Haarby, der  alle er noterede som land-
brugsejendomme.  For landbrugsejendommen Løgismose Skov 12 gæl-
der det, at det kun er selve landbrugsbygningerne og stuehuset samt de 
umiddelbare nære arealer, der indgår i lokalplanen, mens den egentlige 
landbrugsjord fastholdes uden for lokalplanen.

Landbrugspligten kan søges ophævet ved en særskilt ansøgning til 
NaturErhvervstyrelsen. Såfremt landbrugspligten ønskes opretholdt, 
særligt for den del af landbrugsejendommen, der ligger uden for lokal-
planområdet, skal landbrugslovens regler omkring beboelse iagttages.

Servitutter
På de omfattede ejendomme er der tinglyst en række deklarationer, 
herunder servitutter som enten skal eller bør afl yses eller som ikke kan 
stedfæstes.

16.10.1940 Dok om byggelinjer mv
Deklarationen bør afl yses, da strandbeskyttelseslinjen i dag er 300 m 
og noteret i matriklen. Servitutten kan afl yses ved anvendelse af TIng-
lysningslovens § 20.

19.03.1976  Dok om højspænding mv, minitransformerkiosk mv.
Placeringen af transformerstation og kabler kan ikke stedfæstes ende-
ligt. Der er desuden tale om en rådighedssservitut som ikke kan alyses 
af lokalplanen.

31.08.1976 Dok om højspænding mv., transformer mv.
 Placeringen af transformerstation og kabler kan ikke stedfæstes ende-
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ligt. Der er desuden tale om en rådighedssservitut som ikke kan alyses 
af lokalplanen.

15.02.1969 Dok om campingplads 
De af servituttens bestemmelser, som er i strid med lokalplanen vil 
blive afl yst.

Der henledes desuden opmærksomhed mod, at ikke alle rør, kabler eller 
ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, 
inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, 
tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger 
og spildevandsledninger. Der kan tillige forekomme drænledninger jf. 
områdets tidligere landbrugsstatus.

Miljøvurderingsloven
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal alle fysiske 
planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen vurderes:

1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4,
2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesom-

råde væsentligt, eller i øvrigt
3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen skal redegøre for planens sandsynlige indvirkning på 
miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, men-
neskers sundhed, fauna, og fl ora, jordbund, vand, luft, klimatiske fak-
torer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 
omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes 
forhold mellem samtlige disse faktorer.

Permanente campingpladser er anført på lovens bilag 4, pkt. 12, litra 
d. 9. Planer og programmer, som obligatorisk er omfattet af kravet om 
miljøvurdering - fordi disse fastlægger rammer for anlægstilladelser til 
projekter opført på bilag 3 og 4 – er dog undtaget fra det obligatoriske 
krav om miljøvurdering, hvis planen eller programmet kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder 
mindre ændringer. I disse tilfælde vil der kun skulle gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen eller programmet må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Assens Kommune har vurderet at der skal udarbejdes en miljøvurde-
ring af nærværende lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, da det 
er fundet hensigtsmæssigt i forhold til at belyse planernes indvirkning 
på miljøet, herunder i forhold til omkringboende. Der er derfor udar-
bejdet en miljørapport til nærmere belysning af bestemte parametre, 
som er blevet afgrænset gennem en scoping. Miljørapporten foreligger 
i et selvstændigt notat, der offentliggøres samtidig med planforslagene.

VVM-bekendtgørelsen
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) har til formål at sikre, at der 
i forbindelse med et anlægsprojekt foretages en vurdering af de mu-
lige konsekvenser på miljøet. Permanente campingpladser er anført 
på VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 13, litra c. Dette indebærer, at 
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campingpladsen skal screenes for VVM-pligt efter en forudgående an-
meldelse af projektet. Assens Kommune er myndighed, og kommunen 
træffer på baggrunden af screeningen afgørelse om, hvorvidt det på-
tænkte projekt er VVM-pligtigt og dermed, om der skal udarbejdes en 
egentlig VVM-redegørelse.

Naturbeskyttelsesloven
Store dele af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring 
Løgismose Skov og strandbeskyttelseslinjen - se kortbilag L1. 

Skovbyggelinjen
Varetagelsen af hensynet til natur og landskab inden for skovbyggelin-
jen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, kan varetages gennem landzone-
administrationen i overensstemmelse med planlovens §35 og de afvej-
ninger, der sker i landzoneadministrationen. Denne lokalplan erstatter 
de tilladelser efter Planlovens §35, som er nødvendige for lokalplanens 
virkeliggørelse, og varetager således eksplicit tilladelser fra skovbygge-
linjen. Assens Kommune er myndighed.

Strandbeskyttelseslinjen
Lokalplanens realisering forudsætter, at der opnås dispensation fra Na-
turbeskyttelseslovens § 15 til bl.a. campingvogne og hytter inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen er myndighed på strandbe-
skyttelseslinjen. 

Skovloven
En lille del af lokalplanområdet (opmarcharealet) er beliggende på 
arealet noteret som fredskov, hvorfor anvendelse og veligeholdelse skal 
ske efter bestemmelserne i skovloven. Der må ikke opføres bygninger, 
etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer medmindre det er 
nødvendigt for skovdriften. Miljøministeren kan dog tillade en fravi-
gelse af disse regler jf. skovlovens § 13.

Sommerhusloven og campingreglementet
Etablering og drift af campingpladser kræver udlejningstilladelse efter 
Campingreglementet, som meddeles forudsat, at der er overensstem-
melse med plangrundlaget og at krav til kapacitet, offentlig adgang, 
indretning og benyttelse, sanitære forhold mv er opfyldt.

Campingreglementet fastlægger desuden krav til omfanget og antallet 
af campinghytter. Sommerhusloven defi nerer en campinghytte som en 
mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferie-
formål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom.

I campingpladsens udlejningstilladelse gives der tilladelse til antallet 
af campingenheder, herunder hvor mange der må anvendes til vinter-
campering.

Ferielejligheder/ferieboliger kan derimod opdeles i ejerlejligheder og 
sælges. Ferielejlighederne er ikke en del af campingpladsen, idet en 
campingtilladelse er en personlig tilladelse. Såfremt ferielejlighederne 
er en del af campingpladsen vil de ikke kunne ejes af andre end ejeren 
af campingpladsen, hvilket vil være en begrænsende faktor i forhold 
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til at drive hotellejlighederne rentabelt. Regulering af ejerforhold ligger 
uden for rammerne af reguleringsmuligheder efter planloven, men for-
holdet sikres implicit i lokalplanen ved at lade delområde D med land-
brugsbygningerne være et selvstændigt delområde, med anvendelses-
bestemmelser der fastlægges til ferielejligheder og som vil være muligt 
at udstykke som en ny selvstændig ejendom.

En ejers udlejning af 1-2 ferieboliger, som ejeren også selv benytter, 
betragtes ikke som erhvervsmæssig og kræver ikke tilladelse efter som-
merhuslovens § 1, stk. 1. Udlejning af mere professionel karakter be-
tragtes som erhvervsmæssig og kræver tilladelse efter sommerhusloven 
- uanset antallet af ferieboliger. Langvarig udlejning kræver også tilla-
delse efter sommerhusloven.

Restaurations- og hotellovgivningen
Etablering af hotel og restauration forudsætter tilladelse i henhold til 
reglerne i henhold til restaurations- og hotellovgivningen.
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Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendom-
me og områder, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. 

Der gælder efter planlovens  § 17 stk.1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger, gælder fra offentliggørelsen af 
lokalplanforslaget d. XX.XX.2015, og indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentligtgjort, dog højst indtil d. xx.xx.2015.

Retsvirkninger
Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørel-
se af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 
planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ-
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsæt-
ning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der 
søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvi-
gelser fra lokalplanens bestemmelser, eller det, der søges skabt(eller 
fastholdt) i planen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private ser-
vitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning 
for virkeliggørelse af planen.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER

I henhold til planloven (lov nr. 387 af 27. maj 2013 om planlægning 
samt efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmel-
ser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL
Formålet med lokalplanen er:

1.1 at udlægge et område til hhv. rekreativt formål og et område til 
 blandet bolig og erhverv.

1.2 at muliggøre udvidelse af eksisterende campingplads.

1.3 at muliggøre etablering af ferielejligheder og de formål/virk 
 somheder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugsbyg 
 ninger uden en landzonetilladelse.

1.4 at sikre afskærmende foranstaltninger for at minimere genepå-
virkninger til det omkringliggende landskab

1.5 at sikre indpasning af udvidelses- og byggemuligheder i land-
skabet under hensynstagen til landskabets karakter

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag L1. Lo-

kalplanområdet omfatter matr.nr. 11a og del af matr.nr. 8a og 
matr. nr. 5c Løgismose Hgd., Haarby, samt alle parceller, der 
efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes indenfor lo-
kalplanområdet.

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med den endelige vedta-
gelse af lokalplanen forbliver hele lokalplanens område i land-
zone.

2.3 Lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser 
efter Planlovens § 35 stk. 1 til arealanvendelse, udstykning, 
bebyggelsens omfang, bebyggelsens udseende, ubebyggede 
arealer, veje, stier og parkering samt tekniske anlæg, jf. lokal-
planens §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, der ellers vil være nødvendige for 
lokalplanens virkeliggørelse, idet disse forhold er tilladt med 
nærværende lokalplan, der er tilvejebragt efter Planlovens § 
36, stk. 1, nr. 5.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1 Lokalplanens område inddeles i ti delområder (A1, A2, B1, B2, 

B3, B4, B5 C, D og E), som vist på kortbilag L2.

3.2 Lokalplanens delområde (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 C, og E), 
udlægges til rekreativt formål i form af campingplads med 
tilhørende faciliteter og anlæg samt område (delområde D) til 
blandet bolig og erhverv i form af ferielejligheder og de formål/

Ad. § 2.3:
Lokalplanen har den såkaldte bonusvirkning efter 
Planlovens § 15, stk. 4, hvad angår landzonetilla-
delser, idet lokalplanen indeholder bestemmelser 
om, at den erstatter de tilladelser efter Planlovens § 
35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige 
for lokalplanens virkeliggørelse.

Som udgangspunkt kan der i landzone ikke ske 
udstykning, opføres bebyggelse eller ske ændring 
i eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer 
uden landzonetilladelse fra byrådet.

Undtaget er dog områder, der gennem en lokalplan 
med bonusvirkning udpeges til en specifi k anven-
delse. I denne lokalplan kan området anvendes og 
bebygges efter lokalplanens bestemmelser uden, at 
der på et senere tidspunkt skal indhentes landzo-
netilladelse.

Ad. § 1.5
Bestemmelsen har til formål at sikre, at der sker en  
visuel hensynstagen til landskabet, herunder i for-
hold til kysten.
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Ad. § 3.3:
Jævnfør Planloven kan der etableres mindre 
butikker i tilknytning til anlæg som eksempelvis 
stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende 
til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlæg-
get på grund af dets primære funktion.

Der fi ndes i dag en mindre butik på campingplad-
sen, og kendetegnende for denne er, at butikken 
benyttes af campingpladsens gæster.

Størrelsen af butikken skal afspejle kundekredsen 
og vareudbuddet. Kiosken/butikkens størrelse 
fremgår af § 6.4.

Bruttoetagearealet er samtlige arealer til butiksfor-
mål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket 
varegård, interne adgangsarealer, personalerum, 
cafeteria m.v. Dog må der fratrækkes maks. 200 
m2 til personalefaciliteter og lignende.

Lokalplanens bestemmelser
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Ad. § 4.2:
De viste veje er i overvejende grad sammenfal-
dende med eksisterende veje.

virksomheder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugs-
bygninger uden en landzonetilladelse.

3.3 Delområde A1 må kun anvendes til service-, fritids- og tu-
rismefaciliteter, herunder bebyggelse og anlæg til reception, 
bade- og aktivitetscenter, kiosk/butik til salg af dagligvarer og 
andre campingrelaterede varegrupper, grill/restaurant/café, 
værelser til udlejningsformål, værksted samt maks. to helårs-
boliger.

3.4 Delområde A2 må kun anvendes til servicefaciliteter, herunder 
toilet, bad og køkkenfaciliteter.

3.5 Delområde B1 må kun anvendes til campingplads med mulig-
hed for at anbringe telte, campingvogne eller andre transpor-
table konstruktioner som campingbiler o.l. 

3.6 Delområde B2, B4 og B5 må kun anvendes til campingplads 
med mulighed for at anbringe telte, campingvogne eller andre 
transportable konstruktioner som campingbiler o.l. samt cam-
pinghytter. 

3.7 Delområde B3 må kun anvendes til campingplads med mulig-
hed for at anbringe telte, campingvogne eller andre transpor-
table konstruktioner som campingbiler o.l. 

3.8 Delområde C må kun anvendes til rekreative formål, herunder   
strandareal med tilhørende faciliteter og anlæg, legeplads inkl. 
hoppepude samt bådeoplag med tilhørende faciliteter, anlæg 
og skure mv. 

3.9 Delområde D må kun anvendes til ferielejligheder og de for-
mål/virksomheder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte land-
brugsbygninger uden en landzonetilladelse, jf. Planlovens § 37 
samt maks én helårsbolig. 

3.10 Delområde E må kun anvendes til fri- og aktivitetsområde med 
mulighed for etablering af boldbane, klatrevæk, grill-terrasser 
mv.

§ 4 VEJE, STIER OG PARKERINGSFORHOLD
4.1 Vejadgang til lokalplanens område må kun ske fra vejen Løgis-

mose Skov, som vist i princippet på kortbilag L2.

4.2 Der udlægges areal til veje, parkering og opmarchareal som 
vist i princippet på kortbilag L2.

 Vej a-a skal anlægges i en bredde af min. 4 m.

 Vej b-b skal anlægges i en bredde af min. 3 m.
 
 Vej c-c skal anlægges i en bredde af min. 3 m.

 Vej a-a og b-b og parkeringsarealer skal udføres med græsar-

Ad. §§3.6
Jævnfør campingreglementet er en campinghytte 
defi neret som en mindre beboelsesenhed, der an-
vendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en 
campingplads, og som ikke udgør en selvstændig 
ejendom.

Ad. §3.7:
Der er tinglyst en servitut på campingpladsen, 
(Matr. nr. 11a Løgsimose hgd.gård, Haarby) I følge 
servitutten må der i en afstand af 100 m. fra stran-
den ikke placeres faste (sæson) telte eller caravan-
pladser.

Område B3 er derfor tilsigtet korttidscampering, 
som er campering mindre end 4 sammenhængen-
de uger. Kortitidscampering reguleres i campingtil-
ladelsen.

Ad. § 3.9:
Det er formålet med bestemmelsen at område D 
kan anvendes til afholdes af naturskoler, fritids-
formål, teambuildingsarrangementer og lign. 
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Ad. § 4.5:
Bestemmelsen medvirker til at undgå unødig lysfor-
urening af lokalplanområdet og omgivelserne. Det 
kan ikke kræves med lokalplanen, at eksisterende 
belysning ændres. Bestemmelsen kan alene sikre, 
at ændring af eksistende belysning eller opsætning 
af ny belysning sker i overensstemmelse med lo-
kalplanen.

Lokalplanens bestemmelser
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Ad. §§ 6.1-6.6:
Dele af byggefelterne ligger indenfor skovbygge-
linjen omkring Løgismose Skov og strandbeskyt-
telseslinjen. 

Bebyggelse inden forstrandbeskyttelseslinjen for-
udsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 
§§ 15. Bestemmelsen gælder også mindre, sekun-
dære bygninger.

Ad. § 6.2.
Kravet om, at campinghytter skal placeres samlet 
medvirker til at minimere den landskabelige påvirk-
ning fra campingpladsen. Baggrunden for bestem-
melsen er således at varetage et landskabeligt hen-
syn.

Ad. § 6.3.
Jævnfør Campingreglementet kan campinghytters 
bruttoetageareal være op til maks. 35 m2. Dog må 
campinghytter, der er placeret på arealer omfattet 
af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klit-
fredning og strandbeskyttelse §§ 8 og 15 (klitfred-
nings- og strandbeskyttelseslinje), være maks. 30 
m2. Byggefeltet indenfor delområde B2 ligger inden-
for strandbeskyttelseslinjen.

mering eller fast belægning.

 Vej c-c skal udføres med grøn græsarmering.

 I forbindelse med anlæg af vej a-a mod vest, kan eksisterende 
beskyttede sten- og jorddiger brydes såfremt der gives dispen-
sation hertil, jf.  § 8.7. Vist i princippet på kortbilag L2

4.4 Eksisterende stier skal opretholdes. Nye stier skal anlægges i 
en bredde af min. 1,5 m. I forbindelse med anlæg af nye stier, 
kan eksisterende beskyttede sten- og jorddiger brydes, såfremt 
der gives dispensation hertil, jf. § 8.7. Vist i princippet på kort-
bilag L2.

4.5 Der må kun anvendes armaturer til belysning af veje og stier, 
som retter lyset nedad og er rettet mod færdselsarealerne. Ar-
maturer må have en højde på maks. 2.5 m.

§ 5 UDSTYKNING
5.1 Delområde D kan udstykkes som en ny selvstændig ejendom.

5.2 Ved udstykning el.lign. skal det sikres, at bygningsreglementets 
gældende brandkrav kan overholdes.

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6.1 Bebyggelse må kun placeres inden for de byggefelter, der frem-

går af kortbilag L2 - dog ikke nærmere midten af beskyttede 
sten- og jorddiger end 5 m.

 Der udlægges i alt 3 byggefelttyper med forskellige muligheder 
for maks antal etager samt bygningshøjder.

 Inden for byggefelttype 1 må bebyggelse opføres i maks. 1 etage 
og med en bygningshøjde på maks. 4 m.

 Inden for byggefelttype 2 må bebyggelse opføres i maks. 2 eta-
ger og med en bygningshøjde på maks. 7,5 m. 

 Inden for byggefelttype 3 må bebyggelse opføres i maks 2 eta-
ger og med en bygningshøjde på maks 7,5 m eller i max. 1 1/2 
etage med en bygningshøjde på maks 8,5 m.

6.2 Campinghytter skal placeres samlet inden for hver af de udlag-
te byggefelter. Den indbyrdes afstand mellem campinghytter 
skal være min. 5 m og maks. 6 m. 

6.3 Som det fremgår af princippet i kortbilag 2, må bruttoetage-
arealet af campinghytter inden for Strandbeskyttelseslinjen 
være maks. 30 m2.. Landværts strandbeskyttelseslinjen må 
bruttoetagearealet af den enkelte campinghytte være maks. 35 
m2. 

6.4 Inden for delområde A1 må bruttoetagearealet af bebyggelse 

Ad. §§ 4.2 og 4.4:
Ifølge Museumslovens § 29 a, stk. 1, må tilstanden 
af beskyttede sten- og jorddiger ikke ændres. Der 
er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan 
dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. Den 
aktuelle situation med gennembrud på digerne for 
at skabe interne forbindelser mellem campingplad-
sens områder (og til det offentlige rekreative om-
råde øst for) vurderes at være særlige tilfælde.



33

LOKALPLAN NR. 4.2-3 FOR CAMPINGPLADS VED LØGISMOSE STRAND
Lokalplanens bestemmelser
LOKALPLAN NR 4 2 3 FOR CAMPINGPLADS VED LØGISMOSE STRANDFO

ikke overstige 2.000 m2.

 Boliger må have et grundplan på maks 120m2, dertil kan der 
opføres garager/udhuse/redskabsskure på maks. 50m2.

 Det samlede bruttoetageareal til kiosk-/butiksformål må ikke 
overstige 400 m2. Bruttoetagearealet af den enkelte kiosk/bu-
tik må ikke overstige 400 m2.

6.5 Inden for delområde A2 må bruttoarealet af bebyggelse ikke  
 overstige 280 m2. inden for byggefeltet. 

6.6 Delområde C må ikke bebygges, dog må der opstilles legered-
skaber, bænke, shelters, skure, pavilloner o. lign. som under-
støtter anvendelse til leg og ophold. 

6.7 Inden for delområde D må der maks. indrettes 10 ferielejlighe-
der af  maks. 100m2 inden for eksisterende bygningsrammer.

 Der må ske en udvidelse af bebyggelsen anvendt til mindre 
virksomheder i det åbne land med op til 500m2. 

6.8 I delområde E kan eksisterende bebyggelse om- eller tilbygges 
op til 1000m2 inden for byggefeltet. 

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
7.1 Facader skal udføres i murværk, som er blank, pudset, vand-

skuret eller udført i træ. Facader på campinghytter skal dog 
udføres i træ eller eternitplader.

 På facader må blanke og refl ekterende materialer (glansgrad 
60 til 90+) kun anvendes til vinduer.

 Facader ved sammenbyggede bygninger skal fremstå som én 
samlet visuel helhed.

 Mindre bygningsdele, såsom vinduesrammer, døre mv. må ud-
føres i andre materialer. 

 
7.2 Tagbeklædning skal udføres med tegl, betontagsten, tagpap, 

skifer, stål eller zink. Endvidere må tage udføres som grønne 
tage i form af stråtage eller tage belagt med græstørv mv.

 Tage må ikke etableres med blanke og refl ekterende materialer, 
med en glasgrad over 30. Dog må der opsættes solfangere, sol-
celleanlæg og tagvinduer, såfremt disse placeres parallelt med 
tagfl aden eller inddækkes.

 Campinghytter skal udføres med saddeltag.

7.3 Der må kun anvendes sort, dæmpede jordfarver, eller jordfar-
vernes blanding med hvid og sort. Til døre og vinduesrammer 
kan dog anvendes andre farver.

Ad. § 7.1 og 7.2:
Glansgraden vurderes ud fra Teknologisk Instituts 
metode, og beskrives således:

• Helmat:  0 - 5 
• Mat: 5 -10
• Halvmat: 10 - 30
• Halvblank: 30 - 60
• Blank: 60 - 90
• Højglans: 90 +

Materialer betegnes som blanke og refl ekterende, 
når de har et glanstal over 30.

Ad. § 7.3
Bestemmelsen har til formål at begrænse bebyggel-
sens ydre fremtræden i forhold til den landskabelige 
påvirkning.

Ad. § 8.1
Der er tinglyst en servitut på campingpladsen, 
(Matr. nr. 11a Løgsimose hgd.gård, Haarby) I følge 
servitutten skal campingpladsen mod nabogrund 
og vej hegnes med et levende hegn, som skal ved-
ligeholdes i højde ikke under 1,80 m og ikke over 
3,50 m.

Ad. §§§ 8.1, 8.2 og 8.4:
Bestemmelserne medvirker til at sikre, at camping-
pladsen afskærmes visuelt enten som følge af ek-
sisterende beplantning, eller som følge af krav om 
etablering af ny beplantning. Se også § 10.1. I de 
tilfælde hvor der fi ndes ”brudt hegning”, kan selve 
hegnet blot udfyldes.

Ad. § 7.1
Bestemmelsen omkring sammenbyggede bygnin-
ger skal fremstå en visuel helhed, har til formål at 
sikre en harmoniske bygningsmasse i landskabet.

Ad. § 6.6
Delområde C ligger indenfor skovbyggelinjen om-
kring Løgismose Skov og strandbeskyttelseslinjen. 
Etablering af legeredskaber og lignende forudsæt-
ter derfor dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 
§§ 15 og 18.

Ad. § 6.7
Bestemmelserne omkring bebyggelse inden for 
delområde D følger gældende regler og praksis for 
landzoneadministration i forhold til ibrugtagen og 
udvidelse af overfl ødiggjorte landbrugsbygninger.
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Ad. § 8.3:
Bestemmelsen medvirker til at minimere lydniveau-
et ved de nærmeste naboer fra menneskelig aktivi-
tet omkring swimmingpoolen i den nordlige del af 
lokalplanområdet. Se også § 10.1.

Lokalplanens bestemmelser
LOKALPLAN NR 4 2 3 FOR CAMPINGPLADS VED LØGISMOSE STRANDFO

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER
8.1 Beplantning skal bevares og etableres som vist i princippet på 

kortbilag L3. Syge træer, der fjernes, skal erstattes med gen-
plantning. 

8.2 Der skal på de anviste arealer på kortbilag L3 etableres afskær-
mende beplantning nord og syd for delområde B4, vest for del-
område D samt syd for delområde E. Ligeledes skal der etab-
leres enkeltstående buske/træer, med en indbyrdes afstand af 
min. 3 m, i delområde B4 samt i delområde C. 

 Ny afskærmende beplantning skal etableres inden for lokal-
planområdets afgrænsning og skal vedligeholdes i en højde af 
min. 1,80 m og maks. 3,5 m.

 Afskærmende beplantning skal være hjemmehørende buske og 
træer. Der skal plantes i to rækker med en afstand på 1,5 m

 mellem rækkerne. I rækken plantes med 1 m mellem planterne. 
Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af de forskellige arter.

8.3 Der skal på de anviste arealer på kortbilag L3 etableres en min. 
1.80m høj støjafskærmende foranstaltning i form af støjskærm, 
støjmur el. lign. 

 Den støjafskæremende foranstlatning skal gives et naturpræ-
get udtryk ved beplantning f.eks. med stedsegrønne klatre-
planter som vedbend og kaprifolie.

8.4 Min 10 % af gylletankenes udvendige side skal begrønnes med 
en stedsegrøn beplantning f.eks. stedsegrønne klatreplanter 
som vedbend og kaprifolie. 

8.5 På indersiden af levende hegn kan der etableres trådhegn. 
Trådhegnets højde må ikke overstige 2 m.

8.6 Inden for lokalplanområdet må der foretages terrænregulering 
på +/- 0,5 m, dog ikke nærmere skel end 2,5m.

8.7 Såfremt der i henhold til Museumsloven gives dispensation  
hertil, må der foretages gennembrud på de beskyttede sten- og 
jorddiger, de steder, der fremgår af kortbilag L2.

8.8 Der må ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegne-
de og afskærmede varegårde og lignende.

§ 9 TEKNISKE ANLÆG
9.1 Alle ledninger skal udføres som jordkabler.

9.2 Individuelle antenner og paraboler må ikke placeres højere end 
tagryg. Diameteren må ikke overstige 100 cm.

9.3 El-standere, vandhaner, afl øb, brandslukningsudstyr og af-
faldsøer eller lignende tekniske anlæg til brug for camping-

Ad. § 8.7:
I forbindelse med etableringen af interne forbindel-
ser i lokalplanområdet, kan det være hensigtsmæs-
sigt at bryde digerne. For at skabe mindst mulig 
ødelæggelse fastlægges den præcise placering af 
gennembrud. Gennembrud på de beskyttede sten- 
og jorddiger forudsætter dispensation fra Muse-
umsloven.

Ifølge Museumslovens § 29 a, stk. 1, må tilstanden 
af beskyttede sten- og jorddiger ikke ændres. Der 
er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan 
dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. Den 
aktuelle situation med gennembrud på digerne for 
at skabe interne forbindelser mellem campingplad-
sens områder (og til det offentlige rekreative om-
råde øst for) vurderes at være særlige tilfælde.

Ad. § 8.2:
Afskærmende beplantning kan eksempelvis være 
danske vildtvoksende løvfældende buske f.eks.:
Slåen, Hassel, Hunde-rose og Engrifl et hvidtjørn.

Der må ikke etableres invasive arter som opført 
på Naturstyrelsens liste: Almindelig vandpest, 
Bjergfyr, Bynke ambrosie, Canadisk bakkestjerne, 
Contortafyr/klitfyr, Engelsk vadegræs, Glansbladet 
hæg, Gul kæmpekalla, Gyldenris, Sildig gyldenris, 
Japansk pileurt, Kæmpe-balsamin, Kæmpe-bjør-
neklo, Kæmpe-pileurt, Mangebladet lupin, Pasti-
nak, Rød hestehov, Rynket rosa.
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Ad. § 10.1:
Jævnfør Planlovens § 15, stk. 2, nr. 12 kan der som 
betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller 
ændret anvendelse af et ubebygget areal stilles 
krav om i en lokalplan, at der foretages afskær-
mende foranstaltninger såsom beplantningsbælte, 
støjvold, mur og lignende. 

Lokalplanens bestemmelser
LOKALPLAN NR 4 2 3 FOR CAMPINGPLADS VED LØGISMOSE STRANDFO

pladsens drift må kun placeres inden for delområde A1, A2, B1, 
B2, B4, B5 og D.

9.4 Der må etableres el-standere i max. højde 0,8 underkant el-
stik inden for delområde B3.

§ 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING
10.1 Det er forudsætning for  ibrugtagning af campingpladsens 

udvidelsesmuligheder, ibrugtagning af ferielejligheder,  og 
de formål/virkomheder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte 
landbrugsbygninger uden en landzonetilladelse mv., at der er 
foretaget de afskærmende foranstaltninger, som har sammen-
hæng med den pågældende udnyttelse af udvidelsesmulighe-
derne. Det betyder eksempelvis at udvidelse af swimmingpool 
vil betyde etablering af støjskærm, jf. §8.3 mens etablering af 
ferielejligheder vil betyde etablering af ny beplatning jf. §§ 8.1. 
og 8.2. 

§ 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING
I henhold til Lov nr. 387 af 27. maj 2013 om planlægning samt efterføl-
gende ændringer, har Assens Byråd d. xx:xx:2015 vedtaget at fremlæg-
ge forslag til lokalplan 4.2-3 for campingplads ved Løgismose Strand i 
offentlig høring i 8 uger fra den xx. xx 2015 til den xx. xx 2015. 

Forslag til lokalplan nr. 4.2-3 er vedtaget af Assens byråd, 
  den xx. xx 2015.

   På byrådets vegne

 

         
 Borgmester   Kommunaldirektør
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IKKE-TEKNISK RESUMÉ
Miljørapporten er en samlet vurdering af planforslag til lokalplan nr. 
4.2-3 og kommuneplantillæg nr. 12. Miljøvurderingen er udarbejdet i 
henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Assens Kommune har vurderet at der skal udarbejdes en miljøvurde-
ring af nærværende lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, da det 
er fundet hensigtsmæssigt i forhold til at belyse planernes indvirkning 
på miljøet, herunder i forhold til omkringboende. Der er derfor udar-
bejdet en miljørapport til nærmere belysning af bestemte parametre, 
som er blevet afgrænset gennem en scoping. Miljørapporten foreligger 
i et selvstændigt notat, der offentliggøres samtidig med planforslagene.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der udarbejdet en sco-
ping (afgrænsning) af de emner, som miljøvurderingen skal omfatte. 
Scopingen er gennemført ved at høre berørte myndigheder og naboer 
i området.

På baggrund af scopingen vil miljørapporten indeholde en vurdering af 
følgende parametre:

• Landskab
• Trafi k
• Befolkning og menneskers sundhed
• Støjforhold

Lokalplanen udlægger et område på ca. 7,5 ha i landzone til rekreativt 
formål i form af campingplads, og et område til blandet bolig og er-
hverv.

Herudover har Assens Kommune udarbejdet et kommuneplantillæg 
for et  område på ca. 13 ha i landzone. Tillægget udvider det eksiste-
rende rammeområde 4.2.R.10 for campingpladsen samtidig med, at 
der fastlægges bestemmelser for to nye rammeområder henholdsvis 
4.2.R.11, som udlægges til rekreativt område med offentligt fritidsareal 
ved Løgismose Strand og 4.2.BE.20, som udlægges til blandet bolig og 
erhverv ved Løgismose Strand. 

Rammeområde 4.2.R.10 omfatter campingpladsen samt et stor område 
nord for campingpladsen, som fremstår ubebygget. 

Rammeområde 4.2.R.11 består af et offentligt fritidsområde med ad-
gang til stranden. Rammeområdet fremstår ubebygget, men afgrænses 
af fi re boliger mod øst og nord. Mod den vestlige afgræsning ligger cam-
pingpladsen. 

Rammeområde 4.2.BE.20 omfatter eksisterende landbrugsbygninger 
på Løgismose Skov 12.

Hvis planerne ikke gennemføres (0-alternativ) vil campingpladsen, 
landbrugbygningerne på Løgismose Skov 12 og det offentlige fritids-
område fortsat eksistere i området, med de trafi kale forhold- og miljø-
påvirkninger, der allerede opleves i dag. 

Resultatet af miljøvurderingen kan resumeres til følgende: 

Afgrænsning af lokalplan og kommuneplanram-
meområder. 
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Landskab
Landskabet omkring Løgismosestrand Camping og landbrugsbygnin-
gerne på Løgismose Skov 12 kan være visuelt følsomt overfor ny spredt 
bebyggelse i planområderne, men det afhænger af, hvad og hvor der 
bygges.

På baggrund af de udførte visualiseringer af den mulige bebyggelse, jf. 
lokalplanens redegørelse, vurderes det, at en realisering af lokalpla-
nens muligheder ikke yderligere vil påvirke de værdifulde landskaber. 
Eksisterende anvendelse til campingplads har sløret landskabskarak-
terens intakthed og en udvidelse i forlængelse af campingpladsen samt 
med omdannelse af eksisterende landbrugsbygninger skaber således 
ikke nye brud på landskabets store træk. Det bør dog understreges, at 
mulighederne for bebyggelse i 8,5 m vil være synlig i det omkringlig-
gende landskab, men dog ikke dominerende for udsigten, set i relation 
til at bebyggelse enten opføres i relation til eksisterende bebyggelse el-
ler erstatter eksisterende bebyggelse. Der inddrages ikke jomfrueligt 
jord og eksisterende landbrugsbyggeri er derfor i forvejen domine-
rende i landskabet. Ved en realisering af planerne vil den landskabelig 
oplevelse i Løgismose samlet set ske uden væsentlig forstyrrelse.

Trafi k
Løgismose Skov er eneste vej til campingpladsen, ejendommen på Lø-
gismose Skov 12 og det offentlige fritidsområde, hvor biler med cam-
pingvogne/autocampere kan have svært ved at passere hinanden ved 
smalle steder på vejen. Det må vurderes, at mængden af store køre-
tøjer som campingvogne og autocampere forøges minimalt, da der ud 
over eksisterende forhold hovedsageligt planlægges for indretning af 
maks. 10 ferielejligheder  og de formål/virksomheder, som kan indret-
tes i overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden en landzonetilladelse. 
Mængden af personbiler især i sommerområderne, hvor besøgende 
både benytter sig af campingpladsen, ferielejligheder mv. samt det re-
kreative område vil dog forøges i området og udgøre yderligere træng-
selsproblemer på den smalle tilkørselsvej. Generelt må det derfor vur-
deres af tilkørselsvejen ikke er dimensioneret til den trafi kale belast-
ning, som allerede eksisterer i området, og til den trafi kale belastning, 
som planernes realisering vil kunne medføre. 

Befolkning og menneskers sundhed
Naboerne til planområderne vil med en realisering af planerne opleve 
mere aktivitet af især menneskelig- og trafi kal aktivitet, herunder 
med de støj, lys og lugtpåvirkninger, som kan medfølge. Vurdering af 
miljøpåvirkninger fra trafi k og støj er behandlet i særskilte afsnit. Se 
afsnit ’Støj’ og ’trafi k’. 

Med indretning af ferielejligheder samt med en udvidelse af camping-
pladsen heraf med etablering af grillterrasse samt andre aktiviteter må 
det vurderes, at en øget mængde camping- og feriegæster vil færdes 
inden for planområderne samt til og fra planområderne i de nære om-
givelser hertil. Jf. Naturbeskyttelseslovens §§ 22 – 26, har alle adgang 
til at færdes i blandt andet skove, på strande, på udyrkede arealer og 
på veje og stier i det åbne land. Naboer og omkringboende må derfor 
tåle denne færden.   
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Selve campingpladsen er belyst af 3 meter høje lamper, hvilket be-
tyder, at der allerede i dag er lyspåvirkninger i området. Desuden vil 
Landbrugsejendommen ved Løgismose Skov 12 i fremtiden kunne 
blive oplyst. Området er derudover ikke lyspåvirket og området vurde-
res derfor overordnet set at være sårbar over for belysning. 

Generelt vurderes det, at der kan ske en forøget lyspåvirkning i 
forbindelse med planernes realisering. Lyspåvirkninger fra camping-
pladsens armaturer og landbrugsejendommen vurderes dog, at være 
nogenlunde identiske før og efter en realisering af planerne og vil 
derfor ikke yderligere forstyrre naboer og området generelt. 

Lugt fra swimmingpool, centralvarmeanlæg mv. vurderes at være in-
den for, hvad der må tåles, samtidig med at den vil være uændret ved 
en realisering af planerne Samtidig med vurderes lugt fra grillterrassen 
at være yderst minimal, bl.a. pga. afstanden fra grill til nærmeste nabo. 

Ved en realisering af planerne vil alle befolkningsgrupper fortsat have 
adgang til planområderne. Samtidig ændres der ikke på muligheden 
for at passere gennem campingpladsen. Det vurderes derfor, at befolk-
ningens tilgængelighed i området vil være uændret ved en realisering 
af planerne. 

Støj
I forbindelse med udvidelse af campingpladsen, indretning af ferielej-
ligheder  og de formål/virksomheder, som kan indrettes i overfl ødig-
gjorte landbrugsbygninger uden en landzonetilladelse på Løgismose 
Skov 12 samt en tydeliggørelse af det offentlige fritidsområde, vil der 
på baggrund af fl ere camping- og feriegæster og besøgende til det 
rekreative område ske et forøget støjniveau fra menneskelig aktivitet i 
planområderne.

Generelt vurderes det at støj fra den forøgede menneskelige aktivitet 
med de støjafskærmende foranstaltning vil overholde Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser, samtidig med at det vurderes, at støjniveauet 
fra menneskelig aktivitet inden for planområderne ligger inden for, 
hvad der i et rimeligt omfang bør accepteres. Jf. lokalplanen skal der 
ved campingpladsens nordøstlige afgrænsning etableres en 1.80 m høj 
støjafskærmende foranstaltning, som skal sikre et acceptabelt støjni-
veau ved campingpladsens naboer.

Fra lokalplanområdet vil der desuden forekomme støj fra ventilations-
anlæg o. lign., som vurderes at være i et ubetydeligt omfang. 

Med en mulig øget trafi k som følge af planerne, kan der forventes et 
øget støjniveau fra vejtrafi k.  Da Løgismose Skov er en mindre vej, som 
kun trafi ksanerer planområderne samt et mindre antal beboelser vur-
deres det, at støjniveauet fra vejtrafi kken med og uden planernes gen-
nemførelse vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
dier for støj fra veje. Støj fra intern veje på især campingpladsens areal   
vurderes at være minimal i forhold til de omkringboende. Samtidig vur-
deres det, at beboerne i området ikke vil kunne høre væsentlig forskel 
på støjniveauet mellem dagens situation og den fremtidige kørsel til og 
fra campingpladsen. 
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INDLEDNING
Baggrund for lokalplan og kommuneplantillæg
Ejeren af Løgismosestrand Camping ønsker at udvide campingpladsen 
med arealer vest og nord for den eksisterende plads og samtidig om-
danne gården beliggende Løgismose Skov 12 til ferielejligheder  og de 
formål/virksomheder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugs-
bygninger uden en landzonetilladelse. Campingpladsen har eksisteret 
siden 1960’erne, og har ikke tidligere været omfattet af en lokalplan. 
Ændringer har hidtil været gennemført på baggrund af landzonetilla-
delser. Øst for campingpladsen fi ndes en offentlig fritidsområde, som 
heller ikke har været omfattet af kommunens planlægning.

I forbindelse med ønsket om at udvide campingpladsen og omdanne 
gården har Assens Kommune fundet det nødvendigt, at der sker en 
samlet planlægning for hele projektet i form af kommuneplantillæg og 
lokalplan. Desuden at det offentlige fritidsområde indarbejdes i kom-
muneplanen gennem tillægget for at tydeliggøre dets anvendelse.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurderingsloven har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelses-
niveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og 
vedtagelse af planer. Det indebærer, at den ansvarlige planmyndighed 
skal foretage en miljøvurdering af de planer, der er tilvejebragt i medfør 
af lovgivningen, og som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til lov om planer og programmer skal der foretages en miljø-
vurdering:
• når der tilvejebringes planer indenfor fysisk planlægning, hvis pla-

nerne fastlægger rammerne for anlægstilladelser,
• for projekter omfattet af lovens bilag 3 eller 4, eller 
• hvis planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde 

væsentligt.
Permanente campingpladser er anført på lovens bilag 4, pkt. 12, litra 
d. 9. Planer og programmer, som obligatorisk er omfattet af kravet om 
miljøvurdering - fordi disse fastlægger rammer for anlægstilladelser til 
projekter opført på bilag 3 og 4 – er dog undtaget fra det obligatoriske 
krav om miljøvurdering, hvis planen eller programmet kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder 
mindre ændringer. I disse tilfælde vil der kun skulle gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen eller programmet må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Assens Kommune har vurderet at der skal udarbejdes en miljøvurde-
ring af nærværende lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, da det 
er fundet hensigtsmæssigt i forhold til at belyse planernes indvirkning 
på miljøet, herunder i forhold til omkringboende. Der er derfor udar-
bejdet en miljørapport til nærmere belysning af bestemte parametre, 
som er blevet afgrænset gennem en scoping. Miljørapporten foreligger 
i et selvstændigt notat, der offentliggøres samtidig med planforslagene.

Miljøvurderingen tager metodemæssigt udgangspunkt i de retningslin-
jer der følger af Vejledning om miljøvurdering af planer og program-
mer, og arbejder med et omfang og indhold, der er i overensstemmelse 
med lovens § 7 og bilag 1. Miljøvurderingen omfatter således parametre 



7

Miljørapport for lokalplan nr. 4.2-3 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025
Miljørapport
i et bredt miljøbegreb, samt forholder sig til lokalplanens sammenhæng 
til og betydning for anden planlægning.

Afgrænsning af miljøvurdering
Miljøvurderingen er udført efter principperne beskrevet i Miljøministe-
riets ”Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer” fra juni 
2006. 

I scopingen er anvendt et notatskema med de miljøtemaer, en miljøvur-
dering jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte.

Scoping af den sandsynlige miljøpåvirkning
I scopingfasen er der taget stilling til den sandsynlige indvirkning på 
miljøet ud fra notatskemaets miljøtemaer, jf. bilag A - scoping.

Miljøtemaer som er behandlet gennem scopingfasen:

• (By) landskab og geologi
• Biologisk mangfoldighed, fl ora og fauna
• Jordbund og vand
• Befolkning og menneskers sundhed
• Trafi k
• Støj
• Vibrationer
• Luftemissioner
• Lys
• Klimatiske faktorer
• Ressourcer og affald
• Kulturarv
• Materieller goder
• Sikkerhed
• Socioøkonomiske effekter

Kumulative effekter (ophobende effekter)
De kumulative forhold er vurderet, dvs. projektets virkninger i samspil 
med eksisterende påvirkninger fra andre projekter. 

Løgismose Strand ud for planområderne har fra sommeren 2014 fået 
et blåt fl ag, en international miljøudmærkelse, som tildeles strande, 
bådepladser og havne, som opfylder fastlagte krav i forbindelse med 
vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøinformation, gode badefacili-
teter og sikkerhed for de besøgende. Med tildelingen af det blå fl ag, må 
det forventes, at der vil ske en større benyttelse af stranden.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at tildelingen af det blå fl ag i 
samspil med udvidelse af campingpladsen, vil kunne skabe nogle kum-
mulative effekter i forhold til trafi kbelastningen af Løgismose Skov og 
med de gener i form af støv og støj, som fremkommer heraf. Desuden 
vil det blå fl ag kunne give fl ere besøgende til området, som vil kunne 
opleve den smukke natur og de unikke landskaber.

Resultat af scoping
På baggrund af scopingen af planernes miljøpåvirkning er det vurderet, 
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at planerne kan få en sandsynlig væsentlig miljøindvirkning på følgen-
de parametre:

• Landskab
• Trafi k
• Befolkning og menneskers sundhed
• Støjforhold

Det er disse parametre, som er fundet relevant at beskrive i forhold til 
den nuværende miljøstatus og som vil blive vurderet i miljøvurderin-
gen.

Assens Kommune har herudover modtaget forslag til, at miljøvurde-
ringen burde fokusere på fl ora og fauna i området, da det menes, at der 
eksisterer en mangfoldighed, som ikke er kortlagt. I forslaget beskri-
ves det, at der på campingpladsens bådeplads forefi ndes markfi rben og 
langs gårdens jorder ned til vandet fi ndes digesvaler.  Det modtagede 
forslag er taget i betragtning, men har dog ikke givet anledning til æn-
dringer af miljøvurderingens afgrænsning, pga. af manglende doku-
mentation for forholdene.

Anbefalinger
Formålet med miljøvurderingen er at redegøre for planernes 
påvirkning af de vurderede miljøparametre. For hver vurderet 
miljøparameter opstilles der derfor anbefalinger til afbødende 
foranstaltninger og overvågning, med henblik på at undgå, minimere 
og/eller kompensere for negative påvirkninger af miljøet. 
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0-ALTERNATIV
Planerne begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse. 
Det vil sige, at hvis planerne ikke gennemføres og realiseres vil cam-
pingpladsen, landbrugsejendommen og det offentlige fritidsområde 
forsat eksistere i området, med de trafi kale forhold- og miljøpåvirknin-
ger der allerede opleves i dag. 

Alternativer

Der er ikke fremkommet andre alternativer fra berørte myndigheder i 
forbindelse med den indledende høring. Tillige er der ikke fremkommet 
alternative forslag under drøftelser i kommunalbestyrelse eller byråd. 
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PLANFORSLAGENES INDHOLD OG FORMÅL
Planområderne ligger ca. 5,5 km sydøst for Haarby i den sydlige del af 
kommunen. Områderne ligger placeret ud til Helnæs Bugt på en syd-
vendt skråning og er foruden bugten omgivet af skov, agerjord i omdrift 
og helårsboliger/sommerhuse. 

Forslag til lokalplan nr. 4.2-3 omfatter et område på ca. 7,5 ha i land-
zone. Lokalplanen udlægger et område på ca. 7,5 ha i landzone til re-
kreativt formål i form af campingplads, og et område til blandet bolig 
og erhverv.

Lokalplanområdet består af eksisterende landbrugsbygninger belig-
gende Løgismose Skov 12 ca. 300 m nord for stranden samt af en eksi-
sterende 4-stjernet campingplads, beliggende Løgismose Skov 7, hvor 
størstedelen af bebyggelsen i form af bestyrerbolig, reception, kiosk/
butik, servicefaciliteter mv. er koncentreret i den nordlige del af cam-
pingpladsen ca. 300 m nord for stranden. Ca. 200 m nord for stranden 
fi ndes et område med servicebygning og campinghytter.

Intentionerne for lokalplanområdet er i overvejende grad at bibeholde 
den eksisterende campingplads, som den fremstår i dag. Der vil dog 
med lokalplanen gives mulighed for bl.a. at udvide campingpladsens 
swimmingpool, opførelse af yderligere campinghytter, ny bestyrerbolig 
mv. Eksisterende campingplads afgrænses af beskyttede sten- og jord-
diger og af beplantningsbælter. 

Udvidelsen af den eksisterende campingplads forventes primært at be-
stå i området omkring bebyggelsen på ejendommen Løgismose Skov 

Eksisterende forhold - Løgismosestrand Camping samt landbrugsbygningerne på Løgismose Skov 12 (lokalplanens område) er ind-
rammet med rødt. Til venstre for campingpladsen ses det offentlige fritidsområde. 
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12. Området forventes indrettet til campingformål, herunder campin-
gen-heder, dvs. telte, campingvogne eller andre transportable kon-
struktioner som campingbiler o.l., Samtidig er det intentionen med 
campingpladsens udvidelse, at der inddrages et mindre areal nord for 
eksisterende campingplads til lokalplanområdet. Arealet skal anvendes 
til opmarchareal i forbindelse med campingpladsens trafikhåndtering.

Intentionerne for lokalplanområdet er ligeledes at ombygge og indrette 
størstedelen af de eksisterende landbrugsbygninger på Løgismose Skov 
12, til ferielejligheder og de formål/virksomheder, som kan indrettes i 
overfl ødiggjorte landbrugsbygninger uden en landzonetilladelse. Disse 
landbrugsbygninger vil være mulige at fraskille som en ny selvstændig 
ejendom uafhængig af campingpladsen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 omfatter et område på ca. 20 ha 
i landzone. Tillægget udvider det eksisterende rammeområde 4.2.R.10 
samtidig med, at der fastlægges bestemmelser for to nye rammeområ-
der henholdsvis 4.2.R.11, som udlægges til rekreativt område med of-
fentligt fritidsareal ved Løgismose Strand og 4.2.BE.20, som udlægges 
til blandet bolig og erhverv ved Løgismose Strand. 

Rammeområde 4.2.R.10 omfatter campingpladsen samt et stort områ-
de nord for campingpladsen, som fremstår ubebygget. Den nuværende 
kommuneplanramme 4.2.R.10 blev miljøvurderet i forbindelse med 
Kommuneplan 2009-2021. 

Rammeområde 4.2.R.11 består af et offentligt fritidsområde med ad-
gang til stranden. Rammeområdet fremstår ubebygget, men afgrænses 
af fi re boliger mod øst og nord. Mod den vestlige afgræsning ligger cam-
pingpladsen. 

Rammeområde 4.2.BE.20 omfatter eksisterende landbrugsbygninger 
på Løgismose Skov 12.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2013-2015
Den eksisterende campingplads ligger inden for kommuneplanens 
rammeområde 4.2.R.10. Ønsket om at udvide campingpladsen mod 
nord og vest samt ombygning af landbrugsbygningerne på Løgismose 
Skov 12 er ikke i overensstemmelse med den nuværende afgrænsning 
af rammeområdet. Derfor udarbejdes tillæg nr. 12 til Kommuneplan 
2013-2025, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lo-
kalplanen og kommuneplanen. I samme tillæg indarbejdes det offent-
lige fritidsområde øst for lokalplanområdet i kommuneplanen ved at 
udlægge et nyt rammeområde til rekreativt formål, 4.2.R.11.

Planområderne ligger inden for arealer, der i kommuneplanen er udpe-
get til ’større sammenhængende landskabsområde’, der omfatter større 
områder med betydelige landskabelige værdier, og som udgangspunkt 
skal friholdes for større tekniske anlæg, herunder vindmøller, biogas-
anlæg mv. Desuden ligger områderne inden for arealer, der er udpeget 
til ’særligt landskabeligt/ geologisk beskyttelsesområde’, der rummer 
de store landskabelige beskyttelsesinteresser og omfatter områder med 
særlige udsigtsforhold og/eller lokaliteter, hvor landskabsformerne af-
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viger markant fra omgivelserne. Det er typisk områder, som har særlig 
geologisk interesse, og som også indeholder natur- og kulturelementer.

Lokalplan
Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

Spildevandsplan
Størstedelen af planområderne er udlagt i spildevandsplanen til et spil-
devandskloakeret område. En del af ejendommen Løgismose Skov 12 
har pt. nedsivning uden tilladelse og vil i forbindelse med næstkom-
mende revision af spildevandsplanen blive omfattet heraf.

Regnvand fra tage, pladser og veje vil blive afledt via kloakrør, hvor 
vandet hurtigt forsvinder fra overfladen og bliver afledt til vandløb, søer 
eller havet. Herudover planlægges der for belægningstyper som græsar-
mering, der vil kunne nedside regnvandet lokalt.

Varmeplan
Planområderne ligger ikke inden for områder med tilslutningspligt 
til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Bebyggelsen skal derfor forsynes 
med individuel varme til at afdække behovet for varme og varmt vand. 
 
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet forsynes fra Haarby Vandværk.

Landzonetilladelser
Planområderne ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalpla-
nen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, 
jf. planlovens § 35, stk.1, som er nødvendige for lokalplanens virkelig-
gørelse (Bonusvirkning).

Kystnærhedszonen 
Planområderne ligger inden for kystnærhedszonen. For planlægning i 
kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i land-
zone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel 
begrundelse for kystnær lokalisering. For ferie- og fritidsanlæg inden 
for kystnærhedszonen gælder der særligt, at disse skal lokaliseres efter 
sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med 
eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

I henhold til planlovens § 16 stk .3, skal der i redegørelsen til lokalplan-
forslag til bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den vi-
suelle påvirkning af omgivelserne. Ved bygningshøjder over 8,5 m må, 
der samtidig gives en begrundelse for den større højde. Der er derfor 
udarbejdet visualiseringer til belysning af lokalplanens visuelle påvirk-
ning af omgivelserne.

Strandbeskyttelseslinjen
Dele af planområderne ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Jf. 
Naturbeskyttelseslovens § 15 må der ikke foretages ændringer i tilstan-
den af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strand-
bredden og strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanens realisering forud-
sætter derfor, at der opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 
15 til bl.a. campingvogne og hytter inden for strandbeskyttelseslinjen. 
Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen.
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Beskyttede sten- og jorddiger
Inden for planområderne eksisterer sten- og jorddiger, som er beskyttet 
gennem Museumsloven. På baggrund af digerne som karaktergivende ele-
ment, fastlægges det i lokalplanen som supplement til denne beskyttelse, at 
bebyggelse ikke må placeres nærmere midten af digerne end 5 m. Samtidig 
tillader lokalplanen dog, at der kan etableres mindre brud på digerne på ud-
valgte placeringer. Dette forudsætter samtidig dispensation fra Museums-
lovens § 29a. 

Skovbyggelinjen
Store dele af planområderne er omfattet af skovbyggelinjen omkring Lø-
gismose Skov. Varetagelsen af hensynet til natur og landskab inden for 
skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15, kan varetages gennem 
landzoneadministrationen i overensstemmelse med planlovens §35 og de 
afvejninger, der sker i landzoneadministrationen. Lokalplanen erstatter de 
tilladelser efter Planlovens §35, som er nødvendige for lokalplanens virke-
liggørelse, og varetager således eksplicit tilladelser fra skovbyggelinjen. As-
sens Kommune er myndighed. 

Landbrugspligt
Planområderne omfatter matrikler som er noteret som landbrugsejendom-
me. 
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MILJØBESKYTTELSESMÅL
Der er både på kommunalt og statsligt niveau aktuelle miljøbeskyttel-
sesmål i forhold til planområderne. 

Statslige mål
Nationalt er der nogle aktuelle statslige mål, jf. Oversigt over statslige 
interesser i kommuneplanlægningen 2013. Følgende mål er relevante: 

Turistme, ferie- og fritid
• at sikre, den rigtige balance mellem turisme og natur- og land-

skabsværdier.
• at forbedre mulighederne for vækst i dansk turisme og udnytte de 

danske styrker inden for naturoplevelser og bæredygtig turisme.
• at nye ferie- og fritidsanlæg og større udvidelser af eksisterende lo-

kaliseres, så de indgår i samspil med eksisterende bysamfund eller 
eksisterende større ferie- og fritidsbebyggelser. Så de nye ferie- og 
fritidsanlæg kan øge områdets attraktionsværdi og bidrage til at 
forbedre den lokale service og de lokale beskæftigelsesmuligheder.

Beskyttelse i det åbne land
• at kommunerne sætter fokus på beskyttelsen af værdifulde land-

skaber og samtidig lokaliserer nødvendige anlæg under hensyn til 
landskabet.

• at det gennem planlægningen af det åbne land sikres, at de vær-
difulde landskaber bevares og styrkes, og at de åbne kyster fortsat 
udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.

Kommunale mål
På turismeområdet har Byrådet fastlagt nogle mål. Hensigten er, at må-
lene skal fungere som pejlemærker for kommunens planlægning. I for-
hold til den planlægning som denne miljøvurdering vedrører er særligt 
følgende mål relevante:

Ferie og fritid
• Der skal sikres såvel det uorganiserede som det organiserede fri-

luftsliv gode udviklingsmuligheder i det åbne land.
• Udviklingen af grønne og blå oplevelser inden for turisme priori-

teres.
• Assens Kommune vil styrke borgernes og turistens muligheder for 

naturoplevelser. 
• Udviklingen på ferie og fritidsområdet skal i det væsentlige ske på 

en sådan måde, at natur, miljø og kulturværdierne bevares, forbed-
res og udvikles.

Det åbne land
• friholde landskabet uden for byerne og landsbyerne for bebyggelse, 

der ikke har tilknytning til det primære jordbrugs-, skovbrugs- eller 
fi skerierhverv.

• at arbejde for at sikre landområderne bæredygtige udviklingsmu-
ligheder, der dels kan tilgodese onrådernes udviklingsbehov og dels 
respektere natur-, miljø- og landskabsværdierne i kommunen.

Planlægning i kystnærhedszonen
• at beskytte de værdifulde kystlandskaber ved at friholde dem for 
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bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær lokalise-
ring.

• at sikre en planlægning, der giver mulighed for en aktiv benyttelse 
af kystlandskaberne i respekt for natur- og landskabsværdierne.

• at arbejde for at sikre offentlighedens adgang til og benyttelse af 
kysterne.

Natur
• at etablere og udvikle et sammenhængende netværk af naturom-

råder og funktionelle spredningskorridorer, der sikrer biologiske 
og økologiske sammenhænge. 

Ovenstående mål er i overensstemmelse med indholdet i planforsla-
gene. Flere af ovenstående mål, især udvikling af ferie og fritidsområ-
der understøttes af  planernes formål. Desuden tages der i planerne 
hensyn til de landskabelige værdier og det nære miljø. Således sikres 
det, at planområderne får bæredygtige udviklingsmuligheder, som 
samtidig tilgodeser områdernes udviklingsbehov og respekterer mil-
jø- og landskabsværdierne i området.
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VURDERING AF MILJØPARAMETRE
I det følgende gennemgås de eksisterende miljøforhold inden for plan-
lægningsområderne, og der vurderes på baggrund af forslag til kommu-
neplantillæg og forslag til lokalplan i forhold til de miljøparametre, der 
er afgrænset i scopingen. Herudover er opstillet afbødende foranstalt-
ninger samt tiltag til overvågning.

Landskab
I henhold til Assens Kommunes scoping af planforslagene, skal der 
foretages en vurdering af planernes sandsynlige landskabelige påvirk-
ning.

Miljøstatus
Som følge af placeringen ved Helnæs Bugt ligger planområderne inden 
for kystnærhedszonen og store dele af den eksisterende campingplads 
er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Planområderne ligger desuden 
inden for arealer, der i kommuneplanen er udpeget som ’størres sam-
menhængende landskab’ og dele ligger inden for ’særligt landskabeligt/
geologisk beskyttelsesområde’. Større sammenhængende landskabs-
områder omfatter områder med betydelige landskabelige værdier, 
mens særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder rummer 
de største landskabelige beskyttelsesinteresser, og omfatter områder 
med særlige udsigtsforhold.

Planområderne ligger udover de nævnte udpegninger på en sydvendt 
skråning mod Helnæs Bugt, hvor terrænet indenfor planområderne 
falder fra kote ca. 9 til 0 (DVR90) fra nord mod syd og kraftigst mod 
stranden samt stiger fra  kote 7 til 12 (DVR90) fra øst mod vest. Den 
eksisterende campingplads og fritidsområdet grænser direkte op til ky-
sten, mens udvidelsen af campingpladsen samt landbrugsbygningerne 
beliggende Løgismose Skov 12 ligger knap 300 m fra kysten uden for 
strandbeskyttelseslinjen. 

Karakteren af landskabet mellem campingpladsen / landbrugsbygnin-
gerne og kysten er agerjord i omdrift. Dette er også tilfældet vest for 
området, dog med spredte bebyggelser, herunder to sommerhuse syd-
vest for Løgismose Skov 12. Den oprindelige landskabskarakter frem-
står sløret af arealanvendelsen til campingplads.

Campingpladsen afgrænsens delvist af en række beplantningsbælter, 
som virker afskærmende.

Den visuelle påvirkning af campingpladsen varierer med året - dels 
som følge af sommercamping med campingvogne, autocampere og 
telte, dels som følge af graden af løv på afskærmende beplantning om-
kring campingpladsen. Det vil således være tilfældet, at der er mest løv 
ved udnyttelse af campingpladsen, det vil sige om sommeren, hvor der 
er fl est besøgende på campingpladsen. 

Vurdering
Landskabet omkring Løgismosestrand Camping og landbrugsbygnin-
gerne på Løgismose Skov 12 kan kan være visuelt følsomt overfor ny 
spredt bebyggelse i planområderne, men det afhænger af, hvad og hvor 
der bygges. Lokalplanen defi nere at campingpladsens hytteenheder 
placeres samlet på grund af følsomt terræn og at campingpladsen og 
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bygningerne på Løgismose Skov 12 afskærmes af beplantning, så natu-
rens ubrudte træk kan opleves. Lokalplanen inddrager ikke jomfruelig 
jord, og der er hovedsagelig tale om planlægning for eksisterende for-
hold og bebyggelser. Bebyggelsen i lokalplanen placeres hovedsageligt i 
forbindelse med eller erstatter eksisterende bebyggelse, således at land-
skabets store træk påvirkes minimalt. Bebyggelsens højde er defi neret 
til maks. 4 m i størstedelen af lokalplanområdet, dog kan bebyggelse 
føres op i 8,5 m i områder, hvor eksisterende bebyggelse er opført i 7,5 
m. Bebyggelse skal opføres i afdæmpede farver og der må ikke benyttes 
refl ekterende materialer. På baggrund af de udførte visualiseringer af 
den mulige bebyggelse, jf. lokalplanens redegørelse, vurderes det, at be-
byggelse, som kan opføres i op til 8,5 m, vil være synlig fra ankomstve-
jen fra vest og fra kysten mod syd. Men da der i dag allerede eksisterer 
byggeri i form af landbrugsejendommen Løgismose Skov 12, inkl. stal-
de og gyllebeholdere på arealet samt lokalplanens bestemmelser om de 
afdæmpede farver og ikke refl ekterende materialer, vurderes planerne 
ikke yderligere at påvirke de værdifulde landskaber. Bebyggelse som 
kan føres op i 4 m vil påvirke landskabet ved Løgismosestrand Cam-
ping minimalt fordi den delvist afskærmes af terræn og beplantning. 
Set fra kysten vil bebyggelse, som kan føres op i 4 m visuelt sløres af 
eksisterende bebyggelse.   

I lokalplanen er der ligeledes taget hensyn til de mange diger, som er 
indpasset i forhold til de øvrige planlægningsmuligheder, således at 
digerne med planernes realisering stadig giver et indtryk af de marks-
trukturer, der prægede området efter udskiftningen med skovrydnin-
ger og opdyrkning af området. 

Generelt vurderes en realisering af lokalplanens muligheder i forhold 
til den landskabelige påvirkning ikke at skabe betydelige forandringer. 
Eksisterende anvendelse til campingplads har sløret landskabskarak-
teren intakthed og en udvidelse i forlængelse af campingpladsen samt 
omdannelse af landbrugsbygningerne beliggende Løgismose Skov 12 
skaber således ikke nye brud på landskabets store træk. Det bør dog 
understreges, at mulighederne for bebyggelse i 8,5 vil være synlig i det 
omkringliggende landskab, men dog ikke dominerende for udsigten, 
set i relation til at bebyggelse enten opføres i relation til eksisterende 
bebyggelse eller erstatter eksisterende bebyggelse. Ved en realisering 
af planerne vil den landskabelig oplevelse i Løgismose samlet set ske 
uden væsentlig forstyrrelse.

Det vurderes således at planerne vil sikre udviklingsmuligheder, der 
dels kan tilgodese områdernes udviklingsbehov og dels respektere 
landskabsværdierne i området.

Afhjælpende foranstaltninger
For at varetage hensynet til landskabet og den kystnære placering fast-
lægger lokalplanen bestemmelser omkring bevaring af eksisterende 
bevoksningsstruktur. Samtidig stilles som betingelse for ibrugtagning 
af bl.a. ejendommen Løgismose Skov 12, at der etableres afskærmende 
foranstaltninger i form af ny beplantning præget af spredt bevoksede 
diger som eksempelvis en række af træer og/eller buske eller en mere 
sammenhængende beplantning, således at beplantning fremstår natur-
lig i området. Afskærmende beplantning skal være hjemmehørende bu-
ske og træer. Der skal plantes i to rækker med en afstand på 1,5 m mel-
lem rækkerne. I rækken plantes med 1 m mellem planterne. På denne 
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måde sikres det, at ind- og udkig til/fra områderne sløres og minimeres 
mest muligt.

I landzonen og i særdeleshed inden for kystnærhedszonen skal det til-
stræbes, at ny bebyggelse placeres i tilknytning til eksisterende bebyg-
gelse. Dette er sikret ved at udlægge byggefelter hovedsageligt sammen-
faldende med eller i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
Der er ikke udlagt byggefelter tættest ved vandet, og byggefelter som 
muliggør bebyggelse, som kan opføres i op til henholdsvis 7,5 m og 8,5 
m er alle placeret uden for strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanen fast-
lægger desuden bestemmelser for omfanget og ydre fremtræden af ny 
bebyggelse således, at bebyggelse indpasses volume- og udtryksmæs-
sigt i forhold til eksisterende forhold og landskabet som helhed. Bl.a. 
kan byggeri tillades opført i 1½ plan i op til 8.5 m og byggeri i 2 fulde 
plan kan opføres i op til 7.5 m højde. Baggrunden herfor er, at byggeri 
i 1½ plan ofte har en taghældning, der forudsætter en større bygnings-
højde, end byggeri i 2 plan som kan opføres med en lavere taghældning. 
Da facadearealet ved byggeri i 2 plan er større og dermed kan virke 
mere dominerende, fastsættes en lavere maksimal bygningshøjde for 
at kompensere for dette forhold. Desuden er det i lokalplanen fastsat 
at facader ved sammenbyggede bygninger skal fremstå som én samlet 
visuel helhed for at sikre en harmonisk bygningsmasse, samt at der kun 
må anvendes sort, dæmpede jordfarver, eller jordfarvernes blanding 
med hvid og sort til bebyggelsen. Netop farvevalget er forhold, som er 
blevet ændret gennem planprocessen, således at lokalplanen kun mu-
liggør et begrænset farvevalg.

Endeligt fastlægger lokalplanen bestemmelser for terrænregulering så-
ledes, at ny bebyggelse ikke etableres i et væsentligt anderledes niveau 
end eksisterende forhold.

Overvågning
Assens Kommune vil sikre at ny beplantning etableres. Desuden vil 
det blive sikret i forbindelse med byggesagsbehandlingen, at ny be-
byggelse kun placeres og opføres i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser for omfang og ydre fremtræden.

Trafi k
I henhold til Assens Kommunes scoping af planforslagene, skal der 
foretages en vurdering af planernes sandsynlige trafi kale påvirkning.

Miljøstatus
Transporten til og fra planområderne udgøres primært af persontrans-
port, hvoraf en vis mængde udgøres af autocampere og biler med cam-
pingvogn o. lign.  

Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra nord via vejen Løgismose 
Skov, som er ca. 3 meter bred, hvor den er smallest og med en hastig-
hedsbegrænsning på 40 km/t. Løgismose Skov går gennem camping-
pladsen og vejforsyner tilstødende naboer, herunder det offentlige fri-
tidsområde øst for lokalplanområdet. Løgismose Skov fremstår med et 
snoet og kuperet forløb.

I den nordlige del af lokalplanområdet fi ndes et parkeringsområde, og 
inden for lokalplanområdet fi ndes mindre grusbelagte veje som anven-
des af campingpladsens gæster. 
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Vurdering
Løgismose Skov er eneste vej til campingpladsen og det rekreative 
fritidsområde, hvor biler med campingvogne/autocampere kan have 
svært ved at passere hinanden ved smalle steder på vejen. Med en ud-
videlse af den eksisterende campingplads samt med indretning af fe-
rielejligheder vil der forekomme øget trafi k i området, herunder på de 
tilstødende veje. 

Den maksimale trafi kmængde for område vil forekomme i sommer-
månederne, og inden for bestemte tidsrum. Den maksimale trafi k af 
personbiler vurderes på baggrund af campingpladsens erfaringstal til 
maks. 100 biler (næsten halvdelen af pladsen) pr. dag, hvor camping-
gæster skal på tur i området eller ud for at handle. Hertil vil der fore-
komme en vis trafi k til og fra ferielejlighederne og det rekreative om-
råde. Løgismosestrand Camping er ikke en transit campingplads, dvs. 
at gæsterne bor på campingpladsen i en længere periode, hvorfor be-
lastningen med store køretøjer som campingvogne og autocampere er 
moderat. Den maksimale udskiftning af campingenheder vurderes på 
baggrund af campingpladsens erfaringstal til ca. 20 vogne om dagen. 
Det er primært i forbindelse med sæsonstart, hvor der vil forekomme 
fl ere ankomster på en dag. Campingpladsen har pt. ikke tilladelse til 
vintercamping, hvorfor der i denne periode ikke vil forekomme trafi k til 
og fra campingpladsen. Samtidig må der i vintermånederne forventes 
en yderst begrænset trafi k til det rekreative område.

Det må vurderes, at mængden af store køretøjer som campingvogne og 
autocampere forøges minimalt, da der ud over eksisterende forhold ho-
vedsagelig planlægges for indretning af maks. 10 ferielejligheder og de 
formål/virksomheder, som kan indrettes i overfl ødiggjorte landbrugs-
bygninger uden en landzonetilladelse. Mængden af personbiler især 
i sommerområderne, hvor besøgende både benytter sig af camping-
pladsen, ferielejlighederne og det rekreative område vil dog forøges i 
området og udgøre yderligere trængselsproblemer på den smalle til-
kørselsvej. I forhold til ”krydset” ved receptionen udlægger lokalplanen 
desuden nye områder til parkering og opmarchareal, som vil afhjælpe 
den øgede trafi kbelastning ved ”krydset. Dette vil især have en effekt i 
tidsrum med fl ere ankomster samtidig. 

Generelt må det vurderes af tilkørselsvejen ikke er dimensioneret til 
den trafi kale belastning som allerede eksisterer i området, og til den 
trafi kale belastning, som planernes realisering vil kunne medføre. Det 
vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre vejforholde-
ne evt. ved at udvide vejen eller at anlægge små vigepladser langs vejen. 

Afhjælpende foranstaltninger
Lokalplanens bestemmelser sikrer en forøgelse af bredden på ind-
kørslen til campingspladsens udvidelsesareal og ferielejligheder mv., 
så indkørslen vil være min 4 meter. Dette vil være med til af afhjælpe 
trafi kafviklingen i krydset. Samtidig udlægges der areal til parkering 
ved krydset samt et nyt parkerings/opmarchareal langs ankomstvejen, 
Løgismose Skov.

Desuden vil det være en afhjælpende foranstaltning at ændre vejforhol-
dene til planområderne evt. ved at udvide vejen eller at anlægge små vi-
gepladser langs vejen. For at en vejudvidelse vil have en egentlig effekt 
på de trafi kale forhold, vil det betyde, at en strækning på Løgismose 

Adgangsvej - Løgismose Skov
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Skov på ca. 1 km., vil skulle udvides. Dette vil have konsekvenser for 
såvel økonomi som for naboer og på landbrugsdriften i området. Des-
uden vil Løgismose Skov med sit smukke snoede og kuperede vejforløb 
blive væsentlig skæmmet med en vejudvidelse. De små vigepladser vil 
være en billigere økonomisk løsning, samtidig med at det vil have færre 
konsekvenser for naboer, landbrugsdrift samt i forhold til landskabet. 
De små vigepladser vil tilmed kunne bruges som udkigspunkter, hvor-
fra det vil være muligt at beundre naturen og landskabet omkring Lø-
gismose Skov. 

Overvågning
Behovet for trafi kale ændringer i området skal løbende vurderes. 

Menneskers sundhed
I henhold til Assens Kommunes scoping af planforslagene, skal der 
foretages en vurdering af planernes sandsynlige påvirkning af menne-
skers sundhed.

Miljøstatus
Alle befolkningsgrupper har adgang til både det offentlige fritidsom-
råde og lokalplanområdet. Samtidig er der mulighed for at passere 
gennem campingpladsen af veje og stier.  

Pladsen oplyses i dag af et antal lamper på ca. 3 meter, som er synlige 
både inden for planområderne og for dets omgivelser.

Der kan forekomme lugt fra grillterrasser, centralvarmeanlæg samt 
kloremissioner fra swimmingpool.

Vurdering
Naboerne til planområderne vil med en realisering af planerne opleve 
mere aktivitet i planområderne af især menneskelig- og trafi kal ak-
tivitet, herunder med de støj, lys og lugtpåvirkninger som kan med-
følge. Vurdering af miljøpåvirkninger fra trafi k og støj er behandlet i 
særskilte afsnit. Se afsnit ’Støj’ og ’trafi k’. 

Med indretning af ferielejligheder samt med en udvidelse af camping-
pladsen heraf med etablering af grillterrasse samt andre aktiviteter 
må det vurderes, at en øget mængde camping- og feriegæster vil 
færdes inden for planområderne samt til og fra planområderne i de 
nære omgivelser hertil. Jf. Naturbeskyttelseslovens §§ 22 – 26, har 
alle adgang til at færdes i blandt andet skove, på strande, på udyrkede 
arealer og på veje og stier i det åbne land. Naboer og omkringboende 
må derfor tåle denne færden.   

Selve campingpladsen er belyst af 3 meter høje lamper, hvilket 
betyder, at der allerede i dag er lyspåvirkninger i området. Desuden 
vil landbrugsejendommen ved Løgismose Skov 12 i fremtiden kunne 
blive oplyst. Området er derudover ikke lyspåvirket og området 
vurderes derfor overordnet set at være sårbar over for belysning. For 
at afhjælpe lys- og refl ektionspåvirkninger fremadrettet fastlægger 
lokalplanen, at der kun må anvendes armaturer til belysning af veje 
og stier, som retter lyset nedad og er rettet mod færdselsarealerne. 
Armaturer må have en maksimal højde på 2,5m. Samtidig fastlægger 
lokalplanen at der til ny bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke 
må benyttes blanke- og refl ekterende materialer.    

Afstand fra nærmeste naboer, Løgismose Skov 9 
og 11, til campingpladsens nordøstlige hjørne. Bil-
ledet er taget fra nordøst. 
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Generelt vurderes det, at der kan ske en forøget lyspåvirkning i forbin-
delse med planernes realisering. Lyspåvirkninger fra campingpladsens 
armaturer og landbrugsejendommen vurderes dog, at være nogen-
lunde identiske før og efter en realisering af planerne og vil derfor ikke 
yderligere forstyrre naboer og området generelt. 

Lugt fra swimmingpool, centralvarmeanlæg mv. vurderes at være inden 
for, hvad der må tåles, samtidig med, at den vil være uændret ved en 
realisering af planerne. Desuden vurderes lugt fra grillterrassen at være 
yderst minimal, bl.a. pga. afstanden fra grill til nærmeste nabo.

Ved en realisering af planerne vil alle befolkningsgrupper fortsat have 
adgang til planområderne. Samtidig ændres der ikke på muligheden 
for at passere gennem campingpladsen ad udlagte vej- og stiforløb. Det 
vurderes derfor, at befolkningens tilgængelighed i området vil være 
uændret ved en realisering af planerne. 

Afhjælpende foranstaltninger
Der i lokalplanen indarbejdet bestemmelser om, at der til ny bebyggelse 
inden for lokalplanområdet ikke må benyttes blanke- og refl ekterende 
materialer samt at der kun må anvendes armaturer til belysning af veje 
og stier, som retter lyset nedad og er rettet mod færdselsarealerne. Ar-
maturer må have en højde på maks. 2,5 meter. Bestemmelsen medvirker 
til at undgå unødig lysforurening af planområderne og dets omgivelser.

I forhold til lugtgener fra swimmingpool kan vandet skiftes oftere for at 
minimere kloremissioner herfra.

Overvågning
Det foreslås ingen overvågning.

Støj
I henhold til Assens Kommunes scoping af planforslagene, skal der fore-
tages en vurdering af planernes sandsynlige støjpåvirkning.

Miljøstatus
Fra planområderne kan der forekomme støj fra bl.a. menneskelig akti-
vitet samt fra trafi k i form af persontransport, autocampere, camping-
vogne, ventilation mv.

Vurdering
I forbindelse med udvidelse af campingpladsen, indretning af ferielej-
ligheder  og de formål/virksomheder, som kan indrettes i overfl ødig-
gjorte landbrugsbygninger uden en landzonetilladelse på Løgismose 
Skov 12 samt en tydeliggørelse af det offentlige fritidsområde vil der 
på baggrund af fl ere camping- og feriegæster og besøgende til det 
rekreative område ske et forøget støjniveau fra menneskelig aktivitet i 
planområderne.

I Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj (Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder) må støjniveauet 
i sommerhusområder og offentlige fritidsområder i dagtimerne ikke 
overstige 40 dB, mens det i aften- og nattetimer samt søndage ikke bør 
overstige 35 dB. For beboelse i det åbne land er der ikke opstillet vej-
ledende støjgrænser, da dette beror på en konkret vurdering. Samtidig 
nævnes det i vejledningen, at naboer til virksomheder - som en cam-
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pingplads i et vist omfang kan karakteriseres som - med en naturlig pla-
cering i det åbne land i et rimeligt omfang bør accepterer det støjniveau, 
som en campingplads kan påføre. 

Afstanden fra campingpladsen til nærmeste naboer er ca. 6 meter, og 
der er derfor i lokalplanen fastsat bestemmelser om en opførelse af støj-
afskærmning mellem campingpladsen og disse naboer for at reducere 
støjpåvirkningerne. Samtidig vil den eksisterende bevoksning i områ-
det og lokalplanens bestemmelser om grønne beplantningsbælter, være 
med til at dæmpe støjniveauet fra lokalplanområdet. Støjreducering fra 
beplantningen må dog vurderes at være begrænset. 

Generelt vurderes det, at støj fra den forøgede menneskelig aktivitet 
med de støjafskærmende foranstaltninger vil overholde Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser, samtidig med at det vurderes, at støjniveauet 
fra menneskelig aktivtivitet inden for planområderne ligger inden for, 
hvad der i et rimeligt omfang bør accepteres. Jf. lokalplanen vil højden 
på den støjafskærmende foranstaltning fastlægges ved en støjbereg-
ning, som godtgør at støjniveauet ved naboer overholder Miljøstyrel-
sens vejledende støjgrænser eller hvad der som nabo til en camping-
plads bør tåles.

Fra lokalplanområdet vil der desuden forekomme støj fra ventilations-
anlæg o. lign., som vurderes at være i et ubetydeligt omfang. 

Med en mulig øget trafi k som følge af planerne, kan der forventes et 
øget støjniveau fra vejtrafi k. Jævnfør Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for støj fra veje, er der opstillet vejledende grænseværdier for 
vejtrafi kstøj i forskellige typer områder. I rekreative områder i det åbne 
land, sommerhusområder, campingpladser o.l. må støjniveauet ikke 
overstige 53 dB. For boliger, kolonihaver, udendørs opholdsarealer og 
parker må støjniveauet ikke overstige 58 dB.

Da Løgismose Skov kun trafi ksanere planområderne samt et mindre an-
tal beboelser vurderes det, at støjniveauet fra vejtrafi kken med og uden 
planernes gennemførelse, vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejleden-
de grænseværdier for støj fra veje. Støj fra intern veje på campingplad-
sens areal og ved bygningerne på Løgismose Skov 12 vurderes at være 
minimal i forhold til de omkringboende. Samtidig vurderes det, at be-
boerne i området ikke vil kunne høre væsentlig forskel på støjniveauet 
mellem dagens situation og den fremtidige kørsel til og fra camping-
pladsen. Hertil er det vigtigt at pointere, at planerne kun regulere area-
lanvendelsen og at eksempelvis campingpladsens enheder- heraf antal-
let af besøgende på campingpladsen, reguleres af campingreglementet 
og derfor ikke har direkte sammenhæng med arealudvidelsen af cam-
pingpladsen. Hertil skal det nævnes, at der i forbindelse med udvidel-
sen af campingpladsen skal laves en VVM-screening, hvoraf der vil blive 
foretaget en mere konkret vurdering af projektet med campingenheder.

Afhjælpende foranstaltninger
En lokalplan kan ikke direkte regulere støjniveauet fra aktiviteter inden 
for lokalplanområdet. Til gengæld kan lokalplanen stille som krav for 
i brugtagning af campingpladsens udvidelsesmuligheder og indretning 
af ferielejligheder mv., at der etableres afskærmende foranstaltninger, 
herunder støjafskærmning. Lokalplanen indeholder derfor bestem-
melser omkring en 1.80m høj afskærmende foranstaltninger i form af 
støjskærm eller støjmur i lokalplanområdets nordøstlige hjørne. Dette 
vil medvirke til at minimere støjgener fra menneskelig aktivitet, sær-



23

Miljørapport for lokalplan nr. 4.2-3 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025
Miljørapport
ligt omkring swimmingpoolen, ved nogle af campingpladsens nærme-
ste naboer på Løgismose Skov 9 og 11. Samtidig vil den afskærmende 
beplantning mod øst have en lydnedsættende effekt for sommerhusbe-
boer vest for ejendommen Løgismose Skov 12 og det udlagte fritids- og 
aktivitetsområde.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser om, at der ved etable-
ring af nye veje og parkeringsarealer inden for lokalplanområdet skal 
udføres i græsarmering eller fast belægning, som vil minimere støjni-
veauet fra trafi k. 

Overvågning
Assens Kommune vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen påse, at 
de støjafskærmende foranstaltninger etableres. 
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BILAG A - SCOPING
Scoping var i høring i perioden 30. september 2014 til 14. oktober 2014.

Titel: Scoping af forslag til kommu-
neplantillæg nr. 12 for campingplads 
og fritidsområde ved Løgismose 
Strand samt lokalplan nr. 4.2-3 
for campingplads ved Løgismose 
Strand.

Miljøparametre:
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(BY)LANDSKAB OG GEOLOGI

Landskabelig helhed X

Planområderne ligger indenfor 
kystnærhedszonen, og store dele 
af den eksisterende campingplads 
ligger indenfor strandbeskyttelses-
linjen.
Områderne ligger desuden inden-
for arealer, der i kommuneplanen 
er udpegede som ’sammenhæn-
gende landskabsområde’, ’sammen-
hængende landskab’ og dele ligger 
indenfor ’særligt landskabeligt/
geologisk beskyttelsesområde’. 

P

Bylandskab X Planområderne ligger i det åbne 
land. P

Arkitektonisk værdi X

Eksisterende bestyrerbolig er af 
ældre dato med bindingsværk og 
stråtag. Der fastlægges bestemmel-
ser i lokalplanen for bebyggelsens 
ydre fremtræden således, at evt. ny 
bebyggelse, herunder væsentlige 
ombygninger, tilpasses omgivel-
serne.

P

Beplantningsværdi X

Lokalplanen fastlægger bestem-
melser omkring bevaring af 
eksisterende beplantningsbælter 
og fastlægger bestemmelser for ny 
beplantning, der vil medvirke til at 
skærme for campingpladsen.

P

Forholdet mellem by og land X Planområderne ligger i det åbne 
land. P

Kystlandskab X Se ’Landskabelig helhed’. P

Terræn X Der fastlægges bestemmelser for 
terrænregulering i lokalplanen. P

Geologiske værdier X Se ’Landskabelig helhed’. P
Andet
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Miljørapport for lokalplan nr. 4.2-3 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025
Miljørapport

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, FLORA OG FAUNA

Natura 2000 (Habitat-, fuglebeskyt-
telses- og Ramsarområder) X

Nærmeste Natura 2000-område er 
EF-habitatområde nr. 108 ’Maden 
på Helnæs og havet vest for’ 5 km 
sydvest for planområderne.

N

Habitatdirektivets bilag I,II og IV X

Der er ikke registreret arter omfat-
tet af habitatdirektivets bilag IV i 
området. 
 
Der er ikke er arter og/eller natur-
typer omfattet af habitatdirektivets 
bilag I, II og IV i området. 

N

§ 3-områder X

Inden for planområderne eller i 
tilknytning hertil er der ikke re-
gistreret naturbeskyttede arealer. 
Kun en mindre del – strandarea-
lerne - ligger indenfor arealer, der 
i kommuneplanen udpeget som 
biologiske interesseområder. Der 
ændres ikke på disse forhold.

N

Spredningskorridorer X

De eksisterende beplantnings-
bælter bevares, og der fastlægges 
bestemmelser omkring etablering 
af ny beplantning.

N

Fredning X
Ingen arealer indenfor eller i umid-
delbar nærhed af planområderne 
er fredede.

N

Skovrejsning X

Planområderne ligger udenfor 
arealer, der i kommuneplanen er 
udpeget som ønskede skovrejs-
ningsområder og områder med 
uønsket skovrejsning.

N

Dyreliv X

Planområdernes hidtidige anven-
delse til campingplads, offentligt 
rekreativt område og landbrugs-
ejendom udgør ikke et særligt 
levested for dyre- og plantearter.
Derimod kan beplantningsbælter i/
ved områderne og skovbeplantning 
i omgivelserne være gode bioto-
per og biologiske forbindelser for 
mange dyrearter samt et varieret 
og særligt planteliv. Med lokal-
planen sikres det at eksisterende 
beplantningsbælter bevaret.

N

Planteliv X Se ’Dyreliv’. N
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Miljørapport for lokalplan nr. 4.2-3 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025
Miljørapport

Andet X

Dele af planområderne ligger 
indenfor skovbyggelinjen omkring 
Løgismose Skov, der ligger øst for 
områderne. Bebyggelse mv kræver 
dispensation fra byggelinjen.
Beplantningen nord for camping-
pladsens udvidelsesareal er noteret 
fredskov. Planerne indebærer ikke 
ændringer i denne notering.

JORDBUND OG VAND

Kendskab til jordforurening X
Der er pt ikke kendskab til arealer, 
der er forurenede eller muligvis 
forurenede.

M

Forureningsrisiko X

Jævnfør ’Håndbog i miljø og 
planlægning’ udgør feriecentre, 
kongrescentre, hoteller mv. ikke en 
forureningsrisiko ift. jordbund og 
grundvand.

M

Overfl adevand (søer, åer, vådområ-
der mv.) X Der ændres ikke på eksisterende 

strandarealer. N

Grundvand X Områder ligger indenfor områder 
med drikkevandsinteresser (OD). N

Okkerforurening X N

Spildevandsforhold X

Eksisterende campingplads er spil-
devandskloakeret.
Løgismose Skov 12 har pt nedsiv-
ning uden tilladelse.

F

Andet
BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED

Levevilkår X

Naboerne til planområderne vil 
formentlig opleve mere aktivitet 
i planområderne som følge af ud-
videlsen, selvom der alene er tale 
om planlægning for eksisterende 
forhold med små ændringer og en 
mindre udvidelse af eksisterende 
campingplads. Den generelle på-
virkning af planerne ift. naboerne 
undersøges nærmere, herunder ift. 
støj, lys, trafi kafvikling mv.

Ressourcesvage grupper X

Alle befolkningsgrupper vil fortsat 
have adgang til både det offentlige, 
rekreative område og camping-
pladsen.

Sundhed X Se ’Levevilkår’.
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Miljørapport for lokalplan nr. 4.2-3 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025
Miljørapport

Friluftsliv/ rekreative interesser X

Inddragelsen af det offentlige, re-
kreative område i kommuneplanen 
kan medvirke til at øge synlighe-
den omkring friluftsinteresser.
Planernes mulighed for udvidelse 
af eksisterende campingplads 
forbedrer de rekreative interesser 
og turisme.

Tilgængelighed/ fremkommelighed X
Der ændres ikke på besøgende og 
naboers mulighed for at passere 
gennem campingpladsen.

Råderum X
Andet
TRAFIK

Trafi kal belastning X

Med en udvidelse af den eksi-
sterende campingplads vil der 
forekomme øget trafi k i området, 
herunder på de tilstødende veje.

VT

Trafi kafvikling X

Med en udvidelse af den eksiste-
rende campingplads vil der fore-
komme øget belastning af ”kryd-
set” ved receptionen, hvor der også 
er forbindelse til det offentlige, 
rekreative område samt udvidel-
sesarealerne. Lokalplanen bør 
forholde sig til trafi kafviklingen 
ift. campingpladsens indretning og 
trafi ksikkerhed.

VT

Trafi ksikkerhed X
Der ændres ikke på adgangsforhol-
dene til det offentlige, rekreative 
område øst for campingpladsen.

VT

Barriereeffekt X

Tilkørselsvej kan udgøre en barri-
ere på smalle steder, hvor biler med 
campingvogne/autocampere kan 
have svært ved at passere.

Andet
STØJ

Virksomhedsstøj X

Fra campingpladsen vil der fore-
komme støj fra ventilationsanlæg 
o.lign., som vurderes at være i et 
ubetydeligt omfang.

M

Trafi kstøj X

Med øget trafi k som følge af udvi-
delse af campingpladsen, kan der 
forventes et øget støjniveau fra per-
sontrafi k og varetransport.

M

Andet X

Fra en campingplads og et of-
fentligt rekreativt område kan der 
forekomme støj fra menneskelig 
aktivitet.
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Miljørapport for lokalplan nr. 4.2-3 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025
Miljørapport
VIBRATIONER

Vibrationer fra trafi k X

Transporten til/fra planområderne 
udgøres af primært persontrans-
port, hvoraf en vis mængde udgø-
res af autocampere og biler med 
campingvogn.

M

Vibrationer fra jernbane X Nærmeste jernbane er ca. 7 km 
nord for planområderne. M

Andet
LUFTEMMISSION

Lugt X
Der kan forekomme afkast fra cen-
tralvarme- og ventilationsanlæg 
samt swimmingpool.

M

Støv X

I tørre perioder kan der forekom-
me støvgener fra kørsel på grusveje 
på campingpladsen og fritidsom-
rådet.

M

Trafi kal luftforurening X
Med øget trafi k som følge af udvi-
delse af campingpladsen, kan der 
forventes en øget luftforening.

M

Andet
LYS

Direkte lysgener for omgivelserne X

Lokalplanen vil indeholde bestem-
melser om den maksimale højde af 
belysning, hvorved gener minime-
res.

M

Refl eksioner X

Lokalplanen vil indeholde bestem-
melser om, at blanke og refl ekte-
rende materialer ikke må anven-
des.

M

Sky-glow X

Mindre lys-gener fra nattebelys-
ning af campingpladsen vil ikke 
kunne undgås, men med bestem-
melser om den maksimale højde af 
belysning, vil gener minimeres.

M

Andet
KLIMATISKE FAKTORER
CO2-udledning X M
Andet
RESSOURCER OG AFFALD

Energiforbrug X
Med en udvidelse af campingplad-
sen vil energiforbruget stige med et 
forventeligt og ubetydeligt omfang. 

M

Vandforbrug X
Med en udvidelse af campingplad-
sen vil vandforbruget stige med et 
forventeligt og ubetydeligt omfang.

M

Råstoffer X N/ 
M
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Miljørapport

Affald X
Med en udvidelse af campingplad-
sen vil mængden af affald stige i et 
forventeligt og ubetydeligt omfang.

M

Andet
KULTURARV

Kulturhistoriske værdier X

Inden for planområderne fi ndes 
beskyttede sten- og jorddiger, der 
er sammenfaldende med beplant-
ningsbælter. Lokalplanen vil 
indeholde bestemmelser om, at 
digernes tilstand ikke må ændres, 
dog med mulighed for gennembrud 
få steder af hensyn til at skabe 
interne forbindelser. Gennembrud 
vil kræve dispensation fra Muse-
umsloven.
Området omkring Løgismose Ho-
vedgård er udpeget som bevarings-
værdigt kulturmiljø, hvor stuehus 
og eksisterende bestyrerbolig ved 
campingpladsen er angivet som 
bygninger med strukturværdi.

N/
OBM

Arkæologiske værdier X Inden for planområderne fi ndes 
ingen kendte fortidsminder. OBM

Kirker X
Nærmeste kirker er Dreslette, Ha-
arby og Jordløse kirker – alle ca. 
5,5-6 km fra planområderne.

N

Arkitektonisk arv X Ingen af de eksisterende bygninger 
er fredede eller bevaringsværdige.

P/ 
OBM

Andet
MATERIELLE GODER
Stigning i forbrugsgoder X

Øget handel X

Med en udvidelse af eksisterende 
campingplads kan der forventes 
øget handel i omkringliggende 
lokalbyer.

Øget købekraft X

Udbud af ressourcer/ goder X

Med udvidelse af eksisterende 
campingplads og øget synlighed af 
det offentlige, rekreative område 
øges udbuddet af ”fritids-goder”.

Andet
SIKKERHED
Kriminalitet X

Brand X

Campingreglementet og byggelo-
ven fastlægger krav til den indbyr-
des afstand mellem campinghytter 
og bebyggelse i al almindelighed.
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Miljørapport

Campingpladsen har regler for, 
hvor der må være ”ild”, og planerne 
forventes derfor ikke at udgøre en 
væsentlig risiko for brand.

B

Andet
SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER

Sociale forhold X

Med en udvidelse af eksisterende 
campingplads forbedres mulig-
hederne for sociale aktiviteter for 
campingpladsens gæster.

Økonomiske forhold X

Med en udvidelse af eksisterende 
campingplads med bl.a. hotellejlig-
hederne og kursusvirksomhed kan 
det forventes, at campingpladsen 
har forbedret eksistensgrundlag. 

Erhvervsliv X
Med en udvidelse af eksisterende 
campingplads kan der forventes 
behov for øget arbejdskraft.

Andet
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By. Land og Kultur
Rådhus Allé 5
5610 Assens
www.assens.dk
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Hvad er et kommuneplantillæg?

Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen . Kommune-
planens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe 
overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov 
om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer, 
eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer 
foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Kommuneplanen indeholder en hovedstruktrur for den fysiske ud-
vikling i kommunen og fastsætter rammer for hvad lokalplaner i de 
enkelte områder i kommunen kan indeholde.

Rammerne angiver således de overordnede retningslinjer for be-
stemmelser i lokalplaner om anvendelsen, bebyggelsens art og 
tæthed m.v. Mindre væsentlige ændringer af fx kommuneplanens 
rammebestemmelser kan foretages i forbindelse med en lokalplan-
lægning som ikke er i fuld overensstemmelse med kommunepla-
nens rammer. Dette kan ske gennem vedtagelse af et kommune-
plantillæg .

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 er fremlagt fra den XX.XX 
2014 til den XX.XX 2014.

Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller 
bemærkninger i øvrigt til planforslagene i offentlighedsperioden. 
Disse skal senest den XX.XX  2014 være fremsendt til:
 
 E-mail: assens@assens.dk
 eller
 Assens Kommune
 Rådhus Allé 5
 5610 Assens
 eller fra 
 e-boks/digital postkasse
 
Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, er du velkommen til 
at kontakte Planafdelingen på tlf.  64 74 75 20.
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KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED HAARBY HALLERNE OG SKOLEVEJ 4 - 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 TIL KOMMUNEPLAN 2013 - 2025

REDEGØRELSE
Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 4.2-4 
og skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanens og lokal-
planens bestemmelser.

Kommuneplantillæggets formål og baggrund

I forbindelse med udvidelse af Haarby Hallerne, ønskes et område nord for 
hallerne inddraget. Dette område er udlagt til bolig- og erhvervsformål. For at 
realisere planerne om udvidelse af hallerne, er der udarbejdet dette kommune-
plantillæg, som udlægger området til offentlige formål.

For at skabe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen ind-
drages en del af rammeområde 4.2.BE.4 udlagt til bolig- og erhvervsformål, til 
offentlige formål.

Skolevej 4, er registreret som beboelsesejendom og vil med dette kommune-
plantillæg overføres til rammeområde 4.2.B.5 til boligformål og rammeom-
råde 4.2.BE.4 til bolig og erhvervs formål udgår.

Eksisterende og nye afgrænsninger af rammeområderne er vist på kortene fra 
side 5 til 8. 

RedegørelseKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR ET OMRÅDE TIL OKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR ET OMRÅDE TIL O
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Haarby Hallerne

Gl. Mejeri
Skolevej 4

Idrætsanlæg

Haarby SkoleNyt lokalplan område

Oversigtskort over det fremtidige lokalplanområde
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Forhold til øvrige mål

Kommuneplantillæg nr. 13 skal muliggøre en anvendelse af området til offent-
lige formål i form af skole, institutioner, fritidsinteresser, idrætsanlæg, idræts-
hal, svømmehal og lignende med tilhørende parkeringsarealer.

Kommuneplantillægget understøtter Assens Kommuneplan 2013 - 2025 over-
ordnede vision omkring sundhed, kultur og fritid. 

Assens Kommune vil skabe gode rammer for et sundt liv – bl.a. ved at priori-
tere et aktivt fritidsliv. Det sunde valg af fritidsaktiviteter skal være nemmere 
og rammerne skal gøre fysisk aktivitet naturligt og let tilgængeligt. 

Kultur-, fritids-, og foreningsområdet skal understøtte et levende og attraktivt 
lokalsamfund gennem fl ere aktive fritids- og kulturtilbud. Kultur- og fritids-
aktiviteter skal anvendes som drivkraft og gennem tværgående projekter, vil 
det sociale netværk styrkes.

Med en udvidelse og modernisering af Haarby Hallerne og med mulighed for 
anlæggelse af udendørs aktiviteter i forbindelse med hallerne, styrkes ram-
merne og tilgængeligheden til sport og et aktivt fritidsliv.

Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der ske en scree-
ning af planers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projek-
ter, og som myndigheden,m i dette tilfælde kommunen, vurderer af kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes.

Der er i henhold til lov om miljøvurdering foretaget en screening af tillægget 
til kommuneplanen. Screeningen har vist, at planen ikke vil have væsentlig 
indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøscreening.

Screeningen kan fås ved henvendelse til Assens Kommune og er indsat som 
bilag B i forslag til lokalplan nr. 4.2-4, et område til offentlige formål og udvi-
delse af Haarby Hallerne, Haarby.

Klagevejledning

Klage over beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan inden for 4 
uger indgives til Natur- og miljøklagenævnet.
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EKSISTERENDE RAMMER

Rammeområde 4.2.BE.4 til bolig- og erhvervsformål:

Plannummer 4.2.BE.4
Plannavn Område ved Haarby Mejeri

Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus Byzone
Zonestatus Byzone
Plandistrikt Delområde 4.2
Bebyggelsesprocent 60

Max antal etager 2.

Max bygningshøjde 8,5 m.
Områdets anvendelse Butikker, liberale erhverv samt mindre 

ikke generende fremstillingsvirksomheder, 
boligbebyggelse og offentlige formål, såsom 
kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre 
parkanlæg og lignende.

Infrastruktur Parkeringsareal skal svare til mindst 1 
P-plads pr. 100 m2 boligetageareal og 1 
P-plads pr 50 m2 erhvervsetageareal.
Parkeringsareal kan anlægges fælles for 
fl ere ejendomme.

Særlige bestemmelser Der må etableres én dagligvarebutk på 
maksimalt 300 m2 og én udvalgsvarebutik 
på maksimalt 250 m2.

Rammeområde 4.2.O.3 til offentlige formål:

Plannummer 4.2.O.3
Plannavn Haarby skole m.m.

Anvendelse generelt Område til offentlige formål

Anvendelse specifi k Uddannelsesinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone
Zonestatus Byzone
Plandistrikt Delområde 4.2
Bebyggelsesprocent 60

Max antal etager 2.

Max bygningshøjde 8,5 m.
Områdets anvendelse Skole, institutioner, idrætsanlæg, 

idrætshal, svømmehal og lignende med 
tilhørende parkeringsarealer.

Bebyggelsens omfang Bygningshøjde maksimalt 8,5 meter og 14 
meter for idræts- og svømmehal.

RedegørelseKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR ET OMRÅDE TIL OKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR ET OMRÅDE TIL O

4.2.O.3

4.2.O.5 

4.2.O.34 2 O 34 2 O 322 O 3O 3

4.2.O.5 

4.2.BE.4

4.2.O.3

Eksisterende rammeområde 4.2.BE.4 (udgår)

Eksisterende rammeområde 4.2.O.3
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Rammeområde 4.2.B.5 til boligformål:

Plannummer 4.2.B.5
Plannavn Boligområder omkring 

Strandgade nord

Anvendelse generelt Boligområde

Anvendelse specifi k Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone
Zonestatus Byzone
Plandistrikt Delområde 4.2

Bebyggelsesprocent 30

Max. antal etager 1½

Max. bygningshøjde 8,5 m.
Områdets anvendelse Boligbebyggelse med 

tilhørende kollektive 
anlæg, såsom 
børneinstitutioner 
og lignende, samt 
mindre butikker til 
områdets daglige 
forsyning eller andre 
nærmere angivne 
erhvervstyper, der kan 
indpasses i området 
uden genevirkninger 
i forhold til 
omgivelserne.

Infrastruktur Områderne skal 
sikres adgang til 
kommunernes 
hovedstisystem i det 
omfang, det er muligt.

Særlige bestemmelser Der må etableres én 
dagligvarebutik på 
maksimalt 300 m2 og 
én udvalgsvarebutik 
på maksimalt 250 m2.
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NYE RAMMER
I henhold til planloven (Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 
med senere ændringer) fastlægges herved følgende rammer for de områder, som er vist 
på kortbilaget.

Rammeområde 4.2.BE.4 til bolig- og erhvervsformål ophæves i sin helhed.

Rammeområde 4.2.O.3 til offentlige formål udvides:

Plannummer 4.2.O.3
Plannavn Haarby skole og hal m.m.

Anvendelse generelt Område til offentlige formål

Anvendelse specifi k Uddannelsesinstitutioner og 
fritidsaktiviteter.

Fremtidig zonestatus Byzone
Zonestatus Byzone
Plandistrikt Delområde 4.2
Bebyggelsesprocent 60

Max antal etager 2.

Max bygningshøjde 8,5 m.
Områdets anvendelse Skole, institutioner, fritidsinteresser, 

idrætsanlæg, idrætshal, svømmehal og 
lignende med tilhørende parkeringsarealer.

Bebyggelsens omfang Bygningshøjde maksimalt 8,5 meter og 14 
meter for idræts- og svømmehal.

Rammeområde 4.2.B.5 til boligformål udvides:

Plannummer 4.2.B.5
Plannavn Boligområder omkring Strandgade nord

Anvendelse generelt Boligområde

Anvendelse specifi k Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone
Zonestatus Byzone
Plandistrikt Delområde 4.2

Bebyggelsesprocent 30

Max. antal etager 1½

Max. bygningshøjde 8,5 m.
Områdets anvendelse Boligbebyggelse med tilhørende kollektive 

anlæg, såsom børneinstitutioner og 
lignende, samt mindre butikker til 
områdets daglige forsyning eller andre 
nærmere angivne erhvervstyper, der kan 
indpasses i området uden genevirkninger i 
forhold til omgivelserne.

Infrastruktur Områderne skal sikres adgang til 
kommunernes hovedstisystem i det 
omfang, det er muligt.

Særlige bestemmelser Der må etableres én dagligvarebutik på 
maksimalt 300 m2 og én udvalgsvarebutik 
på maksimalt 250 m2.

RammebestemmelserKOMMUNEPLANTILLÆG NR 13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED HAARBY HALLEKOMMUNEPLANTILLÆG NR 13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED HAARBY HALL
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Haarby Hallerne set fra sydøst.
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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende be-
stemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, pla-
cering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- 
og stiforhold m.v. 

Ifølge Lov om planlægning har byrådet pligt til at udarbejde lokal-
plan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan 
sættes i gang. Herudover også, når det er nødvendig for at sikre 
kommunplanens virkeliggørelse, eller når arealer skal overføres fra 
landzone til byzone . Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng 
med den øvrige planlægning.
Byrådet har ret til, på ethvert tidspunkt, at træffe beslutning om at 
udarbejde et lokalplanforslag.  

Lokalplanen består af 2 dele: 

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen 
beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover 
redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan 
lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemfø-
relse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre 
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for 
områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt noter skrevet 
i højre spalte, har til formål at forklare og illustrere planbestemmel-
serne og er således ikke direkte bindende.

For at sikre planlovens intentioner om at offentligheden inddrages 
i lokalplanlægningen, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i 
mindst 8 uger, før kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning 
om lokalplanen. I de 8 uger kan borgere og myndigheder komme 
med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.

Lokalplanen er juridisk bindende for den enkelte grundejer forstået 
på den måde, at den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte 
som hidtil, men ændringer i de eksisterende forhold, fx ved ny- eller 
ombygning, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, med-
mindre der er opnået dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan nr.4.2-4 er fremlagt fra den xx. xx 2015 til den 
xx. xxx 2015.

Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller 
bemærkninger i øvrigt til planforslagene i offentlighedsperioden. 
Disse skal senest den xx. xx 2015 være fremsendt til:

 assens@assens.dk 
 eller 
 Assens Kommune
 Rådhus Allé 5
 5610 Assens
 eller fra
 e-boks/digital postkasse

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget, er du velkommen til at 
kontakte Planafdelingen på tlf.  64 74 75 20.
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Oversigtskort over lokalplanområdets placering i Haarby.
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Luftfoto med lokalplanens afgrænsning samt eksisterende forhold.

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Haarby Hal-
lerne, om at modernisere eksisterende faciliteter og udvide med nye 
som fx springgrav, tribunepladser, vandrutsjebane m.m., samt uden-
dørs redskaber til motion, leg og ophold.

En gruppe bestående af brugere og interessenter af Haarby Hallerne 
har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter udarbejdet en visions-
plan, som ligger til grund for nærværende lokalplan. Visionsplanen 
er et udtryk for en mulig løsning, men ikke nødvendigvis det endelige 
projekt.

Formålet med lokalplanen er at åbne for muligheden til at udvide, 
modernisere og ombygge hallerne. 

Visionsplanen
Visionsplanen for udvidelse af Haarby Hallerne, beskriver hallernes 
fremtidige anvendelse og bebyggelsens udtryk samt etablering af nye, 
attraktive udendørs opholdsarealer i tilknytning til den rekreative 
stiforbindelse øst for hallerne. 

Ankomstbygningen til hallerne tænkes udvidet med en markant syn-
lig glasfacade mod øst, som åbner sig mod det rekreative område og 
stien mellem hallerne og skolen, hvor facaden følger stien.

Redegørelse
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFEN4 FOR

Haarby Hallerne set fra øst.

Haarby Hallerne til venstre og Haarby Skole til 
højre, set fra syd.

Epererum aut voloreped modit audanditatia se 
atentem illiquis nihit faceped eos et vel eatibus, 
sam sequature que nis excero maxim facerferciis

Oversigtskort. ikke målfast

HAARBY HALLERNE

MEJERIGRUND

TIDLIGERE BØRNEHAVE

TIDLIGERE 
FUNKTIONÆRBOLIG

HAARBY SKOLE

Skolevej

Svinget

Strandgade



7

LOKALPLAN NR. 4.2-4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL FOR UDVIDELSE AF HAARBY HALLERNE

Området omkring ankomsten til Haarby Hallerne ønskes omdannes 
til et aktivt uderum, der danner overgang fra de grønne områder mod 
sydøst og til byen. Området her tænkes anlagt med asfalt og udformet 
som et landskab, hvor markeringer i belægningen defi nerer mindre 
spots med forskellige udendørs redskaber, der understøtter motion, 
leg og bevægelse.  

Den nordlige del af hallerne indeholder svømmehallen, som ønskes 
moderniseret bl.a. med en ny vandrutsjebane, der vil fremstå som en 
markant skulptur, som slynger sig ind og ud af facaden.

Haarby Hallerne ønskes udvidet mod syd med en multihal der vinkles 
i forhold til de øvrige bygninger for at skabe en kile mellem bygnin-
gerne, som kan benyttes til forskellige aktiviteter. 

Hallerne ønskes udvidet mod syd på eksisterende parkeringsplads. 
Samtidig skal antallet af parkeringspladser øges, der skal derfor fi ndes 
parkeringsarealer et andet sted. Mejeriet nedrives og derved kan der 
etableres parkeringspladser nord for hallen.

Lokalplanens formål er således, at skabe det planmæssige grundlag 
for, at hallerne kan udvides, moderniseres, tilbygges og ombygges.

Redegørelse
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFEN4 FOR

Visualisering af situationen omkring Haarby Hallerne fra visionsplanen.
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BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET
Områdets beliggenhed, størrelse og afgrænsning
Lokalplanområdet ligger midt i Haarby syd for hovedgaden Algade 
og er et centralt omdrejningspunkt for fritidsaktiviteter og sport i 
Haarby.  

Områdets størrelse er på ca. 1,6 ha.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Skolevej, mod syd og vest 
af boliger og mod øst af en stiforbindelse mellem idrætsanlægget mod 
syd og Skolevej mod nord. 

Områdets zonestatus
Lokalplanområdet ligger i byzone. 

Områdets nuværende anvendelse
Lokalplanområdet anvendes i dag til offentlige formål, i form af 
idrætshal, svømmehal, fi tness-faciliteter og lignende samt til er-
hvervs- og boligformål. De offentlige formål knytter sig til området 
omkring hallerne i den sydlige del af området, mens ejendommen i 
det nordvestlige område, på Skolevej 4 og 4A, kan anvendes til bolig 
og erhverv. 

Langs lokalplanens østlige afgrænsning er der i dag en rekreativ 
stiforbindelse og to bygninger til offentlige formål.

Eksisterende bebyggelse og anlæg
I den nordlige del af lokalplanområdet ligger den Gl. Mejerigrund. 
Den tidligere børnehave ”Regnbuen” som ligger i det nordøstlige 
hjørne af lokalplanområdet, på Skolevej 6A, er oprindelig bygget som 
teknisk skole med en funktionærbolig tilknyttet skolen, beliggende på 
Skolevej 6. Den teknisk skole og boligen er tegnet af Arne Jacobsen i 

Parkeringplads syd for Haarby Hallerne

Tidligere teknisk skole, Skolevej 6A.

Mejerigrunden og Skolevej set fra vest.

Tidligere funktionærbolig, Skolevej 6.
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1955. Bygningerne er vurderet som bevaringsværdige i forhold til det 
samlede skolekompleks, dog vurderes teknisk skole til at være af højere 
bevaringsværdi end boligen. Bygningerne står i dag alle tomme. 

I lokalplanens sydlige del ligger Haarby Hallerne. Haarby Hallerne er 
opført i samme stil som områdets øvrige bygninger. Alle bygninger til 
offentlige formål i området er opført som et samlet bygningskompleks, 
i gule teglsten med skarpt, skårne bygningskroppe, store gavlfacader og 
enkel detaljering.

Trafi kale forhold
Haarby Hallerne vejbetjenes fra Svinget. Mejerigrunden, den tidligere 
Teknisk Skole og funktionærboligen har alle tilkørsel fra Skolevej. Der 
fi ndes Parkeringspladser syd for hallerne og på den nordligste del af 
mejerigrunden.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER. 
Området ligger centralt i Haarby i et område med blandet boligbebyg-
gelse, umiddelbart syd for SuperBrugsen og Haarbys handelsgade, 
Algade. Mod øst ligger Haarby Skole og syd for skolen ligger en ny 
daginstitution og idrætsanlægget.

Øst for lokalplanområdet er en stiforbindelse, der binder de grønne, 
rekreative arealer syd for skolen sammen med bymidten. 

Visualisering af svømmehallens facade fra visionsplan, set fra nord. Årstiderne Arkitekter.
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LOKALPLANENS INDHOLD
Intentioner
Intentionen med lokalplanen er at skabe nye, forbedrede rammer 
for et aktivt sports- og fritidsliv i Haarby i overensstemmelse med 
visionsplanen. Hallerne ønskes moderniseret, udvidet, tilbygget og 
ombygget med det formål, at der i Haarby kan tilbydes bedre rammer 
for et aktivt fritidsliv.

Gennem lokalplanområdet udlægges der areal, som skal sikre 
mulighed for at etablere og styrke den rekreative stiforbindelse 
mellem idrætsanlægget syd for skolen og bymidten nord for skolen. 
Stiforbindelsen skal samtidig sikre god og sikker tilgængelighed til 
området for de bløde trafi kanter. 

Anvendelse
Området udlægges med lokalplanen til offentlige formål som fx klub, 
foreningsliv, undervisning, sports- og fritidsaktiviteter, med mulighed 
for at udvide, ombygge og modernisere hallerne og anlæggelse af en 
rekreativ forbindelse gennem området. 

Vej, sti og parkering 
Området vejbetjenes fra Skolevej og Svinget, hvorfra der er adgang til 
en parkeringsplads henholdsvis nord og syd for hallerne.

Lokalplanen stiller krav om etablering af den fornødne parkering, som 
skal sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssig og generende parkering 
på områdets veje. Behovet for de angivne parkeringspladser i lokalpla-
nens bestemmelser, er udregnet efter brandmyndighedernes krav om, 
hvor mange brugere hallen kan rumme.

Behovet for cykelparkering er indenfor området udregnet med 1 
cykelparkering pr. 100 m2  etageareal. Hvilket svare til ca. 60 pladser. 
Det er vurderet, at mange skolebørn går direkte fra skole til fritidsak-
tiviteter i hallerne og derved vil en del af brugernes cykler holde ved 
skolens cykelparkering.

Der udlægges areal til en stiforbindelse, som kobler sig på  den eksi-
sterende stiforbindelse og skal styrke sammenhængen mellem den 
sydlige del og den nordlige del af Haarby. Stien forbinder samtidig 
parkeringspladserne mod syd med de nye parkeingspladser nord for 
hallerne. Samtidigt skal stiforbindelsen sikre tilgængelighed til områ-
derne for de bløde trafi kanter og skabe en god og trafi ksikker forbin-
delse til skolen.

Bebyggelse og anlæg
Der kan opføres ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende bebyg-
gelse indenfor byggefeltet som vist på lokalplankortet, kortbilag 2.

For at sikre at nye bygninger tilpasser sig de eksisterende bygninger 
og omgivelser, stiller lokalplanen krav om farver, materialer, højde og 
placering af ny bebyggelse. Bygningerne i området fremstår med store 
gavlpartier og minimal detaljering. Materialerne i området er primært 

Oversigt over parkering og stiforbindelse.

Skolevej

Haarby Skole
Haarby Hallerne

Parkering

Parkering
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Svinget
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gulemurstens facader med hvid- eller sortmalede træværk. Der åbnes 
for muligheden til at benytte andre materialer i et mindre omfang, da 
bygningerne godt må afspejle sin tid og have et nutidigt udtryk.

Lokalplanen stiller krav om at tage skal opføres med materialer der 
passer til de omkringliggende offentlige bygninger langs skolegade og 
skolen. Tage indenfor området må ikke have et glanstal over 10. Dette 
fordi hallernes tage har store sydvendte tagfl ader mod boligområdet i 
syd, og man ønsker ikke at der opstår genskinsgener fra lokalplanom-
rådet. 

Inden for lokalplanområdet skal det være muligt at etablere anlæg til 
udendørs aktiviteter, der giver mulighed for motion og træning hele 
døgnet. Det kan fx være outdoor fi tness - som er udendørs muskel- og 
styrketræning, skaterrampe og anlæg til ”parkour” - der er en sport, 
som kombinerer, løb, spring og klatring. Desuden kan der etableres 
legeredskaber, borde, bænke og lignende til leg, bevægelse og ophold.

Skolevej 6 og 6A skal beholde sit nuværende udtryk jf. bilag A. Der 
kan dog gives dispensation til ombygning, nedrivning eller renovering 
hvis der foreligger et særlig velbelyst projekt for bygningerne.

Rekreativt område
Der udlægges et rekreativt område, med mulighed for forskellige 
aktiviteter der understøtter leg, bevægelse og ophold. Dette areal må 
ikke bebygges. Her kan dog etableres mindre åbne pavilloner, lege-
redskaber, skulpturer og anlæg mv., som understøtter anvendelse af 
området. 

I områdets sydøstlige hjørne står der en gruppe træer, som i videst 
mulige omfang skal bevares. Træerne er et karakteristisk og markant 
element i området, der medvirker til at give området en grøn karakter.

Klima og miljø
For at afhjælpe området mod oversvømmelse ved evt. fremtidig 
skybrud og lignende, kan det rekreative friareal udformes så det i 
fremtiden kan håndtere, forsinke eller bortlede overfl adevand. Her 
kan vandet eventuelt indgå som en særlig oplevelse i området. Også 
parkeringsarealer og veje kan udformes og indrettes så de bidrager til 
håndtering af store regnvandsmængder efter fx skybrud eller tøbrud.

PLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Kommuneplan 2013-2025
Lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med Assens Kommune-
plan 2013-2025. 

Med Haarby Hallernes udvidelse inddrages mejerigrunden, Skolevej 
4A, der er udlagt til bolig- og erhvervsformål. Derfor udarbejdes der 
et tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025, som overfører arealet til 
offentlige formål. Endvidere overføres Skolevej 4 med kommuneplan-
tillægget boligformål.
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Kommuneplantillægget understøtter Assens Kommuneplan 2013 - 
2025 overordnede vision omkring sundhed, kultur og fritid.

Assens Kommune vil skabe gode rammer for et sundt liv – bl.a. gen-
nem et aktivt fritidsliv. De sunde valg af fritidsaktiviteter skal være 
nemmere tilgængelige og rammerne omkring fysiske aktiviteter mere 
attraktive. 

Kultur-, fritids-, og foreningsområdet skal understøtte et levende og 
attraktivt lokalsamfund gennem fl ere aktive fritids- og kulturtilbud. 
Aktiviteterne skal understøtte det sociale netværk og fremme tvær-
faglige projekter.

Med en udvidelse og modernisering af Haarby Hallerne og med 
mulighed for anlæggelse af udendørs aktiviteter i forbindelse med 
hallerne, styrkes rammerne og tilgængeligheden til sport og et aktivt 
fritidsliv.

Kommuneplantillæg nr. 13 offentliggøres samtidig med lokalplanen.

Lokalplan / Byplanvedtægt
Området er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 vedtaget den 10. 
august 1972, denne afl yses for det område, som er omfattet af nærvæ-
rende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Området er omfattet af lokalplan P4-1, for område til offentlige formål 
ved Haarby Hallerne, denne afl yses i sin helhed ved nærværende 
lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Kulturmiljø
Det er politisk vedtaget at de bygninger der er registreret i rapporten 
for Assens Kommune omhandlende ”Registrering af 33 Kulturmil-
jøer” 2009, skal medtages i et tematillæg til  Kommuneplan 2013. Se 
kulturmiljørapportens kort over Haarby, fi g. 1.

Bygningerne inden for lokalplanområdet er i større eller mindre grad 
vurderet, som værende bevaringsværdige enten pga. bygningernes ar-
kitektur, historiske fortælleværdi, kulturelle værdi eller fordi bygnin-
gerne har en særlig betydning for helheden i området.

Bygningerne, der rummer den tidligere tekniske skole med tilhørende  
funktionærbolig, fremstår arkitektonisk som en del af skoleanlægget 
med tilsvarende arkitektur, proportioner, detaljering og materialer. 
Bygningerne, der er opført i gule mursten, med hvide vinduer i 1955  
er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen. De indgår i en samlet helhed 
langs Skolevej med gavlene placeret ud mod vejen. Bygningerne, som 
tidligere er vurderet til at have en middel bevaringsværdi,  fremstår 
velbevarede. Funktionærboligen er ikke medtaget i kulturmiljø rap-
porten, men er i en nyere vurdering foretaget i 2014 medtaget som 
bevaringsværdig.

Haarby Hallerne er opført i samme stil som Haarby Skole og har 
samme arkitektoniske udtryk med gule mursten og store markante 
gavlfacader. Hallerne vurderes derfor at have værdi i forhold til områ-
dets samlede udtryk og helhed. Se fi g. 1.

Redegørelse
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFEN4 FOR

Oversigt over eksisterende lokalplaner
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Haarby Mejeri tilhører fortællingen om Haarbys overgang fra landsby 
til lokal handels- og industriby. Bygningerne har en vis fortælleværdi, 
men deres historie knytter sig ikke til kulturmiljøet omkring skolen. 
Da byggeriet står tomt, misligholdt og i forfald og man samtidig har 
brug for arealer til nye forbedrede parkeringsforhold i forbindelse med 
udvidelsen af hallerne, er det derfor besluttet, at mejeriet nedrives.

Haarby Hallerne, funktionærboligen og den tidligere tekniske skole 
indgår således i en sammenhængende helhed, i deres udtryk og form-
givning. Bygningerne vurderes dog ikke at være umistelig i forhold til 
kulturmiljøet.

Teknisk forsyning

Spildevand og regnvand
Regn- og spildevand skal håndteres i henhold til Assens Kommunes 
Spildevandsplan. Området er separatkloakeret.

For at undgå at kloaksystemet bliver overbelastet, fastsætter spilde-
vandsplanen, at områder til offentlige formål må have en befæstnings-
grad på op til 0,5. 

Fig. 1. Kort fra kulturmiljørapporten
Kort over Haarbys bevaringsværdige bygninger og kulturmiljø
Gule bygninger er bygninger med betydning for strukturen og historien i byen.
Røde bygninger er bevaringsværdige bygninger, med betydning for kulturmiljøet.
Grønne prikker er bevaringsværdige træer

Lokalplanområdet

Redegørelse
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFEN4 FOR
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Hvis man vil befæste en større del af grunden, skal overfl adevand fra 
den del af arealet, der overskrider værdien, enten nedsives på egen 
grund eller forsinkes til 1 l/s pr. hektar, før det afl edes til kloaksyste-
met. Dette er kun tilladt efter aftale med Assens Kommune.

Varmeplan
Haarby Hallerne ligger indenfor et område med kollektiv fjernvarme-
forsyning. 

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal vandforsynes fra Haarby Vandværk. 

Elforsyning
I Danmark er der frit elmarked. Dette betyder, at man som forbruger, 
har mulighed for selv at vælge leverandør.

Affaldsbortskaffelse
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til 
gældende regulativer.

Museumsloven
Odense Museum oplyser, at lokalplanarealet ikke formodes at rumme 
jordfaste fortidsminder. Området vil kun i begrænset omfang berøre 
arealer, som ikke allerede er bebygget og dermed formentlig forstyr-
rede. Det vurderes derfor, at lokalplanarealet ikke rummer jordfaste 
fortidsminder. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i området.

En del af området, omhandlende matr. nr. 3bq Haarby By, Haarby, re-
gistreret som områdeklassifi ceret med krav om analyse, der sikrer at 
anlægsaktiviteterne ikke vil frigive forurening af jord og grundvandet.

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer, Region Syddanmark er igang 
med en systematisk kortlægning, og i den forbindelse er der oplyst 
at der ikke er kendskab til forurening eller mistanke om forurening 
indenfor lokalplanområdet.

Drikkevandsinteresser 
Lokalplanområdet er registreret som ”Område med særlige drik-
kevandsinteresser”. I dette område nedsiver regnvandet og danner 
grundvand, der bruges til vandforsyning af regional betydning, eller 
som kan få regional betydning i fremtiden, og for vandindvindingen 
til mindre værker.

Udpegningen er ikke forbundet med generelle begrænsninger for
arealanvendelsen, men med en interesse i at beskytte grundvandet 
mod forurening. 

Anvendelsen indenfor lokalplanområdet vurderes ikke at medføre 
risiko for forurening af grundvand.
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Støj
Lokalplanens anvendelse medfører ikke større, ændrede trafi kforhold 
eller anden væsentlig støjbelastning, og det vurderes, at gældende 
støjgrænser kan overholdes.

Der gives mulighed for opførelse af støjafskærmning mod Skolevej 4 i 
tilfælde at stæjgrænsen ikke kan overholdes.

Miljøvurdering
Ifølge ”lov om miljøvurdering af planer og programmer”, skal der ske 
en screening af planers sandsynlige indvirkning på miljøet, herunder 
den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, og fl ora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 
goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt 
arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem 
samtlige disse faktorer.

Planer der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til 
projekter, og som myndigheden - i dette tilfælde kommunen, vurderer 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes.

Screeningen af nærværende lokalplan med tillæg til kommuneplanen 
viser, at planlægningen ikke har en væsentlig indfl ydelse på miljøet.
Miljøscreeningen er vedlagt som bilag C.

Klagevejledning i forhold til beslutning om ikke at udarbejde miljø-
vurdering fi ndes på side 16.

TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING
Museumsloven
Hvis der ved anlægsarbejdet fi ndes fortidsminder, skal arbejdes 
straks standses, (jf. Museumslovens §27, lov nr. 473 af 7. juni 2001) og 
der skal rettes henvendelse til Odense Bys Museer. I det omfang for-
tidsmindet berøres af anlægsarbejde, kan Kulturarvsstyrelsen kræve 
arbejdet standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. 
For at undgå en sådan situation, kan der foretages en forundersøgelse 
på arealet med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af 
eventuelle jordfaste fortidsminder. 

SERVITUTTER
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en servitutredegørel-
se, og der er ingen eksisterende servitutter, som afl yses af lokalplanen.

Der henledes opmærksomhed mod, at ikke alle rør, kabler eller led-
ninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, 
inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, 
tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger 
og spildevandsledninger. Der kan tillige forekomme drænledninger jf. 
området tidligere landbrugsstatus. 
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Klagevejledning i forhold til beslutning om ikke at udar-
bejde miljøvurdering

Afgørelsen om ikke at lave miljøvurdering kan påklages. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt be-
kendtgjort. Eventuel klage skal sendes til assens@assens.dk el-
ler Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Kommunen vil sørge for, at klagen bliver videresendt til Natur- og 
Miljøklagenævnet sammen med en udtalelse og det sagsmateriale, 
der er anvendt i forbindelse med sagens behandling. For behand-
ling af klager opkræver Natur- og miljøklagenævnet et gebyr på
500 kr. Natur- og miljøklagenævnet vil efter modtagelse af klagen 
sende en opkrævning på gebyret, og behandlingen af klagen påbe-
gyndes først efter modtagelse af gebyret. Se mere på Natur- og mil-
jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen er d. XX.XX.2014. Enhver med retlig interesse i sagen 
er berettiget til at klage.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendom-
me og områder, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. 

Der gælder efter planlovens  § 17 stk.1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger, gælder fra offentliggørelsen af 
lokalplanforslaget d. XX.XX.2014, og indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentligtgjort, dog højst indtil d. xx.xx.2014.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
I henhold til planloven ( jf. lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013, 
samt efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmel-
ser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Formålet med lokalplanen er:

1.1 at udlægge lokalplanens område til offentlige formål,

1.2 at sikre bebyggelsens placering i området,

1.3 at sikre udlæg til rekreativt friareal,

1.4 at sikre etablering af en stiforbindelse og

1.5 at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafi kken.

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, 
 og omfatter følgende ejendomme:
 
 matr. nr. 3bq, 3bo, 67u og del af 67i Haarby By, Haarby.

2.2 Lokalplanen er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Området udlægges til offentlige formål. 

3.2 Bebyggelse inden for området kan anvendes til    
 idrætsaktiviteter, svømmehal, fritidsklub, undervisning, 
 foreninger, institution og lignende til offentlige formål med  
 tilhørende faciliteter samt parkeringsarealer.

3.3 De arealer, som på kortbilag 2 er markeret som 
 rekreativt område og stiforbindelse, må ikke bebygges. 
 

Der kan på disse arealer dog opstilles cykelskure, lege- og 
sportsredskaber, bænke, åbne pavilloner o.l. som understøtter 
den rekreative anvendelse til leg, bevægelse og ophold.

3.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til 
 områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsynings- 
 anlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvands- 
 bassin m.v.

3.5 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for  
 indhegnede og afskærmede arealer/varegårde og lignende  
 samt henstilling af uindregistrerede køretøjer, lystbåde, 
 campingvogne, trailere og lignende.
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§ 4 VEJE, STIER OG PARKERINGSFORHOLD

4.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Skolevej og Svinget  
 i princippet som vist på kortbilag 2.

4.2 Der skal inden for lokalplanområdet etableres det antal   
 parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for  
 medarbejdere, brugere og besøgende.
  
 Der skal dog mindst etableres: 

• 1 p-plads pr. 10 brugere i området dog mindst 150 par-
keringspladser - heraf skal der etableres min. 2 handi-
kap-parkeringspladser i tilknytning til handikap-egnet 
adgang til anlægget.

• 2 parkeringspladser for busser.

4.3 Der skal etableres cykelparkering med mindst 1 plads pr.  
 100 m2 etageareal. 

4.4  Stierne a-b og c-d, til cykler og gående, som er medtaget på  
 kortbilag 2, skal i princippet anlægges som vist på kortbilaget.
 
 Der kan inden for området iøvrigt etableres stier efter behov.

4.5 Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal  
 ske med ensartede parkarmaturer med lyspunktshøjde på  
 maks. 3,5 m.

§ 5 UDSTYKNING

 Ingen bestemmelser

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

6.1 Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må højst 
 udgøre 60.

6.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager .

6.3 Sportshaller og svømmehal må have en højde af maks. 14  
 meter, øvrige bygninger må have en højde på maks. 8,5 meter.
 
6.4 Bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 2 viste 
 byggefelter.

6.5 Mindre bygninger såsom redskabsskure og lignende kan  
 opføres uden for de viste byggefelter.

6.6 Der kan opføres et cykelskur uden for de viste byggefelter,  
 med en maks. størrelse på 150 m2.
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§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

7.1 Bygninger inden for lokalplanens område skal have 
 ydervægge, der fremtræder i glas, gul tegl eller indfarvet   
 beton.

 Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, zink, stål,  
 beton, kobber og aluminium.

7.2 Hallerne skal opføres med markante gavlpartier uden 
 udhæng, i et enkelt formsprog med få detaljer, i 
 overensstemmelse med hallerne og skolekompleksets
 arkitektoniske udtryk. Se bilag B.

7.3 Bygningerne, som er markeret på kortbilag 2, skal bevares i 
 overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur,  
 som vist på bilag A, jf. § 11.1.

7.4 Tage kan udføres med teglsten samt betontagsten, tagpap  
 eller fi berbeton (fx Eternit) i sort eller mørkegrå farve. 
 Flade tage kan udføres med andre egnede materialer.
 
7.5 Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende 
 tagmaterialer med et glanstal på over 10, bortset fra vinduer  
 og anlæg for udnyttelse af solenergi. 

7.6 Der kan opsættes solceller på facader og tagfl ader. Solceller  
 skal være udformet med antirefl eksbehandlet glas.

 Solceller skal følge tagets hældning eller indarbejdes i 
 bygningens arkitektur.

7.7 Tekniske bygningsdele, som fx. elevatorer, ventilation, klima 
 anlæg m.v., skal indeholdes i bygninger eller på anden måde  
 indgå som en integreret del af bygningens arkitektur.

7.8 Ved vejadgangene som vist på kortbilag 2, kan der opstilles ét 
 henvisningsskilt til Haarby Hallerne. Skiltet må ikke 
 overstige 1 m2 og skiltet må maksimalt være 1,2 m højt.

7.9 Der kan opsættes skilte på facade. Murpartier og vinduer må  
 ikke tildækkes helt, men skal kunne opfattes som baggrund  
 for skiltning

7.10 Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i  
 styrke efter det generelle belysningsniveau i området.
 Blinkende eller animeret skiltning må ikke fi nde sted.

Ad. § 7.6:
Der skelnes ikke ml. solcelleanlæg, solpaneler og 
solfangere mv. 

Ad § 7.1, §7.2 og §7.4
Byrådet kan ved en konkret vurdering af et velbelyst 
projekt tillade anvendelsen af andre materialer eller 
farver, så længe bygningens udtryk er i overens-
stemmelse med områdets øvrige arkitektur, omkring 
skolekomplekset, teknisk skole, funktionærboligen 
og hallerne.
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§ 8 UBEBYGGEDE AREALER

8.1 Der kan indenfor det rekreative område, som er vist på kort-
bilag 2, etableres teknisk anlæg, sports- og fritidsaktiviteter 
jf. §§ 3.3 og 3.4. 

8.2 Der må inden for lokalplanens område ikke plantes planter,  
 som er opført på Naturstyrelsens liste over invasive arter. 
 Se note.

8.3 Træer, der er markeret på kortbilag 2, skal bevares jf. § 11.2.

8.4 Der kan indenfor området opsættes afskærmende støjforan-
staltninger mod boligområdet, som vist på kortbilag 2.

§ 9 TERRÆN

9.1 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. i forhold til 
 eksisterende terræn efter områdets byggemodning må ikke 
 fi nde sted.

9.2 Al terrænregulering mellem skel og indtil 2,5 m. fra skel skal  
 ske ved udjævning/tilpasning til de tilstødende arealer.

§ 10 TEKNISKE ANLÆG

10.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som 
 jordledninger.

10.2 Der kan indenfor lokalplanområdet etableres anlæg til 
 forsinkelse eller afl edning af tag- og regnvand.

10.3 Anlæg til områdets tekniske forsyning jf. § 3.4 må have   
 en højde af maks. 2,5 meter over terræn og højst fylde 20 m2  
 bebygget areal og skal udføres i overensstemmelse med den  
 øvrige bebyggelse.

§ 11 BEVARING

11.1 Bygningerne, som er markeret på kortbilag 2, må ikke 
 nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i forhold 

til den oprindelige arkitektur. Herunder ændring af farver 
og materialer samt udskiftning af bygningsdele som fx tage, 
tagrender, vinduer, gelændere, sålbænke m.v.

11.2 Træerne i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet, som vist  
på kortbilag 2, skal bevares, jf. § 8.3.

Ad. § 8.2:
Invasive arter: Almindelig vandpest (Elodea cana-
densis ), Bjergfyr (Pinus mugo), Bynke-ambrosie 
(Ambrosia artemisiifolia ), Canadisk bakkestjerne 
(Conyza canadensis ), Contortafyr/Klitfyr (Pinus 
contorta), Engelsk vadegræs (Spartina anglica), 
Glansbladet hæg (Prunus serotina ), Gul kæmpe-
kalla (Lysichiton americanus), Gyldenris (Canadisk 
gyldenris (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris 
(Solidago gigantea )), Japansk pileurt (Fallopia 
japonica ), Kæmpe-balsamin (Impatiens glandu-
lifera ), Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegaz-
zianum ), Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis ), 
Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus ), Pastinak 
(Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites hybri-
dus ), Rynket rose (Rosa rugosa ).

Ad.§§ 11.1 og 11.2:
Der kan ved et konkret velbelyst projekt, nedrives 
dele eller hele bygninger eller træer, hvis disse er til 
hindre for en realisering af projektet. Dispensatio-
nen kan søges ved kommunen.
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§ 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING

 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
12.1 at de i § 4 nævnte parkeringspladser er etableret, og

12.2 at de i § 4 nævnte cykelparkeringspladser er etableret.

§ 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 

13.1  Partiel Byplanvedtægt nr. 1 vedtaget den 10. august 1972,  
 afl yses for det område, som er omfattet af nærværende 
 lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

13.2 lokalplan P4-1, for område til offentlige formål ved Haarby  
 Hallerne, vedtaget den 31. august 1977 afl yses i sin helhed ved  
 nærværende lokalplans endelige vedtagelse og 
 offentliggørelse.

§ 14 SERVITUTTER

14.1 Der er ingen private tilstandsservitutter, der er uforenelige med
 lokalplanens bestemmelser.

§ 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING

I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 
2013 er, har Assens Byråd d. xx:xx:2014 vedtaget at fremlægge forslag til 
lokalplan 4.2-4 for et område til offentilge formål ved Haarby Hallerne, 
Haarby i offentlig høring i 8 uger fra den xx. xx 2014 til den xx. xx 2014. 

Forslag til lokalplan nr.X.X-X Er vedtaget af Assens byråd, 
  den xx. xx 2014.

   På byrådets vegne

 

Søren Steen Andersen               Rikke Berg 
Borgmester                Fungerende Kommunaldirektør 
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Bilagsoversigt
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE F4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG

KORTBILAG 

L1:  Matrikelkort 
L2:  Lokalplanområdet 

BILAG
A:  Bevaringsværdige bygninger
B: Arkitektonisk udtryk
C:  Miljøscreening 
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Haarby By, Haarby

Kortbilag L1
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENRÅDE

Kortbilag L1 -  Matrikelkort
- et område til offentlige formål ved 
Haarby Hallerne, Haarby

Assens Kommune
December 2014

Signaturforklaring 
Lokalplanafgrænsning
Matrikelskel

NORD

0 10 20 30 40 50m
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Kortbilag L2
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTRÅDE

Kortbilag L2 - lokalplankort
- et område til offentlige formål ved 
Haarby Hallerne, Haarby

Assens Kommune
December 2014

Signaturforklaring
Lokalplanafgrænsning
Stiforbindelse
Rekreativt område
Byggefelt
Bevaring af bygninger
Vejadgang
Bevaring af træer
Stæjafskærmning

NORD
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Bilag A - 
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMR4 2 4

Bevaringsværdige bygninger
ÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL FOR UDVIDELSE AF HAARBY HALLERNEFORMÅL FOR UDVIDELSE AF HAARBY HALLERNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Bygningerne på Skolevej 6 og 6A, er oprindeligt opført til Teknisk Skole med 
tilhørende funktionærbolig. Bygningerne er tegnet af Arne Jacobsen og blev 
indviet i 1955. Bygningerne fremstår som en del af det samlede skolekompleks, 
hvor arkitekten har set på helheden og strukturen i området frem for den en-
kelte bygning.

Teknisk Skole udført i gule mursten med sadeltag og hvide vinduespartier. 
Bygningen ses fra nordøst.

Funktionærbolig udført i gule mursten med sadeltag og hvide vinduespartier. bygnin-
gen er opført med  forskudte facader med indgangsparti i midten.
Bygningen ses fra nordøst.

Funktionærboligen.
Bygningen ses fra syd.
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Bilag B -
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMR4 2 4

Arkitektonisk udtryk
ÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL FOR UDVIDELSE AF HAARBY HALLERNEE

ARKITEKTONISK UDTRYK
Bygningerne inden for området fremstår som en sammenhængende helhed, i 
deres materialer og formgivning, derfor skal ny bebyggelse opføres i overens-
stemmelse med områdets arkitektoniske principper. Bygningerne må dog godt 
afspejle sin tid og have et nutidigt udtryk.

Haarby Hallerne, Svinget 1.

Haarby Bibliotek, Skolevej 10A.

Haarby Skole, Sportsvej 16.
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SCREENING AF LOKALPLAN 4.2-4 OG KOMMUNEPLANTILÆG NR. 13 

Indledning 
Loven om miljøvurdering af planer og programmer bevirker, at den myndighed, der udarbejder en plan, skal 
foretage en screening af planen og derudfra afgøre, hvorvidt planen skal miljøvurderes. Lokalplan nr. 4.2-4 og 
kommuneplantillæg nr. 13 er omfattet af lovgivningens § 3, stk. 1, pkt. 3: ”Andre planer og programmer, som i øvrigt 
fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheder vurderer, kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet.”  

Screening af lokalplan nr. 4.2-4 og kommuneplantillæg nr.13 skal bidrage til, at Assens Kommune efter at have 
foretaget en indledende høring hos berørte myndigheder afgør, om planen kan få en væsentlig indvirkning på 
miljøet - og som følge heraf skal miljøvurderes. 

Screeningen er foretaget ud fra lovens bilag 2 og ud fra lokalplan nr. 4.2-4 og kommuneplantillæg nr.13, en 
besigtigelse samt informationer i Assens Kommuneplan 2013 - 2025 samt kortinfo på Grundkort Fyn A/S. Resultatet 
af screeningen er tilvejebragt ved inddragelse af det brede miljøbegreb, som det er defineret i lovgivningen - og med 
hensyntagen til kriterierne i lovgivningens bilag 2. Resultatet af screeningen af den samlede plan er begrundet i 
nedenstående forhold.  

Konklusion 
Screeningen viser, at lokalplan nr. 4.2-4 og kommuneplantillæg nr.13 antages ikke at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet og at der derfor ikke foretages yderligere miljøvurdering i en miljørapport. 

Kort beskrivelse af planen 
Lokalplan nr. 4.2-4 og kommuneplantillæg nr. 13 skal muliggøre at Haarby Hallerne kan udvides, moderniseres og 
ombygges.  

Titel: 
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Bemærkninger: 

(BY)LANDSKAB OG GEOLOGI

Landskabelig helhed X    Området ligger i byzone. 

Bylandskab   X  Lokalplanen udlægger en rekreativ 
stiforbindelse mellem skolen og hallerne, som 
forbinder Skolevej med idrætsanlægget syd 
for skolen. 
Forbindelsen udformes som en glidende 
overgang for gående og cyklister, mellem 
naturen mod syd og byen mod nord, og kobler 
sig på det nuværende stinet i området.  

Arkitektonisk værdi   X  Bygningerne på Skolevej 6A er i Assens 
kommunens ”Registrering af 33 kulturmiljøer i 
Assens Kommune” registreret som 
bevaringsværdige bygninger for det samlede 
kulturmiljø i Haarby.  

I en nylig vurdering, foretaget af Assens 
Kommune er Skolevej 6 ligeledes vurderet  til 
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at være bevaringsværdig. 

Skolevej 6 og 6A er bygninger tegnet af Arne 
Jacobsen i 1955, bygningerne fremstår som 
en del af det samlede skolekompleks. 
Skolevej 6 og 6A står tomme, og Assens 
Kommune overvejer bygningernes fremtidige 
anvendelse.

Ingen bygninger er registreret i 
kulturstyrelsens register over fredede og 
bevaringsværdige bygninger. 

Med særlig tilladelse fra Byrådet kan Skolevej 
6 og 6A nedrives, hvis det er til hinder for 
realiseringen af et samlet projekt, der 
tilgodeser byens sammenhæng og bymiljø. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser der 
sikrer, at ny bebyggelse tilpasses den 
eksisterende bebyggelse indenfor det 
offentlige område m.h.t. arkitektur mv.

Beplantningsværdi   X  Der står en gruppe træer i lokalplanens 
sydøstlige hjørne, de bevares. 

Der kan jf. lokalplanen ikke beplantes med 
invasive arter i området. 

Forholdet mellem by og land X    Lokalplanområdet ligger i byzone og støder 
ikke op til åbent land. 

Kystlandskab X    Området ligger uden for kystnærhedszonen. 

Terræn   X  Terrænet falder let mod syd. Lokalplanen 
fastsætter bestemmelser omkring terræn, der 
regulere og begrænser terrænregulering. 

Geologiske værdier X     

Andet      

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, FLORA OG FAUNA

Natura 2000 
(Habitat-, fuglebeskyttelses- og 
Ramsarområder) 

X    Der er ingen Natura 2000-områder inden for 
området. 

Habitatdirektivets bilag II, IV og V X    Der er ikke registreret nogen bilag II, IV eller V 
arter inden for området. 

§ 3-områder X    Der ligger ingen § 3-områder inden for 
området. 

Spredningskorridorer X    ingen. 

Fredning X    Der er ingen fredninger inden for området. 

Skovrejsning X    Ikke relevant. 

Dyreliv X    Området er i dag bebygget og i anvendelse. 
Der vurderes ikke at være dyreliv, som 
berøres af planlægningen. 

Planteliv X    Området er i dag bebygget og i anvendelse. 
Der vurderes ikke at være planteliv, som 
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berøres nævneværdigt af planlægningen.  

Andet      

JORDBUND OG VAND

Kendskab til jordforurening   X  En del af området, omhandlende matr. nr. 
3bq, Haarby By, Haarby er registreret som 
områdeklassificeret med krav om analyse. 

Forureningsrisiko   X  Der vurderes ikke at være forureningsrisiko 
forbundet med planens realisering.  

Overfladevand
(søer, åer, vådområder mv.) 

X    Der er ingen søer, åer, vådområder mv. der 
påvirkes af lokalplanen. 

Grundvand   X  Lokalplanområdet ligger indenfor et område 
med særlige drikkevandsinteresser. 
Anvendelsen indenfor lokalplanområdet 
vurderes ikke at medføre risiko for forurening 
af grundvand. 

Okkerforurening X     

Spildevandsforhold   X  Området er omfattet af Assens Kommunes 
spildevandsplan. Området er 
separatkloakeret. 

Klimatilpasning   X  Regnvand og overfladevand  kan nedsives 
lokalt. 

Andet      

BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED

Levevilkår   X  Ingen påvirkning. 

Ressourcesvage grupper   X  Ingen påvirkning. 

Sundhed   X  Lokalplanen vil muliggøre en udvidelse og 
modernisering af Haarby Hallerne og vil 
derved kvalificere områdets anvendelse til 
sport og fritidsformål. 

Friluftsliv/ rekreative interesser   X  Der udlægges et areal til en rekreativ 
stiforbindelse indenfor området, med mulighed 
for etablering af udendørs aktiviteter som fx 
parkour, skaterrampe, fitnessredskaber og 
lignende.

Tilgængelighed/ fremkommelighed   X  Området får vejadgang fra Svinget og 
Skolevej.
Lokalplanen udlægger et område til rekreativ 
stiforbindelse, for at sikre tilgængelighed til 
området for de bløde trafikanter. 

Råderum   X  Skolevej 4 og 4A er i dag udlagt til bolig og 
erhvervsformål. Nr. 4 overføres med 
kommuneplantillægget til boligformål og nr. 4A 
indgår i område til offentlige formål.  

Andet      

TRAFIK 

Trafikal belastning   X  Lokalplanen medfører en ændret trafikstrøm, 
men planlægningen medfører ikke en 
væsentlig øget trafik. 
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Trafikafvikling   X  Den trafikale situation vil ændres med 
realiseringen af lokalplanen. Bilerne vil i 
fremtiden have mulighed for at parkere både 
syd og nord for hallerne og ikke som i dag, 
hvor parkering udelukkende foregår syd for 
hallerne. Det vil sige, at ankomsten til hallerne 
i fremtiden vil foregå fra Svinget 1 og Skolevej 
4A.

Tidligere har der været tungtrafik til den 
nordlige del af lokalplanområdet hvor det 
tidligere mejeri lå. 

Trafiksikkerhed   X  Der vil være en mindre trafik til hallerne via 
Svinget 1 og en øget trafik til hallerne via 
Skolevej 4A. Den øgede trafikmængde vil 
primært foregå uden for skoletid, i 
weekenderne og på hverdage efter kl. 16. 
Der vil mellem hallens nordlige og sydlige 
parkeringsplads ikke tillades kørsel inden for 
området. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser 
omkring parkering, for at sikre 
uhensigtsmæssig parkering uden for 
lokalplanområdet.

Den ændrede trafikstrøm vurderes ikke at 
have nogen væsentlig indvirkning på 
trafiksikkerheden.

Lokalplanens nordlige del har hidtidigt været 
udlagt til erhvervsformål, hvor der har været 
tungtrafik til området. Med udvidelsen af 
hallerne vil det primært være personbiler og 
bløde trafikanter der benytter området. 

Lokalplanen udlægger en stiforbindelse, for at 
sikre tilgængelighed til området for de bløde 
trafikanter. 

Barriereeffekt   X  Mellem hallerne, skolen og centrum vil der 
med de fremtidige planer åbnes for 
muligheden til at etablere en ny direkte 
stiforbindelse mellem idrætsanlægget sydøst 
for hallerne og Skolevej. Den nye forbindelse 
skal gå øst om hallerne over mejerigrunden og 
koble sig på en stiforbindelse til bymidten. 

Andet      

STØJ 

Virksomhedsstøj   X  Der tillades ikke støjende virksomheder 
indenfor lokalplanområdet, og der er ikke 
støjende virksomheder i nærområdet.  

Trafikstøj   X  Lokalplanen medfører mindre trafik på Svinget 
og en let øget trafik på Skolevej. 
Det forventes at den øgede trafik på Skolevej 
vil overholde de tilladte grænseværdier for 
trafikstøj på 58 dB. 
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Lokalplanenes nordlige del har hidtidig været 
anvendt til erhvervsformål, med kørsel af tung 
trafik til og fra området. Støj fra tungtrafik 
forsvinder, da lokalplanenes udlægger 
området til offentlige formål, hvor trafikken til 
og fra området primært vil være personbiler og 
blødetrafikanter. 

Andet      

VIBRATIONER

Vibrationer fra trafik   X  Vurderes ikke at være af væsentlig karakter. 

Vibrationer fra jernbane X    Ingen jernbane i nærheden. 

Andet      

LUFTEMMISSION

Lugt X    Ingen påvirkning med eller nærhed til 
anvendelse med lugtgener. 

Støv X    Ingen påvirkning med eller nærhed til 
anvendelse med støvgener. 

Trafikal luftforurening   X  Lokalplanen medfører ikke en væsentlig øget 
trafikal luftforurening og påvirkes ikke af en 
udefra kommende luftforurening forårsaget af 
trafikken.

Andet      

LYS

Direkte lysgener for omgivelserne   X  Der opstilles ikke direkte lyskilder til gene for 
omgivelserne.

Refleksioner   X  Der vil med projektets realisering, ikke tillades 
anvendelse af reflekterende 
bygningsmaterialer. 

Sky-glow X    Projektet medfører ingen særlig oplysning af 
nattehimlen.

Andet      

KLIMATISKE FAKTORER

CO2-udledning X     

Andet      

RESSOURCER OG AFFALD

Energiforbrug   X  Energiforbruget vil ikke være større end til 
lignende formål. 

Vandforbrug   X  Vandforbruget vil ikke være større end til 
lignende formål. 

Råstoffer X    Ikke relevant. 

Affald   X  Skal håndteres efter kommunens 
renovationsplan.

Andet      

KULTURARV



32

LOKALPLAN NR. 4.2-4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL FOR UDVIDELSE AF HAARBY HALLERNE
Bilag C - miljøscreening
LOKALPLAN NR 4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL FOR UDVIDELSE AF HAARBY HA4 2 4 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL FOR UDVIDELSE AF HAARBY HA

Kulturhistoriske værdier   X  Skolevej 6A er bevaringsværdige bygninger i 
rapporten, ”Registrering af 33 Kulturmiljøer i 
Assens Kommune”. Bygningerne afspejler en 
væsentlig historisk udvikling. 

Skolevej 6A bevares, men kan med Byrådets 
særlige tilladelse nedrives. Bygningen kan kun 
nedrives hvis der forelægger et nyt og 
kvalificeret projekt over en fremtidig 
anvendelse af området. Bygningen er en del 
af det kulturhistoriske miljø omkring 
skolekomplekset, der er tegnet af arkitekten 
Arne Jacobsen i 1955. 

Arkæologiske værdier X    Odense Museum oplyser, at lokalplanarealet 
ikke formodes at rumme jordfaste 
fortidsminder. Området vil kun i begrænset 
omfang berøre arealer som ikke allerede er 
bebygget og dermed formentlig forstyrrede. 
Det vurderes derfor, at lokalplanarealet ikke 
rummer jordfaste fortidsminder. 

Kirker X     

Arkitektonisk arv   X  Ingen af bygningerne er registreret i 
kulturstyrelsens register over fredede eller 
bevaringsværdige bygninger. 

Andet      

MATERIELLE GODER

Stigning i forbrugsgoder X     

Øget handel X     

Øget købekraft X     

Udbud af ressourcer/ goder X     

Andet      

SIKKERHED

Kriminalitet X     

Brand X     

Andet      

SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER

Sociale forhold    X Med realisering af en udvidelse, ombygning og 
modernisering af hallerne samt et større og 
bedre udbud af aktiviteter vil det sociale 
sammenhold øges og styrkes. 

Økonomiske forhold   X  Det vil ikke for den enkelte direkte have en 
økonomisk omkostning.

Erhvervsliv   X   

Andet      

MILJØVURDERING JA NEJ BEMÆRKNINGER: 
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Konklusion  X Konklusionen af screeningen er, at den nye 
lokalplan og kommuneplantillæg ikke har 
nogen væsentlig negativ indflydelse på og at 
der ikke er behov for nærmere undersøgelse 
af miljøforholdene. 



By. Land og Kultur
Rådhus Allé 5
5610 Assens
www.assens.dk



Bilag: 7.3. Kulturmiljøscreening - notat med juridisk vurdering

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 18409/15



Notat

Til: 
Kopi til: 
Fra: Maria Grønkvist Plougheld

Juridisk vurdering af kulturmiljøscreeningens retlige status 

Notatet indeholder en juridisk vurdering af, hvorvidt Assens Byråd er 
juridisk er forpligtet til at følge retningslinjerne i rapporten 
”Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009”, når 
rapporten ikke er implementeret i Kommuneplanen. 

Notatet er opstået på baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem 
Poul Poulsen, der spørger til betydningen af Erhverv- og 
beskæftigelsesudvalgets beslutning den 5. januar om at sende forslag 
til Lokalplan 4.2-4 samt forslag til Kommuneplantillæg 13 i 8 ugers 
offentlig høring. Samtidig giver udvalget tilladelse til nedrivning af 
Haarby mejeri. Mejeriet fremgår af rapporten som en del af det 
særlige kulturmiljø i Haarby.

Sagsforløb
Assens Byråd vedtager i 2010 rapporten ”Registrering af 33 
Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009”. Samtidig besluttes det, at 
der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2009-2021 således, at 
rapportens retningslinjer implementeres i kommuneplanen. 

Kulturmiljøscreeningsrapporten er imidlertid ikke implementeret i 
kommuneplanen.

Juridisk vurdering
Juridisk set vurderes rapporten ikke at være bindende for Assens 
Byråd, da den ikke er implementeret i kommuneplanen. 

Dette understøttes af det faktum, at registreringen af kulturmiljøerne 
alene har karakter af en tilkendegivelse af, at disse miljøer er 
bevaringsværdige, men at en sådan tilkendegivelse til enhver tid kan 
fraviges på baggrund af en konkret og saglig vurdering. 

22. januar 2015
Sags id: 
 
Kontaktperson: 
Maria Grønkvist Plougheld
E-mail: mgplo@assens.dk



Side 2 af 2

Om end rapporten ikke har juridisk bindende virkning, er rapporten 
udtryk for et politisk ønske om at udpege visse miljøer som særligt 
bevaringsværdige. På den baggrund vurderes rapporten derfor – i 
større eller mindre omfang – at indgå som vurderingsparamenter i 
sager, som medfører/kan medføre ændringer i de miljøer, der i 
rapporten er udpeget som bevaringsværdige.

Forvaltningen har siden rapportens tilblivelse i 2009/2010 anvendt 
rapportens retningslinjer i sin sagsbehandling. Det bemærkes dog, at 
forvaltningen ikke har været juridisk forpligtet hertil. 
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Oversigtskort

Kort 1: Område omfattet af Lokalplan b1-4 er vist med rød streg.  Lokalplanen ophæves for ejen-
dommenPostvænget 2 (matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby), som er er vist med blå cirkel.
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY

OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4
Ejendommen matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby er omfattet af Lokalplan B1-
4, der udlægger ejendommen til anvendelse som posthus . Postfunktionen i 
bygningerne er nedlagt, og bygningerne ønskes sikret til anden anvendelse .

REDEGØRELSE FOR FAKTISKE FORHOLD
Ejendommen matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby beliggende Postvænget 2 
i Haarby har været anvendt til posthus igennem en længere årrække . Ud-
viklingen har nu ført til, at postfunktionen er nedlagt, og i stedet lagt ind i 
andre handels- og servicefunktioner . En udvikling, der er generel for hele 
landet . Som følge deraf står bygningerne på Postvænget 2 tomme, og Post 
Danmark ønsker at afhænde ejendommen .

Lokalplan B1-4 blev vedtaget i november 1992, og udlægger Postvænget 2 
til specifik anvendelse som posthus. Lokalplanen åbner ikke mulighed for 
andre anvendelser, og det er ikke muligt at dispensere til anden anvendelse, 
da anvendelsen som posthus er en del af planens principper som udtrykt 
gennem både formåls- og anvendelsesbestemmelserne .

Lokalplan B1-4 hindrer, at ejendommen kan gives en ny funktion, og der vil 
ikke i fremtiden blive behov for et selvstændigt posthus i Haarby . Udviklin-
gen har medført, at lokalplanen for så vidt angår matr . nr . 16dv, Haarby By, 
Haarby er forældet, og ikke kan administreres .

Ejendommen ligger i rammeområde 4 .2 .BE .1:

Plannummer 4 .2 .BE .1  

Plannavn Postvænget/Toftevej  

Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv  

Anvendelse specifik 4110

Fremtidig zonestatus Byzone  

Zonestatus Byzone  

Plandistrikt Delområde 4 .2  

Bebyggelsesprocent 60%  

Max . antal etager 2 etager  

Max . bygningshøjde 8,5 m  

Områdets anvendelse Butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende 
fremstillingsvirksomheder, boligbebyggelse og offentlige 
formål, såsom kontorbygninger, parkeringsanlæg, min-
dre parkanlæg og lignende .  

Bebyggelsens omfang Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr . 100 
m2 boligetageareal og 1 P-plads pr . 50 m2 erhvervseta-
geareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere 
ejendomme .  

Opholdsarealer Opholdsarealer skal svare til mindst 50% af boligetage-
areal og mindst 25% af erhvervsetageareal .  

Infrastruktur Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr . 100 
m2 boligetageareal og 1 P-plads pr . 50 m2 erhvervseta-
geareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere 
ejendomme .  

Særlige 
bemstemmelser

Der må etableres én dagligvarebutikker på maksimalt 
300 m2 og én udvalgsvarebutik på maksimalt 250 m2 .  

Redegørelse
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Redegørelse
Assens Kommune ønsker fremadrettet at administrere ejendommen efter 
bestemmelserne i kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 . Ejendommen status som 
byzone ændres ikke ved ophævelsen af Lokalplan B1-4 .

REDEGØRELSE FOR RETSLIGE FORHOLD
Ophæves Lokalplan B1-4 for ejendommen, og administreres ejendommen 
efter kommuneplanrammen, er det bygningsreglementets bestemmelser, 
der er gældende ved en ansøgning om byggetilladelse . Der gælder således 
en byggeret, og kan ikke nægtes givet en byggetilladelse, såfremt byggeriet 
ligger indenfor rammerne af bygningsreglementet .

Ansøges der om opførelse af bebyggelse, der ikke er i overens-
stemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmel-
ser, skal kommunen foretage en helhedsvurdering . Ved helheds-
vurderingen vurderer kommunen bebyggelsens samlede omfang og 
indvirkning på omgivelserne i forhold til grundstørrelse, bebyggelses-
procent, afstandsforhold, etageantal, bebyggelsens højde, samt de ube-
byggede arealers indretning, under inddragelse af de generelle kriterier . 
De generelle kriterier udtrykker de hensyn som kommunen skal ind-
drage i vurderingen, hvorefter bebyggelsens omfang skal være hen-
sigtsmæssig i forhold til anvendelsen, og bebyggelsen skal sikres  
tilfredsstillende lysforhold, friarealer, adgangs- og tilkørselsforhold, samt 
svare til det sædvanlige eller det, der tilstræbes i et område .

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af 
ejendomme, men er et ansøgt byggeri i strid med kommuneplanens ræk-
kefølgebestemmelser eller bestemmelserne i kommuneplanen, kan der jf . 
planlovens § 12 stk . 2 og 3 nedlægges et forbud mod det ansøgte byggeri . Be-
stemmelsen sikrer, at kommunen kan modsætte sig byggeri og anvendelser, 
der er i strid med kommuneplanen .
  .   
Muligheden for at kunne nedlægge et forbud efter planlovens § 12 betyder, at 
kommunen ikke behøver at nedlægge forbud efter lovens § 14 med deraf føl-
gende pligt til inden et år at tilvejebringe en lokalplan for at få hjemmel til at 
modsætte sig en kommuneplanstridig bebyggelse eller anvendelse . Forud-
sætningen for at nedlægge et forbud efter § 12 er dog, at rammebestemmel-
serne i kommuneplanen er så klare og præcise, at der ikke kan være tvivl om, 
at den ønskede bebyggelse eller anvendelse er i strid med bestemmelserne .

De anvendelser, som Lokalplan B1-4 muliggør, ligger indenfor rammerne af 
kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 . Tilsvarende er der i kommuneplanrammen 
fastsat samme bestemmelser om byggehøjde og antal etager som i lokalpla-
nen . Kommuneplanen indeholder ikke bestemmelser om bygningers ydre 
fremtræden, hvilket lokalplanen gør i beskedent omfang . Lokalplanen in-
deholder to bestemmelser herom, hvoraf kun den ene - om ikke at anvende 
blanke og reflekterende tagmaterialer - vurderes at være juridisk gyldig.

Det er vurderingen, at en ophævelse af lokalplanen for matr . nr . 16dv, Ha-
arby By, Haarby ikke medfører, at der kan opføres byggeri, der afviger væ-
sentligt fra det byggeri, der er muligt i henhold til Lokalplan B1-4 .
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Redegørelse
SERVITUTTER
På matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby er tinglyst en rettighed til An/S Vest-
fyns Elforsyning til at anbringe jordkabler og transformerstationer på ejen-
dommen . Der henvises til deklaration indført i dagbogen for retten i Assens 
15 . marts 1994 .

LOV OM MILJØVURDERING
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der ske en 
screening af planers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, her-
under den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna og flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitekto-
nisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse 
faktorer . Planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, og som myndigheden, i dette tilfælde kommunen, vurderer at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes .

Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby er 
screenet i henhold til lov om miljøvurdering . Screeningen viser, at der ikke 
skal udarbejdes en miljøvurdering .

RETSVIRKNINGER
Retsvirkningerne i Lokalplan B1-4 for et område til offentlige formål og 
centerformål i Haarby bymidte er gældende, indtil ophævelsen af lokalpla-
nen er vedtaget endeligt . Området må indtil da ikke udnyttes i strid med de 
retsvirkninger, der er angivet i Lokalplan B1-4 .
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Kortbilag L1

Kortbilag L1: Lokalplanen ophæves for matrikel nr. 16dv, Haarby By, Haarby 
markeret med blå flade. Afgrænsningen af Lokalplan B1-4 er vist med rød streg.
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Bilag - Miljøscreening
MILJØVURDERING

Indledning
Loven om miljøvurdering af planer og programmer bevirker, at den myndighed, der udarbejder en plan, skal foretage 
en screening af planen og derudfra afgøre, hvorvidt planen skal miljøvurderes . Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . 
nr . 16dv, Haarby By, Haarby er omfattet af krav om miljøvurdering .

Konklusion 
Screeningen viser, at Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby ikke skal miljøvurderes .

Titel:
Ophævelse af Lokalplan 
B1-4 for matrikel 16dv, 
Haarby By, Haarby .

Miljøparametre:
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Bemærkninger

LANDSKAB OG GEOLOGI

Landskabelig helhed x Matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby ligger i byen . Derfor ikke relevant .

Arkitektonisk værdi x Da der ikke er væsentlig forskel på det byggeri, der vil kunne opføres i hen-
hold til kommuneplanramme og Lokalplan B1-4, er påvirkningen neutral .

Beplantningsværdi x Lokalplan B4-1 indeholder en bestemmelse om, at beplantningen ud mod 
Storkesten skal bevares . Dog er der indskrevet en dispensationsmulighed i 
forhold hertil . Lokalplanen hindrer således ikke, at beplantningen fjernes .  
Ved en ophævelse af lokalplanen for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby, er 
der dog ikke længere som udgangspunkt krav om at bevare den del af be-
plantningen, der står inde på ejendommen . Det står da ejer frit for at fjerne 
beplantningen . Ved en ophævelse af lokalplanen vil de nord for beliggende 
ejendomme ikke længere have mulighed for at øve indflydelse på en beslut-
ning om at fjerne beplantningen langs Storkesten .

Forholdet mellem by og 
land

x Ligger ikke i byens kant, og en ophævelse af lokalplanen fører ikke til, at 
der kan bygges højere .

Kystlandskab x Ligger ikke i kystlandskabet .

Terræn x Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om terrænregulering, hvorfor 
en ophævelse ikke medfører ændringer .

Geologiske værdier x Er ikke geologiske værdier i området .

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, FLORA OG FAUNA

Natura 2000 
(Habitat-, fuglebeskyt-
telses- og Ramsarom-
råder)

x Berører ikke Natura 2000-områder .

Habitatdirektivets 
bilagsarter

x Er ikke registreret bilagsarter eller levesteder for disse .

§ 3-områder x Er ikke § 3-områder på eller i nærheden af ejendommen .
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Bilag - miljøscreening
Titel:
Ophævelse af Lokalplan 
B1-4 for matrikel 16dv, 
Haarby By, Haarby .
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Bemærkninger

Spredningskorridorer x Ejendommen ligger ikke i/i nærheden af en spredningskorridor .

Fredning x Ejendommen ligger ikke i/i nærheden af en fredning .

Skovrejsning x Ejendommen ligger ikke i et område, der er udpeget til skovrejsning .

Dyreliv x Dyrelivet i området er begrænset . En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . 
nr . 16dv, Haarby By, Haarby vil ikke få ændringer for det lokale dyreliv .

Planteliv x Der er ikke planter i området, der er omfattet af en beskyttelse .

JORDBUND OG VAND

Kendskab til jordfor-
urening

x Matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby er kortlagt på vidensniveau 1 som mulig 
forurenet grund på baggrund af tidligere anvendelse af grunden . Grun-
den har været anvendt til aktiviteter, hvor der har været olie, og benzin på 
grunden . I attest fra Region Syddanmark december 2014 står beskrevet, 
at grunden har huset Haarby Traktor og Motorkompagni . Shell samt været 
anvendt til  bl .a . autoreparationsværksted . Der vil jf . anden lovgivning ikke 
kunne indrettes funktioner på ejendommen, som er i strid med en kortlæg-
ning på vidensniveau 1 .

Forureningsrisiko x Mulige arealanvendelser indenfor rammerne af kommuneplanramme 
4 .2 .BE .1 vurderes ikke at kunne medføre aktiviteter med større forure-
ningsrisiko end posthus med tilhørende parkering .

Overfladevand  
(søer, åer, vådområder 
mv .)

x Haarby Å løber i en afstand af cirka 80 meter fra matr . nr . 16dv, Haarby 
By, Haarby . En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matriklen påvirker ikke 
Haarby Å .

Grundvand x I en afstand af cirka 115 meter fra matr . 16dv ligger et boringsnært beskyt-
telsesområde (BNBO) omkring en drikkevandsboring . Herudover ligger 
området i et OSD-område . Kommuneplanrammen giver ikke mulighed for 
forureningstruende aktiviteter, hvorfor en ophævelse af Lokalplan B1-4 
ikke medfører en påvirkning på grundvand . Etablering af anvendelser, hvor 
der er risiko for forurening, vil kræve en fornyet planlægning, og kan kun 
etableres, såfremt det kan godtgøres, at anvendelsen ikke er i strid med 
beskyttelsesinteresserne for grundvand .

Okkerforurening x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby og 
dermed mulighed for anvendelser indenfor rammerne af kommuneplan-
ramme 4 .2 .BE .1 vurderes ikke at føre til risiko for okkerforurening .

Spildevandsforhold x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby 
påvirker ikke spildevandsforholdene, der vil være uændrede .

BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED

Levevilkår x Ingen påvirkning .

Ressourcesvage grup-
per

x Ingen påvirkning .

Sundhed x Ingen påvirkning .
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Bilag - miljøscreening
Titel:
Ophævelse af Lokalplan 
B1-4 for matrikel 16dv, 
Haarby By, Haarby .
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Bemærkninger

Friluftsliv / rekreative 
interesser

x Ingen påvirkning .

Tilgængelighed / frem-
kommelighed

x Ingen påvirkning .

Råderum x Ingen påvirkning .

TRAFIK

Trafikal belastning x Den trafikale belastning ved funktion som posthus er stor. Matr. nr. 16 dv, 
Haarby By Haarby står i dag tom, og der er ingen nævneværdig trafik til 
ejendommen . En funktion som ligger indenfor rammerne af kommunepla-
nen vil medføre en større trafikal belastning end i dag, men det er vurde-
ringen, at det ikke vil afstedkomme en belastning større, end der er ved en 
anvendelse som posthus .

Trafikafvikling x Der sker ikke ændringer af vejforholdene, og krydset Postvænget/Algade er 
anlagt med lyssignal, og kan sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling.

Trafiksikkerhed x Tilkørselsforholdene til matr . nr . 16dv, Haarby By Haarby er gode, og der er 
tilstrækkelig oversigtsforhold .

Barriereeffekt x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv Haarby By, Haarby æn-
drer alene på muligheden for anvendelsen af ejendommen og medfører ikke 
en øget trafikal belastning med deraf følgende barriereeffekt. 

STØJ

Virksomhedsstøj x Etablering af funktioner indenfor rammerne af kommuneplanen vil være 
reguleret af gældende vejledende støjgrænser .

Trafikstøj x Ingen påvirkning .

Vindmøllestøj x Ingen relevans .

VIBRATIONER

Vibrationer fra trafik x Der bliver ikke en øget trafik til matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby, der kan 
føre til øgede vibrationer fra trafik. Matriklen er nabo til Haarby Busstation 
samt dagligvarehandel og parkeringspladser .

Vibrationer fra jern-
bane

x Der er ikke jernbane i nærheden .

LUFTEMMISSION

Lugt x Kommuneplanrammen åbner ikke mulighed for anvendelser, der medfører 
lugtgener .

Støv x Kommuneplanrammen åbner ikke mulighed for anvendelser, der vil med-
føre en støvgener for omgivelserne .

Trafikal luftforurening x Anvendelserne beskrevet i kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 vil ikke medføre 
en øget trafik til matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby i forhold til en anven-
delse til posthus, hvorfor den trafikale luftforurening ikke øges.
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Bilag - miljøscreening
Titel:
Ophævelse af Lokalplan 
B1-4 for matrikel 16dv, 
Haarby By, Haarby .

Miljøparametre:

Ik
ke

 r
el

ev
an

t

Væ
se

nt
lig

 m
ilj

øp
åv

ir
kn

in
g 

af
 

ne
ga

ti
v 

ka
ra

kt
er

N
eu

tr
al

 p
åv

ir
kn

in
g

Væ
se

nt
lig

 m
ilj

øp
åv

ir
kn

in
g 

af
  

po
si

ti
v 

ka
ra

kt
er

Bemærkninger

LYS

Direkte lysgener for  
omgivelserne

x Mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at føre til større lyspåvirk-
ning af omgivelserne, der er en by med oplyste gader og butiksvinduer .

Refleksioner x I Lokalplan 1-4 står, at blanke og reflekterende tagmaterialer ikke må an-
vendes . Ved en ophævelse af lokalplanen for matr . nr . 16dv, Haarby By, Ha-
arby vil denne bestemmelse ikke være gældende for ejendommen ., og der 
kan lægges nyt tag på ejendommen uden byggetilladelse . Der vurderes dog 
ikke at være en væsentlig påvirkning for omgivelserne forbundet hermed .

Sky-glow x De anvendelser, der kan tillades efter kommuneplanramme 4 .2 .BE . 1 
vurderes ikke at have behov for kraftig opadgående belysning, og området 
er af en beskeden størrelse, så eventuelle lyskilder ikke vil medføre øget 
sky-glow i forhold til øvrig belysning i Haarby By .

Skyggekast x Mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at føre til øget skyggekast, og 
der kan ikke opføres væsentligt mere byggeri efter kommuneplanramme 
4 .2 .BE .1 end efter Lokalplan B1-4 .

KLIMATISKE FAKTORER

CO2-udledning En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby 
vurderes ikke at føre til anvendesler, hvorved der vil være en øget CO2-
udledning .

RESSOURCER OG AFFALD

Energiforbrug x Der vurderes ikke at være et væsentligt større energiforbrug forbundet med 
funktioner indenfor kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 i forhold til ved anven-
delsen af ejendommen til posthus .

Vandforbrug x Der vurderes ikke at være et væsentligt større vandforbrug forbundet med 
funktioner indenfor kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 i forhold til ved anven-
delsen af ejendommen til posthus .

Råstoffer x Der vurderes ikke at være et væsentligt større råstofforbrug forbundet med 
funktioner indenfor kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 i forhold til ved anven-
delsen af ejendommen til posthus .

Affald x Der vurderes ikke at være et væsentligt større affaldsgenerering forbundet 
med funktioner indenfor kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 i forhold til ved 
anvendelsen af ejendommen til posthus .

KULTURARV

Kulturhistoriske vær-
dier

x Matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby støder op til den del af Haarby, der er 
den gamle landsby og udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø . Flere 
bygninger indenfor kort afstand vurderes at være bevaringsværdige . En 
ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv Haarby By, Haarby vurderes 
dog ikke at påvirke dette forhold .
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY
Bilag - miljøscreening
Titel:
Ophævelse af Lokalplan 
B1-4 for matrikel 16dv, 
Haarby By, Haarby .
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Bemærkninger

Arkæologiske værdier x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby og 
dermed mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at ville kunne på-
virke eventuelle arkæologiske værdier i jorden .

Kirker x Haarby Kirke ligger i en afstand af cirka 500 meter fra matr . nr . 16dv, Ha-
arby By, Haarby . En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matriklen vil ikke føre 
til en påvirkning af Haarby Kirke .

Arkitektonisk arv x Bygningerne på matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby udgør ikke arkitektoni-
ske værdier, og en ophævelse af Lokalplan B1-4 for matriklen vurderes ikke 
at have en btydtydning for arkitektoniske værdier udenfor matriklen .

MATERIELLE GODER

Stigning i forbrugsgo-
der

x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby og 
dermed mulighed for flere anvendelser, kan føre til stigning i udbudet af 
forbrugsgoder, hvis der anlægges butik eller anden handel i bygningerne .

Øget handel En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby og 
dermed mulighed for flere anvendelser, kan føre til øget handel, hvis der 
anlægges butik eller anden handel i bygningerne .

Øget købekraft x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby og 
dermed mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at føre til øget købe-
kraft .

Udbud af ressourcer/ 
goder

En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby og 
dermed mulighed for flere anvendelser, kan føre til øget udbud af ressour-
cer/goder, hvis der anlægges butik eller anden handel i bygningerne .

SIKKERHED

Kriminalitet Der er ikke forhold, der vil kunne føre til øget kriminalitet .

Brand x Risikoen for brand vurderes ikke at være større ved de anvendelser, der 
ligger indenfor kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 i forhold til en anvendelse til 
posthus .

SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER

Sociale forhold Der sker ikke ændringer, der påvirker sociale forhold .

Økonomiske forhold x Såfremt der indrettes handelsfunktioner i bygningerne på matr . nr . 16dv, 
Haarby By, Haarby, vil der kunne blive en øget handel .

Erhvervsliv x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr . nr . 16dv, Haarby By, Haarby og 
dermed mulighed for flere anvendelser, vurderes at have en betydning for 
erhvervslivet, da der bliver mulighed for at indrette flere erhvervsformål i 
bygningerne .
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OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY

Titel:
Ophævelse af Lokalplan 
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Bemærkninger

MILJØVURDERING JA NEJ BEMÆRKNINGER

Konklusion X Ved en ophævelse af Lokalplan B1-4 vil der for matr . nr . 16dv, Haarby By, 
Haarby blive administreret efter kommuneplanramme 4 .2 .BE .1 . Efter kom-
muneplanrammen kan der etableres butikker, liberale erhverv, mindre ikke 
generende fremstillingsvirksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål 
som kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og lignende .

Vurderingen er, at de ovenfor nævnte anvendelser ikke vil medføre en 
væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne i forhold til en anvendelse til 
posthus med tilhørende parkering og postgård .

Konklusionen er, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af aflysnin-
gen .
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1. Forord

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningsselskabet fastsætter regler for beregning af 
tilslutningsbidrag samt årlige anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller bliver 
tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Betalingsvedtægten indeholder en række oplysninger om administration af vedtægtens 
almindelige bestemmelser, samt praktiske forhold vedrørende ejendommens tilslutning til 
et spildevandsforsyningsselskab.

Vedtægten er udformet med hjemmel i ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for 
spildevandsanlæg for spildevandsforsyningsselskaber mv.”., lovbekendtgørelse nr. 633 af 
7. juni 2010 med senere ændringer.

Betalingsvedtægten er vedtaget af bestyrelsen for Assens Forsyning as og godkendt af 
Byrådet i Assens Kommune.

2. Vedtægtens område

Vedtægten gælder for eksisterende og fremtidige spildevandsanlæg under 
spildevandsforsyningsselskabet.

Ved spildevandsforsyningsselskabet forstås den selvstændige økonomiske enhed Assens 
Spildevand A/S, der forestår anlæg og drift af spildevandsanlæg i Assens Kommune.

Under spildevandsforsyningsselskabet hører offentlige spildevandsanlæg (i denne 
vedtægt forstås ved offentlige spildevandsanlæg, anlæg der er ejet af Assens Spildevand 
A/S). Spildevandsforsyningsselskabet har endvidere ansvar for at etablere, drive og 
vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktlig tilknyttet spildevandsforsynings-
selskabet, jf. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. § 7a.

Ved et spildevandsanlæg forstås anlæg og ledninger af enhver art – såvel lukkede som 
åbne, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand, herunder 
regnvand, der afledes gennem separate anlæg.

I offentligt kloakerede områder, er spildevandsforsyningsselskabet forpligtet til at føre 
stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et 
privat spildevandsanlæg (i denne sammenhæng anlæg der ikke ejes eller drives af Assens 
Spildevand A/S). Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære 
grundgrænse, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private 
spildevandsanlæg.

Rendestensbrønde med tilhørende stik hører under vejanlæg.
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Alle ejere af en ejendom inden for et kloakopland omfattet af gældende spildevandsplan er 
pligtige til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed 
foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne betalingsvedtægt. Det er 
kommunen der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Ejendomme udenfor nuværende eller fremtidigt kloakopland (herefter benævnt det åbne 
land), der modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning, skal samtidig tilbydes 
kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet i henhold til vedtægtens 
bestemmelser. 

Ejendomme i det åbne land kan i henhold til denne vedtægt og efter konkret vurdering, 
blive tilbudt kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet.

Efter tilslutning er ejendommene omfattet af denne vedtægts bestemmelser, herunder 
pligten til at betale vandafledningsbidrag.

3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab

Bestyrelsen for Assens Spildevand A/S vedtager hvert år budgetter og godkender 
regnskabet for spildevandsforsyningsselskabets udgifter og indtægter. Budgettet 
udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om spildevandsforsyningsselskabets 
forventede udgifter og indtægter.

Byrådet i Assens Kommune får hvert år forelagt budget og takster for 
spildevandsforsyningsselskabet til godkendelse.

Regnskabet følger det kommunale regnskabsår.

Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, 
vedligeholdelse og administration af det offentlige spildevandsanlæg, de privatejede 
spildevandsanlæg der kontraktligt er tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet, samt 
indtægter fra tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, vejbidrag og bidrag fra 
spildevandsforsyningsselskabet i nabokommuner.

Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse, afskrivning, 
administration samt til forrentning af optagne lån. 

Der kan over spildevandsforsyningsselskabets regnskab opsamles midler til fremtidige 
kloakprojekter, der er fastlagt i spildevandsplanen for Assens Kommune.
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4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter

Spildevandsforsyningsselskabets indtægter er tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, 
særbidrag, vejbidrag og bidrag fra spildevandsselskaber i nabokommuner.

4.1. Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget betales for ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har 
betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Tilslutningsbidrag betales også 
for ejendomme som indgår kontrakt om medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet.

4.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse

Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør 30.000 kr. eksklusive 
moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 
for erhvervsejendomme.

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede entreprise- 
reguleringsindeks for anlægsarbejder, delindeks for jordarbejder, basis marts 1995.
Reguleringen sker én gang årligt pr. 1. januar efter det pr. 1. juli forud gældende indeks. 
Tilslutningsbidraget udgjorde ved lovens ikrafttræden 1. juli 1997 30.000 kr. 

I særlige tilfælde kan tilslutningsbidraget efter en konkret bedømmelse fastsættes til et 
lavere beløb end standardbidraget – dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til 
detailledningsnettet. Det er i tilfælde, hvor anvendelsen af reglerne vil føre til et 
tilslutningsbidrag, der er ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved 
kloakeringen og den faktiske afledning, og hvor ejendommene vil blive stillet ringere end 
andre sammenlignelige ejendomme.

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når ejendommen kan tilsluttes 
spildevandsanlægget, eller i særlige tilfælde når ejendommen tilsluttes. For ejendomme 
der kontraktligt tilknyttes spildevandsforsyningsselskabets forfalder betalingen dog i 
henhold til kontrakt.

I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter” af 26. oktober 
2009 yder kommunen lån til betaling til tilslutningsbidrag til pensionister, såfremt 
betingelserne i lovbekendtgørelsens § 1, stk. 4 er opfyldt.
 
Spildevandsforsyningsselskabet kan kræve sikkerhedsstillelse for tilslutningsbidraget før 
end kloakarbejdet igangsættes.
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Reguleringen fremgår endvidere af det årlige takstblad for Assens Spildevand A/S. De 
gældende takster kan ses på: www.assensforsyning.dk.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 
fastsat til 60 % af standardtilslutningsbidraget.

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget 
areal og en skønnet bebyggelsesprocent, der fastsættes ud fra en vurdering af den 
formodede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for en tilsvarende erhvervsejendom i 
byzone.

 For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

4.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag

Supplerende tilslutningsbidrag opkræves i følgende tilfælde:

Matrikulære ændringer af boligejendomme

Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den 
eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når 
spildevandsforsyningsselskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme, sammenlægninger

Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en 
erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

”Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter 
arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for 
ejendommen før arealforøgelsen”.

Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom hvorfra 
arealet overføres ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i 
forvejen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg.

Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme, udstykninger.

Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende 
tilslutningsbidrag for den frastykkede ejendom/de frastykkede ejendomme, hvis 
ejendommen der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en 
betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort 
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brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for 
spildevandsanlæg mv., § 2, stk. 8.

Det supplerende tilslutningsbidrag for den frastykkede ejendom beregnes som:

”Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den 
ejendom, der udstykkes, minus det bidrag der ved anvendelse af 
dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. 
Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige 
det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt 
for den frastykkede ejendom”.

Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede 
ejendom.

Der kan i visse tilfælde opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved udstykning af 
erhvervsejendomme ud over anvendelse af ovennævnte dispensation.

Erhvervsejendomme i landzone, supplerende tilslutningsbidrag.
Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et 
supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

”Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter 
udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag der efter denne vedtægt kan 
beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal”.

4.2 Vandafledningsbidrag

Alle ejendomme, der er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, og private 
spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet betaler 
vandafledningsbidrag.

I det omfang der afledes spildevand eller vand der kan sidestilles med spildevand til det 
det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som 
udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledning af dette vand. Dette 
gælder f. eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds 
fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, særligt forurenet overfladevand og 
perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt den offentlige kloak.

Såfremt der benyttes regnvand til toiletskyl mm., skal der ligeledes betales 
vandafledningsbidrag. Ved sådanne anlæg monteres bimåler, der måler den 
vandmængde, der ledes til det offentlige kloaksystem.
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Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en 
permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning 
lejlighedsvis eller over kortere perioder – ”gæstetilledninger”.

I særlige tilfælde kan der træffes afgørelse om fritagelse eller nedsættelse af 
vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger samt af køle- og 
filterskyllevand til det offentlige spildevandsanlæg.

Der opkræves ácontobidrag, baseret på foregående års vandforbrug, med efterfølgende 
regulering, når aflæsning for det pågældende år foreligger.

Bidragenes størrelse fremgår af det årlige takstblad, der kan ses på 
www.assensforsyning.dk.

4.2.1 Vandafledningsbidragets beregning

Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer:

1) et fast bidrag på maksimalt 500 kr. (i 2001-priser) inkl. moms, der indeksreguleres 1.
    januar hvert år.

2) et variabelt bidrag pr. m³målt eller skønnet vandforbrug.

Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. 

Trappemodellen

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i 
kraft den 6. september 2013. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den 
variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige 
virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den 
variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, 
der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og 
med 20.000 m3 (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3). Den variable del af 
vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som 
vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for 
det pågældende trin.

Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ 
henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med 20.000 m³.
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Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige 
vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme 
skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for 
ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der 
har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens § 2 b.

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. 
Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % 
lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes 
dog i perioden i perioden 2014-2017, som følger:

Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil 
være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således 
betale den højeste takst, dvs. takst 1.

Vandafledningsbidraget pr. m³ og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af Assens 
Forsyning på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til 
prisloftet.

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes 
kloaksystemet.

Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra 
det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af 
spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7 a, 
betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug. 

10

Takst 2

Reduktion i procent af 
takst 1

Takst 3

Reduktion i procent af takst 1

2014 4 12

2015 8 24

2016 12 36

2017 16 48

2018 20 60



Boligenheder

For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter 
målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. For boligenheder, hvor der 
ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år. 

Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår

For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige 
vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under 
hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. 

Eksempel:

En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m³ betaler for de første 500 m³ efter den 
højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) 
og for de resterende 10.000 m³ betaler efter den laveste takst(takst 3).

Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden 
grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der 
ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære 
produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes 
gennem en.

Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår

For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på 
markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet 
vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. 

Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige 
vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund 
ikke tilledes spildevandsanlægget. 

Ejendomme med blandet anvendelse

For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, 
beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af 
vandforbruget. 

Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. 
efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som 
ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved 
tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes 
efter takst 1. 
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Eksempel:
Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er 10.000 m³. Ejendommens ejer har ved 
trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, 
der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: 

 4.000 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og 
3.500 m³ afregnes efter takst 2.

 6.000 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 6.500 m³afregnes efter takst 1, og 3.500 
m³ afregnes efter takst 2.

Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til 9. 
000 m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. 

Ejendommens endelige afregning bliver således: 

 3.600 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³afregnes efter takst 1, og 
3.100 m³afregnes efter takst 2.

 5.400 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 5.900 m³ afregnes efter takst 1, og 3.100 
m³ afregnes efter takst 2.

Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det 
samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes 
ved den endelige afregning.

Det justerede betalingsprincip

Det justerede betalingsprincip indebærer at ejendomme, der er tilsluttet 
spildevandsrenseanlægget direkte, alene betaler for brugen af forsyningens
Renseanlæg, og ikke for ledningsnettet.

For at gøre brug af det justerede betalingsprincip, er det et krav, at den pågældende 
ejendom for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til 
spildevandsanlægget.

Ejendomme, der anvender det justerede betalingsprincip, følger ovennævnte takst 2, 
uanset om vandmængden overstiger 20.000 m3.
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4.2.2 Fradrag for øvrige ejendomme for vand der ikke tilledes 
kloaksystemet 

Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden 
grund ikke tilledes kloaksystemet. Fradrag kræver at den vandmængde, der ønskes 
fradrag for, ledes gennem en bimåler.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 2001 ”Betalingsregler for spildevandsanlæg” 
omfatter definitionen af erhvervsejendomme alle ejendomme, der ikke kan henregnes til 
beboelse alene – dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, 
sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også 
landbrugsejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg med andet end 
husspildevand fra boligen.

Øvrige ejendomme, herunder en landbrugsejendom der ikke afleder andet spildevand end 
husspildevand fra boligen kan således, ud fra ovennævnte definition, ikke umiddelbart 
opnå fradrag for vand der medgår til produktion eller af anden grund ikke tilledes 
kloaksystemet.

Det vælges dog i denne vedtægt at give mulighed for, at øvrige ejendomme, der ikke kan 
henregnes til beboelse alene, og som kun afleder husspildevand fra boligen, også kan 
opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes 
kloaksystemet, såfremt ejendommen har en CVR-registrering og en omsætning større end 
50.000 kr. årligt. Fradrag kræver at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes 
gennem en bimåler. 

Spørgsmål om hvorvidt der kan opnås fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af 
anden grund ikke tilledes kloaksystemet afgøres efter en konkret vurdering af Assens 
Spildevand A/S.

4.3 Målerdata

Tilsluttede og tilknyttede brugere af spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at 
medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget 
til spildevandsforsyningsselskabet.

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af måleren, 
kan spildevandsforsyningsselskabet fastsætte et skønnet forbrug for ejendommen. Det 
skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m3/år. 
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4.4 Særbidrag

Ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, pålignes særbidrag, såfremt 
tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med renseanlæggenes 
etablering og drift. Særligt forurenet spildevand kan eksempelvis indeholde større 
mængder organisk stof, tungmetaller eller miljøfremmede stoffer end almindeligt 
spildevand.

4.4.1 Beregning af særbidrag for organisk stof, kvælstof og fosfor

Særbidraget er knyttet til de særbidragspligtige stoffer organisk stof (COD), kvælstof (Tot-
N) og fosfor (Tot-P).

Der skal som nævnt i det ovenstående opkræves særbidrag, når der tilledes spildevand 
med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Ved højere 
forureningsindhold forstås i denne sammenhæng et COD indhold (organisk
kulstof) i spildevandet større end 1.000 mg pr. liter, et indhold af kvælstof større end 100 
mg pr. liter og et indhold af fosfor større end 30 mg pr. liter udledt spildevand. 

Særbidraget beregnes ved multiplikation af de bidragspligtige vand- og stofmængder med 
takstfastsættelsen for stofferne og beregnes efter følgende formel:

𝑆 =
𝑄

1000
𝑥(𝐹𝐶𝑂𝐷 𝑥(𝐶𝐶𝑂𝐷 ‒ 1000) + 𝐹𝑁𝑥(𝐶𝑁 ‒ 100) + 𝐹𝑃𝑥(𝐶𝑃 ‒ 30))                                    

 Hvor:

= Særbidragets størrelse (kr./år)𝑆
= Udledt vandmængde (m3/år)𝑄

= Enhedspris for udledning af 1 kg COD (kr./kg)𝐹𝐶𝑂𝐷

= Enhedspris for udledning af 1 kg N (kr./kg)𝐹𝑁

= Enhedspris for udledning af 1 kg P (kr./kg)𝐹𝑃

= COD–koncentrationen i spildevandet (mg/l)𝐶𝐶𝑂𝐷

= N–koncentrationen i spildevandet (mg/l)𝐶𝑁

= P–koncentrationen i spildevandet (mg/l)𝐶𝑃

Enhedspriserne beregnes af Assens Forsyning en gang årligt og fastsættes ved 
budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår. Prisernes størrelse godkendes af 
Byrådet i Assens Kommune. Enhedspriserne, der beregnes i henhold til §6 i 
bekendtgørelse nr. 1120 af 16.oktober 2014 om særbidrag for særlig forurenet spildevand, 
fremgår af spildevandsforsyningsselskabets takstblad, der kan ses på 
www.assensforsyning.dk.
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Såfremt koncentrationerne af de enkelte stoffer er lavere end de respektive 
grænseværdier, sættes dette led til nul.

Formlen tages op til revurdering i tilfælde af væsentlige ændringer i 
spildevandsforsyningsselskabets spildevandssammensætning eller i forbindelse med 
ændrede myndighedskrav til spildevandsbehandlingen. 

Beregningen af forureningsfaktoren for den enkelte virksomhed sker på basis af et 
gennemsnit af de årlige analyser af virksomhedens spildevandsafledning.

Såfremt virksomheden udtager prøver af spildevandet i henhold til virksomhedens 
tilslutningstilladelse til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg benyttes 
resultaterne af disse til beregningen af særbidragets størrelse. Der bør udtages minimum 
4 repræsentative prøver om året til beregning af særbidraget. Udtagning af prøver sker i 
godkendt målerbrønd og skal fortages af akkrediteret laboratorium.

Såfremt virksomheden ikke foretager en egenkontrol af spildevandsudledningen i henhold 
til gældende spildevandstilladelse der er tilstrækkelig til at vurdere indholdet af 
forurenende stoffer kan Assens Spildevand A/S foranledige, at der udtages op til 6 
supplerende prøver af spildevandet. 

Såfremt Assens Spildevand A/S foranlediger, at der udtages én eller flere prøver af 
spildevandet opkræves lægges dette oven i særbidraget. 

4.4.2 Andet særbidrag 

Virksomheder, der udleder tungmetaller, miljøfremmede stoffer eller andre skadelige 
stoffer i et omfang, der medfører væsentlige ekstra omkostninger til anlæg og/eller drift af 
det kommunale spildevandssystem, opkræves et særbidrag i forhold til disse 
omkostninger. 

Ligeledes opkræves et særbidrag, såfremt en væsentlig øget udledning fra en virksomhed 
medfører, at et renseanlæg skal udvides.  

4.4.3 Opkrævning og regulering af særbidrag

Særbidraget opkræves áconto på baggrund af det foregående års målinger, med 
efterfølgende regulering i henhold til den faktisk afledte vandmængde og forurening det 
pågældende år. 

For nye virksomheder opkræves første áconto bidrag ud fra forventet afledning i henhold 
til ansøgningen om tilslutningstilladelse til spildevandsforsyningsselskabets 
spildevandsanlæg.
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Virksomheder pålignes kun særbidrag såfremt det skønnes, at særbidragets størrelse 
overstiger 30.000 kr.

4.5 Vejbidrag

Statsveje 

For de vejarealer, hvorfra der tilledes spildevand til det offentlige spildevandsanlæg, 
betales et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m3 vand 
pr. m2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg.
Bidraget beregnes ud fra takst 1, der er nærmere omtalt i afsnit 4.1.

Kommunale veje og private fællesveje

For afledning af vejvand betales et samlet kommunalt bidrag til 
spildevandsforsyningsselskabet maks. 8 % af de årlige anlægsudgifter til 
kloakledningsanlæggene, herunder anlægsudgifter til etablering af opstuvningsbassiner, 
forsinkelsesbassiner, anlæg for rensning af regnvand og overløbsbygværker.  

I betalingsvedtægten der er godkendt i 2010 blev der fastsat en ændring af betalingen for 
afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Vejbidraget blev i henhold 
til vedtægten ændret fra 2 % i 2011 til 8 % i 2014. 

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales således 
fremover et samlet kommunalt bidrag til spildevandsforsyningsselskabet på 8 % af de 
årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, 

4.6 Bidrag fra nabokommuner

I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, fra 
nabokommuner til det offentlige spildevandsanlæg i Assens Kommune, betales der et 
tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag.

Bidragets størrelse baseres på en kontrakt med spildevandsforsyningsselskabet.

16



4.7 Betalingsregler ved ændring af tilslutningsret og – pligt.

4.7.1 Tilbagebetaling af beløb til grundejeren

Hvis der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor ejendomme kan udtræde af 
spildevandsforsyningsselskabet helt eller delvist kan spildevandsforsyningsselskabet 
foretage tilbagebetaling af et beløb ved udtræden af spildevandsforsyningsselskabet.

Der vil oftest være tale om områder, hvor ejendomme kan udtræde for tag- og 
overfladevand ved f.eks. at nedsive vandet lokalt.

Ophævelse af tilslutningsret og –pligt kan kun ske, hvor der kan gives tilladelse til 
alternativ bortskaffelse af spildevandet, og hvor det for spildevandsforsyningsselskabet er 
teknisk og økonomisk forsvarligt.

Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, som 
ejendommen – på tidspunktet for udtræden – ville kunne opkræves for tilslutning til 
spildevandsforsyningsselskabets hovedledningsnet.

Udgangspunktet ved udtræden af kloakopland er dog, at der ikke skal ske nogen 
tilbagebetaling, idet spildevandsforsyningsselskabets allerede har afholdt de 
anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække.

4.7.2 Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningsselskabet

Hvis spildevandsforsyningsselskabet kan sandsynliggøre, at det har etableret særlige 
foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand, og disse 
foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan spildevandsforsyningsselskabet, 
når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningsselskabet, kræve en økonomisk 
kompensation. Den kompensation der kræves, fastsættes efter en konkret vurdering af de 
endnu ikke afskrevne udgifter til særlige anlæg eller foranstaltninger. Det forudsættes, dog 
at anlægget ikke kan udnyttes på anden vis.

Den økonomiske kompensation, som spildevandsforsyningsselskabet kan kræve, kan ikke 
overstige de anslåede omkostninger ved at tillade udtræden.  

4.7.3 Genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet

En ejendom, som har fået ophævet tilslutningsret og –pligt helt eller delvis, kan ved hel 
eller delvis generhvervelse af tilslutningsret og –pligt pålignes tilslutningsbidrag.
Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de af spildevandsforsyningsselskabet afholdte 
udgifter i forbindelse med generhvervelse af retten og pligten til at aflede spildevand og 
kan maksimalt udgøre standardtilslutningsbidraget.
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Såfremt ejendommen ved ophævelse af tilslutningsret og –pligt har fået tilbagebetalt et 
beløb, skal tilslutningsbidraget som minimum udgøre dette beløb.

 4.8 Ledningsbrud

Ved brud på vandforsyningsledninger til boligejendomme eller virksomheder, kan der gives 
reduktion i vandafledningsbidraget, såfremt dokumentation for bruddet foreligger, f.eks i 
form af dokumentation fra det VVS-firma, der har repareret bruddet. Regulering af bidraget 
sker med udgangspunkt i det gennemsnitlige vandforbrug de foregående 3 år.

5. Overtagelse af private spildevandsanlæg

Offentlig overtagelse af et privat spildevandsanlæg betyder – bortset fra fælles private 
spildevandsanlæg, herunder spildevandslaug – at ansvaret for driften og vedligeholdelsen 
af anlægget og udgifterne fremover vil påhvile spildevandsforsyningsselskabet.

5.1 Spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af eksisterende 
fælles private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det 
offentlige spildevandsanlæg

Assens Spildevand A/S kan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.
En forudsætning er at ejerne afholder eventuel restgæld for områdets spildevandsanlæg.
Spildevandsforsyningsselskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs 
værdi på overtagelsestidspunktet og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter 
overtagelse af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens 
regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelse af taksationsmyndigheden.

5.2 Spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af eksisterende 
private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er 
tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg

Assens Spildevand A/S kan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, 
der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. For at Assens 
Spildevand A/S kan overtage et privat spildevandsanlæg skal det leve op til en række krav 
fastsat af spildevandsforsyningsselskabet.   
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Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Spildevandsforsyningsselskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs 
værdi på overtagelsestidspunktet og der opkræves efter overtagelsen af anlægget 
vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelse af taksationsmyndigheden.

5.3 Spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af 
spildevandsanlæg udført som privat byggemodning

Udførelse af en privat byggemodning kræver Assens Kommunes godkendelse.

Hvis anlægget efterfølgende ønskes overtaget af Assens Spildevand A/S, træffes der 
inden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved 
spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes 
aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi.

Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en række krav til kloakanlægget, som skal 
overholdes for at spildevandsforsyningsselskabet kan overtage kloakanlægget.

Spildevandsforsyningsselskabet kan forlange at detailkloakanlægget dimensioneres og 
udformes således, at det er forberedt for tilslutning af opstrøms/ovenfor liggende arealer. 
Udstykkerens omkostninger hertil dækkes af spildevandsforsyningsselskabet efter særskilt 
aftale.

Efter spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de 
berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser 
herom.

5.4 Fælles private spildevandsanlæg, som tilsluttes 
offentligt spildevandanlæg

For fælles private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, fastsætter 
spildevandsforsyningsselskabet et tilslutningsbidrag.
 
De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter 
vedtægtens bestemmelser herom.
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6. Tømningsordning

 6.1 Tømningsordning for ejendomme med bundfældningstank

Alle ejendomme i Assens Kommune med bundfældningstank, er omfattet af en 
obligatorisk tømningsordning.

Der henvises i denne forbindelse til særskilt ”Regulativ for tømning af bundfældningstanke 
i Assens Kommune”.

6.2 Samletanke

Tømningsordningen gælder ikke for ejendomme med samletanke.

Ejendomme med samletanke skal selv sørge for tømning af disse.

Spildevand fra samletanke skal afleveres på et af kommunens renseanlæg.

Afgift for spildevand fra samletanke afregnes efter boligejendommens/boligenhedens 
vandforbrug.

Takst for aflevering af spildevand fra samletanke fastsættes én gang årligt af bestyrelsen 
for spildevandsforsyningsselskabet. Bidragets størrelse fremgår af det årlige takstblad, der 
kan ses på www.assensforsyning.dk.

6.3 Bidrag til tømningsordning

De bidrag der opkræves for tømning af bundfældningstanke skal svare til de udgifter, der 
er forbundet med etablering og drift af ordningen:

- tømning
- behandling og
- administration

Bestyrelsen for spildevandsforsyningsselskabet fastsætter én gang årlig et bidrag til 
tømningsordningen for bundfældningstanke. Bidragets størrelse fremgår af det årlige 
takstblad.

Ejendomme, der er kontraktligt medlem spildevandsforsyningsselskabet, skal ikke betale 
tømningsbidrag.
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7. Tilbud om kontraktligt medlemskab af 
spildevandsforsyningsselskabet 

Såfremt ejeren af en ejendom modtager påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4, 
om forbedret spildevandsrensning skal et påbud følges af et tilbud om kontraktligt 
medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet skal være 
accepteret indenfor den fastsatte frist i påbuddet. Accepteres tilbuddet ikke indenfor 
fristen, er det herefter ejeren selv, der skal sørge for at påbuddet bliver opfyldt.

 7.1 Vilkår for kontraktligt medlemskab

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet indebærer, at 
spildevandsforsyningsselskabet på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og 
vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder kravene i påbuddet, 
mod at ejeren af ejendommen betaler standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag 
svarende til en ejendom, der er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg.

Tilbuddets omfang

Såfremt ejeren tager i mod tilbuddet om medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet, 
sørger spildevandsforsyningsselskabet for nedenstående:

- Efter bundfældningstanken etablerer spildevandsforsyningsselskabet en rensning af 
spildevandet, der opfylder rensemæssige krav stillet i påbud.

- Spildevandsforsyningsselskabet driver og vedligeholder anlægget efter 
bundfældningstanken, samt tømning af bundfældningstank.

- Anlægget etableres på grundejerens grund. Der udbetales ikke erstatning i 
forbindelse med etablering, drift og vedligeholdelse.

Grundejerens forpligtelser

- Det påhviler grundejeren for egen regning at udføre og vedligeholde kloakledning 
frem til og med bundfældningstanken.

- Udgifter til el og vand skal afholdes af grundejeren.

Kontraktens ophør

Spildevandsforsyningsselskabet kan kun opsige kontrakten i det tilfælde, hvor 
ejendommen tilsluttes det offentlige kloakanlæg.
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Fra ejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal 
ejeren til spildevandsforsyningsselskabet tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der 
ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er 
afskrevet.

Alternative spildevandsløsninger

En grundejer kan vælge en anden spildevandsløsning end den spildevandsforsynings-
selskabet tilbyder uden at spildevandsforsyningsselskabet tilbudspligt bortfalder, forudsat 
at den ønskede løsning lever op til den påbudte forbedrede rensning.

Hvis grundejeren ønsker et anlæg der rensemæssigt opfylder påbudet, men som 
etablerings-, drifts- eller vedligeholdelsesmæssigt er mere omkostningskrævende end det 
anlæg spildevandsforsyningsselskabet har tilbudt, skal grundejeren selv betale forskellen 
mellem omkostningerne ved det anlæg grundejeren ønsker at etablere, og det af 
spildevandsforsyningsselskabet tilbudte anlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet kan i dette tilfælde lave en skønnet opgørelse over 
meromkostningerne ved en alternativ løsning over en 20-årig periode.

Såfremt det vurderes økonomisk fordelagtig i det enkelte tilfælde kan Assens Spildevand 
A/S, ud fra en konkret vurdering, vælge at kloakere ejendommen. Dette vil i de fleste 
tilfælde ske ved hjælp af et tryksat system, hvor der placeres en pumpe på ejendommen, 
der pumper spildevandet til renseanlæg. 
 

8. Pumper og ledninger på egen grund 

For ejendomme, der bliver tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg ved hjælp af pumpe 
eller tryksatte systemer gælder følgende:

- Spildevandsforsyningsselskabet kan indgå en frivillig aftale med ejeren om etablering 
af pumpe m.v.

- Spildevandsforsyningsselskabet har ansvaret for pumpen.
- Der udbetales ikke erstatning i forbindelse med etablering af pumpen og de dertil 

hørende ledninger. Ej heller ved den daglige drift eller vedligeholdelse.
- Spildevandsforsyningsselskabet tinglyser retten til at vedligeholde og tilse pumpe.
- Finansiering af udgiften af el til pumper påhviler spildevandsforsyningsselskabet. Det 

samme gælder, hvis en pumpeløsning kræver ombygning af elforsyning, herunder 
lægning af kabler og ændring af ejendommens el-tavle.
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Hvis en frivillig aftale med grundejeren ikke kan indgås, kan kommunen i stedet foretage 
en ekspropriation til pumpen m.v. med efterfølgende tinglysning af deklaration på 
ejendommen.

9. Fælles bestemmelser

Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag har i dag ikke længere fortrinsret i 
ejendommen.

Spildevandsforsyningsselskabet kan kræve sikkerhedsstillelse for tilslutningsbidraget før 
end kloakarbejdet igangsættes.

Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter 
der beregnes efter renteloven.

Spildevandsforsyningsselskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne 
vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Byrådet i Assens Kommune skal 
godkende ændringerne.

Afgørelser og vedtagelser af spildevandsforsyningsselskabet og Assens Kommune efter 
Lov om betalingsregler for Spildevandsanlæg kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed.

10. Ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2015.

Vedtaget af bestyrelsen i Assens Forsyning as den 25. november 2014.

Jim Friis                  /                           Hans Bjergegaard
Direktør                  Bestyrelsesformand

  

Vedtægten er godkendt af Byrådet i Assens Kommune den   /   2015.             
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Bilag: 10.1. Takster 2015

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 288191/14



Takster 2015 (forslag)

 Moms-

belagt 

ja 

 Moms-

belagt 

nej 

 Takster 

2014           

incl. moms  

 Takster 

2014          

excl. moms  

 Takster 

2015           

incl. moms  

 Takster 

2015          

excl. moms  

Assens Vandværk A/S

Forbrug op til 50.000 m³ årligt  x 9,25             7,40             9,33             7,46             

Forbrug over 50.000 m³ årligt  x 4,63             3,70             4,54             3,63             

Fast afgift pr. måler  x 595,00         476,00         603,75         483,00         

Leje af måler/bimåler pr. måler  x 125,00         100,00         125,00         100,00         

Mandskabstime frostsprængt måler  x 450,00         360,00         500,00         400,00         

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed  x 33.232,50    26.586,00    33.731,25    26.985,00    

Tilslutning af nye lejligheder til eksisterende stikledninger  x 11.257,50    9.006,00      11.426,25    9.141,00      

Tilslutningsbidrag erhverv:

Stikledningsdimension 32/40 mm  x 33.232,50    26.586,00    33.731,25    26.985,00    

Stikledningsdimension 50 mm  x 41.808,75    33.447,00    42.436,25    33.949,00    

Stikledningsdimension 63 mm  x 72.900,00    58.320,00    73.993,75    59.195,00    

Stikledningsdimension 75 mm  x 105.061,25  84.049,00    106.637,50  85.310,00    

Stikledningsdimension 90 mm  x 120.068,75  96.055,00    121.870,00  97.496,00    

Stikledningsdimension 110 mm  x 181.176,25  144.941,00  183.893,75  147.115,00  

Stikledningsdimension 125 mm  x 231.562,50  185.250,00  235.036,25  188.029,00  

Stikledningsdimension 160 mm  x 379.505,00  303.604,00  385.197,50  308.158,00  

Gebyr for Lukkevarsel (vandforsyningen) x 100,00         100,00         

Gebyr for lukkebesøg x 375,00         375,00         

Gebyr for genåbning af vandforsyningen  x 468,75         375,00         468,75         375,00         

Gebyr for aflæsningsbesøg  x 295,00         236,00         300,00         240,00         

Assens Spildevand A/S

Tilslutningsbidrag: spildevand x 35.778,49    28.622,79    36.106,43    28.885,14    

Tilslutningsbidrag: regnvand og spildevand x 59.630,81    47.704,65    60.177,38    48.141,90    

Fast afgift x 695,00         556,00         705,00         564,00         

Vandafledningsafgift pr. m³ - Trin 1 (0-500 m³) x 50,65           40,52           51,53           41,22           

Vandafledningsafgift pr. m³ - Trin 2 (501 - 20.000 m³) x 48,61           38,89           47,40           37,92           

Vandafledningsafgift pr. m³ - Trin 3 (over 20.000 m³) x 44,56           35,65           39,15           31,32           

Samletanke

Modtaget spildevand fra samletanke pr. m³ x 16,25           13,00           Kommer snarest

Særbidrag

COD pr. kg.                   (FCOD=1,20)  x 1,50              1,20              Kommer snarest

N pr. kg.                        (FN=5,00)  x 6,50              5,20              Kommer snarest

P pr. kg.                        (FP=25,00)  x 32,50            26,00            Kommer snarest

Statsafgifter

Nedsivning pr. m³  x 0,50             0,75             

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation med 

fosforfældning SOP pr. m³  x 1,30             1,95             

Samletanke m³  x 1,40             2,10             

Mekanisk og biologisk rensning SO pr. m³  x 1,60             2,40             

Mekanisk rensning pr. m³  x 3,80             5,70             

Statsafgift for vand pr. m³  x                6,83 5,46             7,33             5,86             

Bidrag for drikkevandsbeskyttelse pr. m³  x                0,84 0,67             0,84             0,67             

Egen brønd, statsafgift for vand pr. m³ x 7,66             7,33             

Egen brønd, statsafgift for vand pr. m³ x 0,84             

1



 Moms-

belagt 

ja 

 Moms-

belagt 

nej 

 Takster 

2014           

incl. moms  

 Takster 

2014          

excl. moms  

 Takster 

2015           

incl. moms  

 Takster 

2015          

excl. moms  

Assens Service A/S

Gebyr for 1. rykkerskrivelse  x 100,00         100,00         

Gebyr for 2. rykkerskrivelse  x 100,00         100,00         

Gebyr for rykker af aflæsningskort  x 48,00           48,00           

Gebyr for udarbejdelse af flytteafregning  x 60,00           48,00           81,25           65,00           

Gebyr for opkrævning ved lejer  x 60,00           48,00           

Gebyr for opkrævning for de private vandværker x 65,00           52,00            Kommer snarest

Afregning for aflæsningstal til Private vandværker x 27,25           21,80            Kommer snarest

Afregning for EL-kompensation x 1,60             1,28              1,63             1,30             

Mandskabstime x 500,00         400,00         

Mandskabstime, specialist x 687,50         550,00         

Tømningsordning for husspildevandstanke

Bundfældningstank x 600,00         480,00         Afventer udbud dec/jan.

Ordinær tømning x Afventer udbud dec/jan.

Tømning af tanke i forbindelse med minirenseanlæg x Afventer udbud dec/jan.

Ekstra tømning uden for rute x Afventer udbud dec/jan.

Tillæg for tømning af tanke større end 3m³ x Afventer udbud dec/jan.

Tillæg for tømning med lille bil x Afventer udbud dec/jan.

Tillæg for tømning af SPF-svinebesætning x Afventer udbud dec/jan.

Tillæg for ekstra slangelængde (mellem 50-100 meter) x Afventer udbud dec/jan.

Tillæg for løft af tunge dæksler (over 50 kg) x Afventer udbud dec/jan.

Tillæg for ekstratømning uden for normal arbejdstid x Afventer udbud dec/jan.

Tillæg for tømning af pumpebrønde x Afventer udbud dec/jan.

Forgæves kørsel x 250,00         200,00         Afventer udbud dec/jan.

Olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde

Administrationsgebyr pr. kg affald x 0,36             0,29             

Undersøgelse x 350,00         280,00         

Forgæves kørsel x 350,00         280,00         

Bundtømning x 487,50         390,00         

Behandling af affald fra sandfang pr. kg. x 0,56             0,45             

Efterfyldning med vand x 125,00         100,00         

Prisfremskrivning fra 2014-2015 med 1,5% -                                               

Ifølge Forsyningssekretatiatets prisfremskrivning. 1,50%

2



Bilag: 10.2. Takstforklaring 2014-2015

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 282546/14



��������	
���	������������������������

���������	
��
����������	
���
����
���
����
�
���
�������	
���

�������� ���������� ������	

��������	
��

������������������������ ��
����������������������

��������� ������������ ��!����������������������

����������	
��

�����	��	��" 
�����������������������

��������#!" �$�#��������������������

��������$$" ���!!�������������������

��������

�����	 	�����������������������

�������%����������& 	���	�������������������

�������� ���������� ������	

���	����
������ ������ 
���������������������� ����$$���������������� ����������������������

���	����
�����������	����� ������������������������ !�#���
��������������� !���������������������

!�����
��
������ ���� ������������������������ ��!��$���������������

!�����
��
�����
���"���#

��������� ������������� ��$������������������ ������������������������ ������������������������

'�����������	����������������� ������������������������ ������������������������ �	��#�������������������

$�������	
�
����
���
����
���
����
�
%


�������� ���������� ������	 �������� ���������� ������	

��������	
��

������������������������ ��
!��������������������� ��$	"

��������� ������������ ��!���������������������� ��$�"

����������	
��

�����	��	��" 
	���������������������� 	���"

��������#�" ���#�������������������� ����	"

���������!" �	���������������������� �	��	!"

��������

�����	 	����������������������� 
���"

�������%����������& 	��	�������������������� ����$"

��������

(��) *�� +���)� ��)���	 +���)� ��)���� +���)� ��)���� ,������� ,�����������

-������	
 ������������������������� ����������������������� �	�
������������������� ����������������������� ���������������������������� ��������������������������

+�����)���.��)���������� ���!��������������������� ��	! ��	� ��	� ��	��������������������������� ��		������������������������

+�����)������)� ��)��/��/��� ������������������������ ���! ���� ���� ������������������������������ ����������������������������

0//�����/���������)�� ������������������������ ��	$ �	�
� �
��� ����������������������������� ���������������������������

'�����������	����������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ���
$�����������������������

-������	� ������������������������� ����������������������� ���
������������������� ����������������������� ���������������������������� ��������������������������

&��
����

���������� ������	

&��
����

'�����	��
�
����
���
����
���
����

(����	�
����
"�����
��� �����)
���
"��
�*�������	
�*
������
�
����



Bilag: 12.1. Samlede høringssvar inkl. oversigt

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 851/15



Høringssvar – Mulighedsstudie ang. jernbanen mellem Assens og Tommerup 

Nr Navn Scenarie 1- Fjernelse af 
spor 

Scenarie 2 – Bevare 
spor som de ligger 

Scenarie 3a – Bevare 
spor og etablere 
cykelsti 

Scenarie 3b – Delvis 
fjernelse af spor 

Andre bemærkninger 

1 John Erik Dupont, 
Glamsbjerg 

Prioritet 2 Prioritet 1 

2 Torben Hansen, 
Tommerup 

Hvem er idémand? 
(Borger(politiker/embedsmænd/ 
banedanmark/?) 
Hvad har det kostet at lave 
analysen? 
Ønsker hellere cykelsti mellem 
Haarby og Glamsbjerg 

3 Flemming 
Flouberg, Ebberup 

Prioritet 1med 
sikkerhedsbelysning ved 
overskæringer 

(via mail og facebook) Mener det 
vil have større værdi hvis man 
kan komme på banen der hvor 
en overskæring befinder sig. Det 
kan man kun i Assens og 
Tommerup på skinnecykel. 
Scenarie 1 vil også give plads til 
at man har adgang for 
barnevogne. 
Jeg mener heste er så få, at når 
de er der vil de være til gene for 
sig selv og cyklisterne. 
Hvad angår kulturarv; Det er den 
reme miljøbombe at bevare den 
bane. Den er så forgiftet med 
pesticider så det er en gru. Rigtig 
giftige træsveller der nu er så 
gamle, at de rigtig begynder at 
frigive det de blev imprægneret 



med i sin tid. Strækningen er 
kulturen her. 

4 Jørgen Rasmussen, 
Rektor 
Universitetet i 
Aborg 

Prioritet 1 Ønsker en letbane på 
strækningen, gerne med IC4 tog 
som burde kunne bremse ved 
lave hastigheder 

5 Per Vartou, Haarby 
Turistinfo 

Prioritet 1 Der bør reklameres mere for 
banestrækningen, gerne en 
reklamefilm. 
Der bør gøres mere ud af stop og 
udflugter i forlængelse af banen 

6 Camilla Ibsen Prioritet 1 
7 Charlotte, 

Tommerup 
(Dagplejer) 

Prioritet 1 

8 H Hansen Prioritet 1 
9 Grete Møller 

Pedersen 
Ønsker en elektrisk skinnebus 
(letbane) på strækningen i 
stedet 

10 Karsten Jørgensen, 
Ebberup 

Prioritet 1 – gerne grus 

11 Finn Holst-
Jacobsen 

Prioritet 2 Prioritet 1: Ønsker to 
lokaltogsæt og et vigespor 
midtvejs mellem Assens-
Tommerup og Middelfart-
Odense med stop ved alle store 
og små stationer 

12 Anne og Axel Moos Prioritet 1 Gerne flere vigespor og 
rastepladser undervejs 

13 Per Ravn, 
Tommerup 

Prioritet 1 Prioritet 2 

14 Stine Flintegaard 
Kældsø 

Prioritet 1 Gerne sti for gående, cyklende 
og ridende 

15 Assens Forsyning Assens Forsyning planlægger at 
centralisere 



spildevandsrensningen i 
kommunen til Assens 
Renseanlæg. Der skal derfor 
etableres en række større 
afskærende ledninger til Assens. 
Ledningen fra 
Tommerup/Tommerup st. kan 
med fordel etableres ved siden 
af den gamle jernbane. Etableres 
der cykelsti er Assens Forsyning 
interesseret i et samarbejde, så 
cykelsti og kloakledning kan 
etableres mest hensigtsmæssigt 

16 Niels Erik 
Simonsen, 
Tommerup 

Prioritet 1 Gerne etableret i ét hug 

17 Ditte Lind og 
Henrik Schwartz, 
Tommerup st. 

Prioritet 2 Prioritet 1 

18 Erik Thilsing-
Hansen, 
Glamsbjerg 

Prioritet 1 Efter overtagelse af 
arealerne kan man 
lægge grus mellem og 
uden for skinner for at 
gøre arealerne 
anvendelige for gående 
og evt. cyklister. 
På længere sigt kan man 
– hvis der er behov og
midler til det – 
kombinere grussti med 
egentlig cykelsti. 

Mener ikke at forslagene er 
gennemarbejdede. 
Er forundret over at kommunen 
udarbejder planer for fremtiden 
for et areal man ikke ejer. 
Overtagelse bør finde sted før 
planer kan gennemføres. 
Efter overtagelse bør kommune 
stille skinnelegemet til rådighed 
for Lilleskov Teglværk i et 
langvarigt lejemål. 
Der bør fokuseres på 
forbedringer af 
afstigningsmuligheder langs 
banestrækningen. 

19 Poul Erik Prioritet 1 Etablering af cykelsti er en dyr 



Kristiansen, 
Glamsbjerg 

løsning. 
Der bør udlægges stenmel 
mellem skinnerne – se originalt 
brev for plan for udretter og 
planer for nyttejobs 

20 Inger og Henning 
Olsen, Tommerup 

Prioritet 1 Prioritet 2 Assens Kommune bør ikke 
foretage sig noget ud over 
planer om bevaring af skinner, 
så længe man ikke er ejer af 
arealet. 
Skinnerne skal ikke fjernes. 
Ejer kommunen jorden kan der 
udlægges stabilgrus mellem 
skinnerne. Det skal ikke kaldes 
en cykelsti. 

21 Assens Ældreråd Prioritet 1 Prioritet 2 I de kommende år kan der på 
passende steder på linjen fyldes 
stabilgrus mellem skinnerne for 
at skabe gode forhold for 
fodturister.  
Omkring Glamsbjerg og Flemløse 
bør der hurtigst muligt etableres 
cykelstier ved siden af banen til 
brug for skoleelever. 
Der bør etableres flere 
rastepladser med borde og 
bænke langs ruten. 

22 Friluftsrådet 
Sydfyn, 
Ungdomsringen 

Der bør etableres 
cykelsti langs hele 
strækningen. Gerne i 
etaper. 

Der bør gøres mere ud af 
oaserne langs banen ud over 
Galaksen i Nårup og den gamle 
grusgrav. 

23 Friluftsrådet Sydfyn Prioritet 1 
Larm fra skinnecykler 
kan afhjælpes med 
kunststof hjul 

Prioritet 2 
Det anses for vanskeligt 
at efterleve breddekrav 
til stier samt krav til 

Konceptet kan udvides og der 
arbejdes på at skaffe støjsvage 
og handicapvenlige skinnecykler. 
Hvis der er et behov kan der 



afvanding efter 
gældende regler. 

anlægges gangstier. 
Der anbefales et kommunalt 
ejerskab af hele strækningen. 
Oplysninger om svellernes 
restlevetid bestrides. 
Lilleskov Teglværks rolle i 
scenarierne er fejlfortolket og 
fejlagtigt skrevet i analysen 

24 Danmarks 
Naturfredningsfore
ning 

Prioritet 1 Banen er noget unikt for Assens 
Kommune. Formidlingen af 
kulturhistorien langs banen kan 
forbedres. 
Man kan ved bevaring af 
banestrækningen stadig bruge 
strækningen til kortere eller 
længere vandreture. 

25 Jeannie Munk 
Thisgaard, 
Vissenbjerg 

Prioritet 4 Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 1 

Foreningen 
Glamsbjerg 

Prioritet 1 Ruten Glamsbjerg – 
Nårup/Galaksen er meget 
benyttet. 
Der bør skabes 
cykelstiforbindelse mellem 
Flemløse/Voldtofte og 
Glamsbjerg. 
Der er potentiale for at 
skinnecykelprojektet opgraderes 
til at blive en større 
turistattraktion i Assens 
Kommune. Her bør der skabes 
bedre forbindelse mellem lokale 
attraktioner og 
banestrækningen. 

26 Sanne Skovgård Ønsker sti etableret, har ingen 

25a



Nielsen holdning til om man lader 
skinnerne blive. 
Ønsker ridespor langs banen og 
generelt flere ridestier i 
kommunen. 

27 Naturstyrelsen Mange flere i 
lokalområdet vil få gavn 
af Assensbanen ved 
omlægning til sti. 
Turistpotentiale. 
Gode erfaringer fra 
strækningen Ringe – 
Korinth. 

Der er ikke i 
økonomibeskrivelsen 
afsat midler til de 
foreslåede 
forbedringer. 

Da Naturstyrelsen 
fjernede skinner og 
sveller fra naturstien 
Ringe-Korinth kunne 
det konstateres at 
rigtig mange sveller 
var i en overraskende 
dårlig stand. Også 
dårligere end man fik 
indtryk af ved visuel 
vurdering af traceet. 
Hvis det samme gør 
sig gældende for 
Assensbanen, kan der 
være behov for en 
større 
renoveringsindsats i 
en overskuelig 
fremtid. 

DO 3b Økonomien ved 
anlæggelse af sti langs 
sporene som 
beskrevet i 
scenarierne 3a og 3b 
bør undersøges 
nærmere, ligesom 
forudsætningerne for 
beregningerne bør 
kvalitetssikres. Det 
vurderes samlet at 
meterprisen i disse 
scenarier er væsentligt 
højere end scenarie 1 

Ved værdisætning af kulturarven 
langs strækningen bør der tages 
hensyn til kulturmiljøer i 
nærområdet, og ikke alene 
skinnerne. Det foreslås derfor at 
det revurderes om scenariernes 
værdi i forhold til kulturarv alene 
vurderes med udgangspunkt i 
skinnernes tilstedeværelse. 
Værdisætningen af aktivitet for 
frivillige og foreninger foreslås 
genovervejet for scenarierne på 
baggrund af erfaringer fra Ringe-
Korinth banen. 

Samlet vurderes scenarie 1 at 
være væsentligt billigere at 
gennemføre end scenarie 3a og 
3b. Det vurderes at stien i 
scenarie 3a og 3b er vanskelig – 
måske umulig – at få 
gennemført, fordi man skal 
udenfor tracegrænsen mange 
steder. En sådan sti bliver let 
mindre attraktiv for cyklister og 
sikkerhedsmæssig diskutabel. 
I forhold til driftsbudgettet skal 
det sikres at BaneDanmark 
fortsat vil stå med ejerskab og 
samme vedligeholdelse af 



vejoverskæring m.v. i fremtiden. 
28 Kirsten Møller Prioritet 1 Der bør laves ridesti i den anden 

side af sporet samt laves 
bindebomme så der er mulighed 
for pauser undervejs. 

29 Maud Hansen, 
Brylle 

Prioritet 1 Ønsker ridesti langs banen 

30 Skinnecyklens 
Venner v. Tage 
Schärfe 

Prioritet 1 Ang. analysen:  
Der spares ikke rejseafstand 
forbi lokalbefolkningen bor væk 
fra banen. 
Seværdigheder ligger væk fra 
banen og det samme gør 
marguritruten. 
Cykelstiundersøgelsen viser at 
folk mangler cykelstier langs 
vejene. 

31 Dansk Ride 
Forbund v. Peter T. 
Worm 

Rytterne er ikke tænkt ind i 
nogle af de fire projektforslag. 
Der er en generel mangel på 
rideruter på Fyn, og denne 
gruppe brugere burde tænkes 
ind i et evt. projekt som man har 
gjort i Ringe-Korinth projektet.  

32 Bedre Trafik v. Ole 
Dupont Kofod 

Prioritet 1 Prioritet 2 Påpeger fejl i rapport. 
Forslag til forbedringer af 
skinnecykler og Lilleskov 
Teglværks forretningsidé. 
Ønsker et ’Assenskort’ med 
rabatter gældende i hele 
kommunen 
Ønsker letbane på strækningen 
og foreslår modeller for drift 

33 Det Fynske 
Sidespor v. Henrik 

Ønsker en redegørelse over 
hvorfor man laver en analyse af 

32a Ole Dupont Kofod



Eriksen, Broby og 
Steen Egelund 
Nielsen, Faaborg 

et areal man ikke har råderet 
over. 
Ønsker en redegørelse for 
igangværende forhandlinger 
med BaneDanmark og/eller 
Naturstyrelsen. 
Der er ikke i analysen taget 
højde for de samfundsmæssige, 
økonomiske og sociale værdier 
som Lilleskov Teglværk tilfører 
området. 
Kommunalbestyrelsen opfordres 
til at lave en lokalplan for 
strækningen i sin fulde 
nuværende længde. 
Oplyste restlevetider for skinner 
og sveller bedes rettet. 
Der ønskes gennemført analyser 
af den potentielle 
videreudvikling af skinnecykling 
som turistattraktion. 
Det ønskes dokumenteret om en 
fjernelse af skinnerne vil tilføre 
en meget stor mængde turister 
til lokalområdet. 
Det ønskes belyst og 
dokumenteret hvordan andre 
nedlagte jernbanestrækninger 
relateres til dagligt og 
turistmæssig brug. 
Der ønskes redegjort for 
hvordan man vil drive og 
vedligeholde strækningen hvis 
man fjerner sporene.  
Skinnecykling på Assensbanen 



har udviklingspotentiale. 
34 Christian Jensen, 

Assens 
Prioritet 1 NB: Vejregler for 

minimumsbredde på 
dobbeltrettede cykelstier. 

35 Benita Jørgensen Prioritet 1 Forslag til belysning 
36 Banedanmark Banedanmark afventer svar om 

ønsker til leje eller salg. Nedlagte 
jernbaner kan kun sælges som et 
samlet brugbart stykke jf. 
Banedanmarks arealstrategi. 

37 Mette Marie 
Lungholt 

Prioritet 1 Der er få rekreative stier i 
kommunen og ingen for ryttere. 
Skinnecyklerne bruges næsten 
kun af turister og gør ikke noget 
for lokalområderne. 

38 Anne Mariager, 
Glamsbjerg 

Prioritet 1 En sti kan fungere som 
skoleforbindelse. 
Ønsker ridesti anlagt langs 
strækningen. 
Ringe-Korinth stien gennemført i 
samarbejde med Naturstyrelsen, 
financieret af midler fra bl.a. 
Arbejdsmarkedets Feriefond. 

39 Multi Motion 
Assens v. Martin 
Hygum 

Prioritet 1 Foreningen burger allerede 
strækningen Assens – Ebberup 
til løb og MTB, men det er farligt 
pga. glatte sveller. 
Gerne en løsning hvor man 
formidler strækningens historie 
og laver rastepladser. 
(også svar via facebook) 

40 Underskriftindsamli
ng (111 stk.) v. Rico 
Boye Jensen 

Prioritet 1 En rekreativ sti kan binde 
kommunen sammen (se eks. 
Øhavsstien omkring Det 
Sydfynske Øhav). 



Mulighed for at stien kan være 
sikker færdselsåre til og fra 
uddannelsesinstitutionerne i 
Glamsbjerg – sikker skolevej og 
kortere afstande. 
Forbedring af rekreative 
muligheder i et område betyder 
mere attraktive 
bosætningsmuligheder. 
Potentiale i udvikling af 
cykelturisme 

41 Sanne E. Reindel  Prioritet 1   Værdi for ældre borgere og 
Lilleskov Teglværk. 

42 Lilleskov Teglværk 
v. Kaj Damkær 
Hansen 

Der er ikke i 
beregningen taget 
højde for Lilleskov 
Teglværks udgifter til 
indkøb af nye køretøjer. 
Vil Assens Kommune 
købe de gamle 
skinnecykler for en lille 
million? 

Her antages det at der 
sker et slid på skinner 
og sveller, som gør at 
de ad åre skal skiftes. 
Sliddet har ingen 
indflydelse på 
skinnernes levealder, 
og svellerne kan LT 
selv skifte. Der er 
derfor ingen udgift for 
Assens Kommune til 
drift som vist i 
analysen. 

Vi ser gerne at der ved 
siden af 
banestrækningen 
etableres en form for 
stiforbindelse. 

Afkortes banen så der 
kun kan køres til 
Nårup har det ingen 
interesse for LT at 
fortsætte med drift og 
udlejning af 
skinnecykler. Der 
planlægges udvidelse 
af antal skinnecykler i 
Assens 

Skinnecyklerne er ældrevenlige 
fordi der er drejeskiver 
undervejs på strækningen. Dette 
er ikke medtaget i rapporten. 
Bevaring af kulturarv. 
12000 gæster om året, heraf 
75% fra andre kommuner. 
Skinnecykler profilerer Assens 
Kommune og sammenhængen 
med de øvrige turistattraktioner 
i kommunen kan forbedres. 
Banectrækningen benyttes af 
mange gående. 
Landskabelige værdier kan 
opleves fra andre steder end 
langs banen. 
LT ønsker at være med til at 
udvikle projekt med flere 
rastepladser langs banen. 

43 Jeanette Greve 
Kristiansen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

44 Kristoffer Miles   Vi skal være stolte af  (via facebook) 



vores historie, ikke 
asfaltere den over. 
Denne løsning koster ca. 
det samme som at rive 
de eksisterende spor 
op. Kombinationen 
bibeholder den unikke 
turistattraktion og 
særkende, som 
skinnecykling er. 
Kulturarv. 

45 Susanne 
Christensen 

    (via facebook) 
Ønsker ridestiera 

46 Anette Aarup 
Frandsen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

47 Hanne Godsk 
Andersen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

48 Lillian Kjølhede Prioritet 1    (via facebook) 
Ønsker ridesti 

49 Gitte Pia Andersen  Prioritet 1   (via facebook) 
50 Mads Louring Sand 

Andersen 
    (via facebook) 

Ønsker motorvej i stedet 
51 Lene Askholm 

Ploug 
Prioritet 1 
Skal der være noget til 
turister kan der jo bare 
laves cykler ala 
skinnecyklerne. 

   (via facebook) 

52 Jon Madsen  Prioritet 1   (via facebook) 
Eller et lille tog så folk kan få en 
hyggetur med madpakken. 

53 Inger Birthe Ørum   Prioritet 1 
Giver Assens Kommune 
mest reklame som en 
besøgsværdig kommune 
med gode aktiviteter. 

 (via facebook) 



54 Camilla Hedenhoff Prioritet 1 
Man skal også have lov 
at ride der. Det vil løfte 
det og give mere trafik 
af både turisterne, men 
også os lokale. 

(via facebook) 

55 Finn Clausen Læg lerholdig grus 
blanding mellem 
skinnerne, så man både 
kan bruge skinnecykler 
og alm. cykler og 
gående. 

(via facebook) 

56 Truels Schultz Prioritet 1 
Lokalsamfundene langs 
banen skal inddrages for 
at medvirke til at der 
etableres rastepladser 
med oplysninger om de 
enkelte lokalsamfund – 
lokale arrangementer, 
oplysninger om 
muligheder for 
tilflyttere mv. 

(via facebook) 
Har selv nydt turen ad banen på 
hesteryg samme med flere 
ridevenner på islændere, men 
hestene oplever det usikkert at 
træde på svellerne. 

57 Kaj Wichmann 
Madsen 

Prioritet 1 (via facebook) 

58 Helle Wichmann 
Madsen 

Prioritet 1 (via facebook) 

59 Lisa Clausen Prioritet 1 
En kombineret cykel og 
ridesti 

(via facebook) 

60 Jeanette 
Stjerneholm 

Prioritet 1 
Hvor mange andre 
steder tilbydes denne 
slags attraktion måske? 
Der er noget specielt at 

(via facebook) 



komme til Assens for at 
se/opleve som turist. 

61 Lone Viborg   Prioritet 1  (via facebook) 
62 Majken Søberg 

Helsgaard 
Prioritet  Prioritet  (via facebook) 

Vi vil gerne cykle, løbe og ride på 
den flotte rute. 
Var det ikke muligt at lægge 
cykelgrus imellem skinnerne? Så 
er udgiften ikke så stor og både 
skinner og cykler kan være der. 

63 Vera Lone 
Lindenstrøm 

Prioritet 1    (via facebook) 

64 Lykke Winther Prioritet 1    (via facebook) 
65 Jesper Lund 

Madsen 
  Prioritet 1 

Andet ville være tåbeligt 
ift. turister og os lokale 
som gerne vil 
skinnecykle  

 (via facebook) 

66 Ingeborg Colbæk 
Andersen 

Prioritet 1    (via facebook) 

67 Tine Bonham  Jeg har været ude og 
køre på skinnecykel 
flere gange og det er 
både en hyggelig, 
social og sjov 
oplevelse, som ikke 
koster en bondegård, 
så det ville være 
virkelig synd at 
nedlægge den. Men 
den trænger vist til en 
kærlig hånd. 

  (via facebook) 

68 Rasmus Simon 
Larsen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

69 Birthe Johannesen   Prioritet 1  (via facebook) 



Med en ridesti 
70 Jannie Lund 

Madsen 
Prioritet 1 
Cykler dagligt 
Ebberup/Assens og det 
er ofte med livet som 
indsats, så ja tak til en 
cykelsti. Må kunne laves 
så alle bliver glade; 
Skinnecykler, heste, 
alm. cykler og løbere 
må der kunne findes 
plads til. 

   (via facebook) 

71 Connie Bøllingtoft   Prioritet 1 
Det er en dejlig tur på 
skinnecykler, og hvis det 
blev 3a kunne cykelstien 
også bruges af folk der 
løber. Det vil være en 
fantastisk tur uden alle 
bilerne. 

 (via facebook) 

72 Kathrine Buller 
Clausen 

  Prioritet 1 
Jeg synes vi skal bevare 
skinnerne da det 
tiltrækker turister. Og så 
skal vi kombinere det 
med cykelsti, så tror jeg 
det kan være med til at 
få flere til at hoppe på 
cyklen fordi de netop 
undgår de store 
trafikerede veje. Der er 
mange fra Tommerup 
og Assens som 
studerer/arbejder i 
Glamsbjerg. 

 (via facebook) 



73 Ingelise Kramer 
Hansen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

74 Anja Kramer 
Hansen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

75 Else Marie Schmidt   Prioritet 1 
Det vil være forkert at 
fjerne de unikke 
muligheder som 
sporene giver med 
skinnecykling og andre 
aktiviteter på sporet. 
Lad os passe på de 
muligheder, som Assens 
Kommune allerede har. 

 (via facebook) 

76 Thomas Bonne 
Hansen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

77 Bahreh Rezai 
Hansen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

78 Lone Bredahl 
Jensen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

79 Hanne Schjødt-
Pedersen 

Prioritet 1    (via facebook) 

80 Hanne Birgitte 
Kristensen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

81 Inge Asserbo   Prioritet 1  (via facebook) 
82 Dorte Pamperin Prioritet 1    (via facebook) 
83 Tina Skov 

Stjernegaard 
  Prioritet 1 

Har kørt skinnecykler 
mange gange 
efterhånden. Det er 
hyggeligt og dejlig måde 
at se og nyde naturen. 
Børnene synes det er 
sjovt. Gæster udefra 
foreslår vi oftest en tur 

 (via facebook) 



på skinnecyklerne. 
Synes det er et godt 
aktiv. En sykelsti vil 
komme mange til gavn. 
3a vil tilgodese mange, 
både turister og borgere 
i kommunen. 

84 Lisbeth Jørgensen Prioritet  Prioritet  (via facebook) 
85 Steen Høyer   Prioritet 1  (via facebook) 
86 Tommy Kildemark 

Matthiasen 
  Prioritet 1  (via facebook) 

87 Sanne D. Larsen   Prioritet 1  (via facebook) 
88 Hanne Bodil 

Jørgensen 
 Skinnecykler og 

området med 
baneområdet er en af 
de mest unikke ting vi 
har i kommunen til 
græde for turister og 
borgere der har lyst til 
at bruge det. Kan ikke 
se de helt store 
udgifter for 
skatteborgerne som 
det kører nu… Der er 
mange der løber og 
rider i skoven, og tror 
ikke der er så meget 
brug for en ekstra 
cykelsti lige der. 

  (via facebook) 

89 Henrik Halle   Prioritet 1  (via facebook) 
90 Dennis Christensen     (via facebook) 

En letbane synes jeg lyder 
fornuftigt. 

91 Luise Rosford 
Tranberg 

  Prioritet 1  (via facebook) 



92 Annie Aastrup   Prioritet 1 
Så kan vi ride, vandre, 
cykle på egen cykel og 
skinnecykel. 

 (via facebook) 

93 Erik Henriksen Prioritet 1    (via facebook) 
94 Anita Kristiansen   Prioritet 1  (via facebook) 
95 Thomas Hussak   Prioritet 1 

Pga. historie og værdi 
som turistattraktion 

 (via facebook) 

96 Anne Krogsøe   Prioritet 1  (via facebook) 
97 Bjarne Val Hoppe  Prioritet 1 

Man burde bruge 
penge på at etablere 
cykelstier langs de 
trafikerede 
kommunale veje.  

  (via facebook) 

98 Jannie Duus   Prioritet 1  (via facebook) 
99 Ulla Bøggild   Prioritet 1  (via facebook) 
100 Christina Ringmann 

Fagerberg 
  Prioritet 1  (via facebook) 

101 Ninna Kristiansen Prioritet 1 
Cykelsti langs sporet 
ville være perfekt. Også 
for os der lufter hund 
langs banen. Svellerne 
er meget glatte på 
denne årstid. 

   (via facebook) 

102 Mette Elisabeth 
Rasmussen 

Prioritet 1    (via facebook) 

103 Carsten Ørum     (via facebook) 
Ønsker tog på nye spor langs 
banestrækningen. 

104 Malene Martinsen   Prioritet 1  (via facebook) 
105 Karin Yvonne 

Sørensen 
  Prioritet 1  (via facebook) 



106 Majbritt Joan 
Pedersen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

107 Jan Leth     (via facebook) 
Ønsker en skinnebus 

108 Pia Dahl Vilsmark   Prioritet 1  (via facebook) 
109 Pia Bak Jørgensen  Prioritet 1 

Jeg kan godt se 
fidusen i en cykelsti, 
men hvem skal rydde 
op efter deres svineri. 
Jeg bor selv op ad 
banen og synes det er 
hyggeligt med 
skinnecykler. 

  (via facebook) 

110 Helle Bedsted 
Steffensen 

  Prioritet 1  (via facebook) 

111 Thomas Hansen   Prioritet 1  (via facebook) 
112 Pia Brandhøj   Prioritet 1  (via facebook) 
113 Dorte Meldgaard 

Andersen 
  Prioritet 1 

Det ville være fantastisk 
med en cykelsti på eller 
langs banen. 

 (via facebook) 

114 Marianne 
Rasmussen 

  Prioritet 1 
Det ville være forkert at 
nedlægge 
skinnecyklerne. 

 (via facebook) 

115 Bent Kristensen   Prioritet 1  (via facebook) 
116 Helle Sandau   Prioritet  Prioritet (via facebook) 

En cykelsti ville være guld værd. 
117 Anders 

Alexandersen 
Prioritet 1    (via facebook) 

118 Lars Jacobsen   Prioritet 1  (via facebook) 
119 Tanja Bachmann 

Hansen 
  Prioritet 1  (via facebook) 



Fra: Mette Schmidt Hansen på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høringssvar banestrækning
Dato: 24. september 2014 14:30:10
Vedhæftede filer: John_Erik.jpg
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Venlig hilsen
Mette S. Hansen
Assens Kommune
Vej og Trafik
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf. 6474 7211
Mobil 2494 0509

Fra: jed@youseeme.dk [mailto:jed@youseeme.dk] 
Sendt: 24. september 2014 13:22
Til: vejogtrafik
Emne: Høringssvar banestrækning

Kære Vej & Trafik, Assens Kommune

Jeg afgiver hermed mit svar i forbindelse med høring vedrørende den gamle
 banestrækning.

3a: Første prioritet

2:  Anden prioritet

Jeg håber ikke scenarie 1 og 3b overhovedet kommer på tale!

Med venlig hilsen

John Erik Dupont 
Teglværksvej 46
5620 Glamsbjerg
jed@youseeme.dk
www.don-e.dk
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Banetrækningen mellem Tommerup St. og Assens
Dato: 25. september 2014 09:56:15

Fra: TE [mailto:torben.e@gmail.com] 
Sendt: 25. september 2014 09:34
Til: vejogtrafik
Emne: Banetrækningen mellem Tommerup St. og Assens

Ang. Banetrækningen mellem Tommerup St. og Assens har jeg et par spørgsmålet:

1. Hvem er i ”idemanden” til forslaget. Er der tale om et borgerkrav/en politiker/en
embedsmand/Banedanmark eller en hel anden?

2. Hvor meget har det kostet at få analysen udarbejdet (skattekroner)?

NB: Som borger synes jeg det var mere nødvendigt at få anlagt cykelstier til gavn for
 skolebørn/gymnasieelever eksempelvis mellem Haarby og Glamsbjerg.

Venlig hilsen
Torben Hansen
Nyvej 33
5690 Tommerup
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS:
Dato: 25. september 2014 09:56:03
Vedhæftede filer: image001.gif

Fra: Flemming Flouberg [mailto:flemming.flouberg@gmail.com] 
Sendt: 25. september 2014 08:04
Til: vejogtrafik
Emne:

Skal der ske noget nyt med den gamle banestrækning

mellem Tommerup St. og Assens?

Jo tak, meget gerne, Jeg bruger en del af banen ca. 3 gange dagligt.

Og vil gerne kunne bruge den som cykelsti.
Så derfor ville jeg lang foretrække –

Scenarie 1: man fjerner sporet og etablerer i stedet en cykelsti på hele
 strækningen, og kun sikkerheds belysning ved overskæringer

Med venlig hilsen

Flemming Flouberg
Topshøj 2
5631 Ebberup
3042 2444
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: banestrækning Tommerup Assens
Dato: 25. september 2014 09:55:52

Fra: Jørgen Rasmussen [mailto:aborgskole@gmail.com] 
Sendt: 24. september 2014 16:56
Til: vejogtrafik
Emne: banestrækning Tommerup Assens

Hej på Rådhuset, det var et godt initiativ.Det må være scenarie 3a der er
 den bedste løsning, man kan bruge banecykler eller anlægge en
 LETBANE og samtidig cykle.Fjerner man skinner kommer der aldrig tog
 fra Assens. Scenarie 3a vil trække turister til Assens kommune. Man kan
 også overtage  Ansaldo Bredas IC 4 tog som kan fås gratis, de kan vel
 bremse, når hastigheden er så lav som den ville blive  på den smukke
 gamle bane. Med venlig hilsen Rektor Universitetet i Aborg. Se så
 samtidig at få løst FLIS problemet på havnen, der ikke trækker turister
 til, som bare bliver syge som beboerne på PRÆSTEVÆNGET og resten
 af byen.
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: gl. banestrækning
Dato: 25. september 2014 09:55:06

Fra: per vartou [mailto:per@vartou.dk] 
Sendt: 24. september 2014 15:27
Til: vejogtrafik
Emne: gl. banestrækning

Hej
Som leder af Haarby Turistinfo, stemmer jeg helt klart for en bevaring.

Scenarie 2: man bevarer sporet (ingen ændring fra i dag)

Og jeg syntes man skulle gøre noget mere reklame for den, evt. en turistfilm (den kan jeg tilbyde
 at lave for små penge)
Evt. udflugter, med bla. Stop i Ebberup og tilbyde kaffe på Ebberuphus.

Med venlig hilsen
Per Vartou
Haarby Turistinfo
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høringssvar.
Dato: 24. september 2014 09:51:52

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Paw Ibsen [mailto:paw.ibsen@gmail.com]
Sendt: 24. september 2014 09:30
Til: vejogtrafik
Emne: Høringssvar.

Jeg synes det ville være synd at fjerne den gamle banestrækning, da det er en helt speciel måde at opleve vore
 kommune på, og naturen. Jeg tror der er mange der bruger banen som udflugt og lign. Derfor vil jeg stemme på
 Scenarie 3a.
Mvh. Camilla Ibsen
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høring af banen
Dato: 24. september 2014 09:50:45

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: jan pedersen [mailto:janheines@icloud.com]
Sendt: 23. september 2014 15:19
Til: vejogtrafik
Emne: Høring af banen

Hej 

Jeg som privat dagplejer og som mor stemmer jeg for scenarie 1

Som dagplejer er vi ofte på tur på banen, men ikke spor morsomt med barnevogn (pga huller) hvor der er en
 eller to børn i.
Som mor ville det være fedt at kunne sende sine børn til kammerater til Nårup, hvor de ikke skal ud på de små
 veje med traktorer og andet. For vores store barn, vil det være fedt at de kunne cykle den vej til gymnasiet osv i
 Glamsbjerg.

Hilsen
Charlotte i Tommerup
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Fra: Flemming Lund på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: planer i høring
Dato: 26. september 2014 09:50:06

Med venlig hilsen

Flemming Lund
Assens Kommune
Vej og Trafik
Tlf. nr. 64747253

Fra: ee@hansen.mail.dk [mailto:ee@hansen.mail.dk] 
Sendt: 25. september 2014 19:56
Til: vejogtrafik
Emne: planer i høring

PLANER I HØRING

HELT KLART SCENARIE 1 da det vil hjælpe utrolig mange elever som skal i skole i
 Glamsbjerg. Frem for at skulle ud på en vej hvor der ikke er cykelsti. Helt klart
 betryggende. Rigtig mange andre vil helt klart også komme til at bruge den. Dagplejere
 med allederes børn. De små som endnu ikke kan geberde sig i trafikken osv osv.
Jo helt klart en rigtig god og længe ventet ide. Håber virkelig det vil blive til noget.

H Hansen 
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Fra: Flemming Lund på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS:
Dato: 26. september 2014 09:50:15

Med venlig hilsen

Flemming Lund
Assens Kommune
Vej og Trafik
Tlf. nr. 64747253

Fra: Grete Moeller Pedersen [mailto:grete2955@gmail.com] 
Sendt: 25. september 2014 19:56
Til: vejogtrafik
Emne:

Hvorfor kunne man ikke lave en skinnebus?
Der er ikke rigtigt nogle direkte og hurtige forbindelser til "hovedstaden"
 Assens, med jeres borgerservice og de andre ting, der er samlet der.
Det er også svært for ældre (som mig) og andre at komme til at handle i
 Knarreborg byggecenter, ingen busser mere som jeg kan finde ud af (og ingen
 pensionistrabatter).
Det vil sige cyklen skal ud, men som alderen stiger virker bakkerne højere.
Der er en forberedt mulighed for at "genoplive" skinnetransport mellem
 småbyerne, som førhen var fulde af liv og forretninger. (Jeg voksede op i
 Naarup) vi kunne tage toget til både Glamsbjerg og videre, samt Knarreborg
 og Tommerup St. "når det  gik vildt til".
Det ser ud til, at elektrificering vinder inpas, så man kunne da overveje at
 starte en skinnebus ad ruten, med stop flere steder undervejs. (Skinnecyklerne
 er vist også populære, men selvfølgelig kun om sommeren).
Liv i området tiltrænges og jeg ved ikke om cykelstier på ensomtliggende og
 mørke områder er et godt svar. Jeg ville ikke turde cykle der, efter mørkets
 frembrud.
Blot nogle tanker.
mvh. Pensionist -uden råd til bil eller benzin- og uden råd til at forny
 kørekortet.
Grete Møller Pedersen
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Høring vedr. Cykelsti på den tidligere jernbanestrækning mellem Assens og Tommerup. 

Der opstilles i materialet "Analyse af jernbanestrækningen"  4 scenarier. 

Jeg vil hermed tilkendegive, at jeg bakker op om scenarie 3b, som beskriver et scenarie med 
cykelsti fra Assens til Nårup og bevarelse af skinnelegemet fra Nårup til Tommerup. 

Hermed bevares den unikke attraktion med skinnecykler. Der kunne overvejes mulighed for 
vigespor og vendeskive på strækningen, så håndteringen af skinnecyklerne blev lettere. 

Desuden tilgodeses den strækning, som af de fleste respondenter på spørgeundersøgelsen om 

cykelstier ønskede omlagt til cykelsti, nemlig strækningen mellem Assens og Nårup/Glamsbjerg. 

Jeg forstår ikke de beløb, der nævnes i forbindelse med de 4 projekter. Den samlede pris er 

næsten dobbelt så stor som stien mellem Korinth og Ringe kostede for få år siden. Og Faaborg-

Midtfyns udgifter til projektet beløb sig, så vi jeg kan se, 1,7 mio. Kr.  

 Jeg mener, at en cykelst vil være et kæmpe plus for det område jeg bor i. Og gerne en sti belagt 
med grus. 

Venlig hilsen  

Karsten Jørgensen, Rybergsvej 34, Ebberup, 
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Fra: Flemming Lund på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Assens-Tommerupbanen
Dato: 26. september 2014 09:50:42

Med venlig hilsen

Flemming Lund
Assens Kommune
Vej og Trafik
Tlf. nr. 64747253

Fra: Finn Holst-Jacobsen [mailto:holst@jacobsen.mail.dk] 
Sendt: 25. september 2014 16:52
Til: vejogtrafik
Emne: Assens-Tommerupbanen

Sæt 2 lokaltogsæt på sporet og indret vigespor midtvejs. Og lad så med Bane Danmarks velsignelse
 toget køre på strækningerne Assens-Tommerup-Middelfart/Odense med stop ved alle små og store
 stationer.

Eller lad Skinnecyklerne have banen i fred.

Cykelstier langs vejene adskilt fra kørebanerne så der ikke parkeres biler på cykelstien er langt at
 foretrække.

Finn Holst-Jacobsen
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Høringssvar vedr. banestrækningen mellem Tommerup St. og Assens

Scenarie 3a må være det rigtige valg 

Muligheden for at køre på skinnecykler er attraktiv og populær, og den er noget enestående for 
Vestfyn. Vi der bor i Tommerup, kan ved selvsyn konstatere at den benyttes. Om den kunne 
annonceres bedre, skal vi ikke kunne sige. Den kunne gøres endnu bedre ved etableringen af flere 
”vigespor” og flere rastepladser undervejs.  

Men man må da indrømme at en sti til cykler (som fodgængere forhåbentlig også må benytte!) i 
området også ville være en god ide og sikkert ville være populær i vide kredse. 

Derfor er det særdeles opmuntrende at et af scenarierne netop åbner mulighed for dels at bevare 
skinnecyklerne, dels at etablere en cykelsti. Det er så et spørgsmål om at finde pengene, men når 
man ser på hvad kommunen ellers bruger penge til, burde det ikke være et uoverkommeligt 
problem. Så dyrt er det heller ikke, og en hel del af arbejdet vil kunne udføres af arbejdskraft som 
måske ellers har svært ved at finde arbejde. Specielt må man bemærke at den økonomiske forskel 
mellem løsning 3a og 3b er så lille at man lige så godt kan tage den ekstra fordel med som 3a giver. 

Flot analyse I har lavet, for resten! 

Venlig hilsen 
Anne og Axel Moos 
Tommerup 

12



Fra: Mette Schmidt Hansen på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Assensbanen
Dato: 29. september 2014 09:46:38

Venlig hilsen
Mette S. Hansen
Assens Kommune
Vej og Trafik
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf. 6474 7211
Mobil 2494 0509

Fra: Per Ravn [mailto:per.ravn@glenten.dk] 
Sendt: 28. september 2014 15:13
Til: vejogtrafik
Emne: Assensbanen

Nej, der skal ikke ske noget med Assens banen. Det er en strækning, hvor der kører skinnecykler
 og det er der ikke mange steder hvor man kan gøre i Danmark, så lad nu den bane ligge.

Det viser sig jo, at banen er en turistmæssig attraktion og det er vel ikke så ringe endda.

Hvis kommunen har råd til at anlægge en cykelsti ved siden af banen og samtidig har råd til at
 vedligeholde denne så er det noget andet, men mon dog kommunen kan skaffe disse penge.

Vh. Per Ravn,
Bakkevænget 4
5690 Tommerup
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Fra: Gitte C. Degn på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høringssvar banestrækningen mellem Assens og Tommerup st.
Dato: 1. oktober 2014 14:59:54

Fra: Stine Flintegaard Larsen [mailto:stinefl3@hotmail.com] 
Sendt: 30. september 2014 11:41
Til: vejogtrafik
Emne: Høringssvar banestrækningen mellem Assens og Tommerup st.

Hej jeg vil gerne stemme for:

Scenarie 1 : hvor man nedlægger banen og etablere en cykelsti på hele strækningen.

Jeg syntes at man som borger ville kunne nyde denne flotte rute mere, da man ville kunne
 løbe, cykle og gå ture uden at nærmest brække benene på bane skinnerne eller svellerne.
Og Børnene der skal i skole, eller til fritids aktivitet ville kunne cykle mere sikkert på denne
 rute mellem byerne uden at skulle ud på vejen hvor den ofte er meget snoet eller dårligt
 belyst om aftnen.
Jeg har også et ønske om, at der kunne blive etableret en ridesti på denne strækning.
Da der er mange aktive rytter i kommunen jeg er selv en af dem, der er ikke så mange
 muligheder for at ride og nyde naturen i denne kommune.
Der er ingen ruter hvor vi må ride på vores heste, hverken skov eller stier vi er henvist til
 vejen,.
Jeg mener at bane strækningen er en oplagt mulighed for at kunne lave en sti der,  da man
 kan kigge langt og tage hensyn til hinanden.
Og dette er der lavet andre steder i landet hvor det fungere rigtig godt.
Det er lidt træls at man skal kørere ud af kommunen for at kunne få disse oplevelser.
MVH. 
Stine Flintegaard Kældsø
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Fra: Peter Laier Petersen på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Skal der ske noget med den gamle jernbane
Dato: 2. oktober 2014 10:41:02
Vedhæftede filer: image001.jpg

Peter L. Petersen
Ingeniør
Vej og Trafik
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Direkte 6474 7255
pelap@assens.dk
www.assens.dk

Fra: Michael Dissing Nielsen [mailto:mdn@assensforsyning.dk] 
Sendt: 1. oktober 2014 12:22
Til: vejogtrafik
Emne: Skal der ske noget med den gamle jernbane

Hermed høringssvar fra Assens Forsyning vedr. analyse af den gamle jernbane

Assens Forsyning planlægger at centralisere spildevandsrensningen i kommunen til Assens
 Renseanlæg. Spildevandet fra alle byer skal på sigt ledes til rensning i Assens Renseanlæg. Dette
 medfører at der skal etableres en række større afskærende ledninger til Assens. Assens
 Forsyning forventer, at den afskærende ledning fra Tommerup/Tommerup St. By til Assens
 Renseanlæg med fordel kan etableres umiddelbart ved siden af den gamle jernbane.  Såfremt
 der skal etableres en cykelsti langs jernbanen er Assens Forsyning interesseret i et samarbejde
 mellem kommune og forsyning, der sikrer, at cykelsti og kloakledning kan etableres mest
 hensigtsmæssigt.

Med venlig hilsen 

Michael Dissing Nielsen
Projektleder

Assens Forsyning as 
Skovvej 2b, 5610 Assens 

Tlf.: 63449000 
Direkte.: 63449022 
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Fra: Flemming Lund på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Assensbanen
Dato: 6. oktober 2014 08:31:15

Med venlig hilsen

Flemming Lund
Assens Kommune
Vej og Trafik
Tlf. nr. 64747253

Fra: Niels Erik Simonsen [mailto:nesi1948@gmail.com] 
Sendt: 4. oktober 2014 17:57
Til: vejogtrafik
Emne: Assensbanen

Set med min optik er forslag 1 den bedste langsigtede løsning, da hele strækningen bliver
 etableret i et hug. Den største fordel ved forslag 1 er at alle - gående, løbende, cyklende,
 kørestolsbrugere- får lige muligheder for at benytte stien. Som det er i dag har skinne
 cyklisterne den største fordel og vel næsten fortrinsret. Som gående/løbende må jeg
 jævnligt hoppe ud i tidsler, brændenælder og brombærranker når der kommer
 skinnecykler (i sæsonen). De aktive ældre på Lilleskov teglværk kunne producere andre
 typer af cykler til udlejning.
Venlig hilsen

Niels Erik Simonsen
Nyvej 77
5690 Tommerup
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Fra: By, Land og Kultur fællesmail
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Genåbning af Assensbanen
Dato: 6. oktober 2014 11:24:02

Fra fællesmail By, Land og Kultur

Fra: Hovedmail Assens 
Sendt: 3. oktober 2014 13:29
Til: By, Land og Kultur fællesmail
Emne: VS: Genåbning af Assensbanen

Fra hovedpostkassen

Fra: Ditte Lind & Henrik Schwartz-Sørensen [mailto:mail@ditteoghenrik.dk] 
Sendt: 3. oktober 2014 11:13
Til: Hovedmail Assens
Emne: Genåbning af Assensbanen

Til Assens Byråd

Hermed meddeles , at vi varmt støtter Ole Dupont Kofods forslag om genåbning af
 Assensbanen.

Venlig hilsen

Ditte Lind   Henrik Schwartz
Christiansmindevej 6
Tommerup Stationsby
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På sporet af jernbanens fremtid 

Efter at have overværet et godt og interessant møde om sagen i Nårup Forsamlings-
hus føler jeg trang til at give mit besyv med. 

Indledningsvis vil jeg konstatere, at man får, hvad man betaler for, idet de forholds-
vis begrænsede midler, der er blevet konsulentfirmaet til del, har resulteret i 3-4 
meget lidt gennemarbejdede bud på jernbanens fremtid. Der kan da tænkes mange 
andre forslag, og det vender jeg tilbage til. 

Jeg mener, at man bør bevare jernbanelegemet med skinner i hele banens udstræk-
ning, da det er meget få steder i landet, at et sådant kulturminde overhovedet er ek-
sisterende. 

På mødet blev det oplyst, at Bane Danmark stadig ejer banestrækningen og dermed 
har forpligtelsen til at vedligeholde arealerne, hvilket jeg som nabo og daglig bruger 
af disse kan konstatere ikke sker. Denne oplysning fik mig på mødet til at udtrykke 
min forundring over, at kommunen udarbejder planer for fremtiden for et areal, 
man slet ikke ejer. Det gav ikke anledning til nogen direkte kommentarer fra de del-
tagende politikere, bortset fra at kommunen var blevet kontaktet af Bane Danmark 
med henblik på et salg af arealerne til kommunen, men på mødet kunne man ikke 
huske, hvad Bane Danmarks forlangende var. Endvidere oplyste man, at der var ud-
arbejdet en lokalplan for området, der betyder, at arealerne ikke må sælges i små-
bidder. Så langt så godt! 

Jeg mener, at Assens Kommune burde forhandle sig til en overtagelse af arealerne 
fra Bane Danmark, vel vidende at man derved overtager et miljøproblem. Jernbane-
arealer er mig bekendt miljøfarlige. Men en overtagelse skal alligevel finde sted, for 
at planer for banens fremtid kan gennemføres. 

Når det er gjort, bør kommunen stille skinnelegemet til rådighed for Lilleskov Tegl-
værk i et så langvarigt lejemål, at det vil være rentabelt for arbejdsgruppen at fore-
tage investeringer f. eks i form af støjsvage hjulsæt til skinnecyklerne og i vedligehol-
delse af arealerne. 
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Derefter kunne kommunen, som foreslået på mødet af Karen Nøhr, lægge grus mel-
lem og ved siden af skinnerne, så arealerne bliver mere anvendelige for gående og 
eventuelt cyklister. 

Herfra kunne kommunen i samarbejde med Lilleskov Teglværk i ro og mag udføre 
forbedringer af afstigningsmulighederne langs banestrækningen og måske - når 
midlerne er til rådighed, og behovet viser sig - kombinere med en egentlig cykelsti. 

I den forbindelse undrer det mig, at den tilstedeværende repræsentant fra Dansk 
Cyklistforbund ikke underbyggede sine argumenter for etablering af en cykelsti ved 
at kunne dokumentere brugen af den cykelsti, der er blevet lavet på banearealet fra 
Ringe til Korinth. Jeg er nemlig ikke sikker på, at antallet af cyklister dér overstiger 
antallet af skinnecyklister på vores banestrækning. 

Jeg er nabo til jernbanen og kan ved selvsyn og hørelse konstatere, at der en  masse 
mennesker, der hver sæson har meget stor glæde af den særlige oplevelse, det er at 
tage en kortere eller længere tur på skinnecyklerne. Og så skal man ikke glemme de 
mange, der dagligt har glæde af arealet som gangsti. Deres oplevelse kunne forbed-
res betydeligt ved et lag grus mellem skinnerne. 

Erik Thilsing-Hansen, Holtevej 58, 5620 Glamsbjerg 



Høringssvar ang. den gamle banestrækning mellem Tommerup og Assens

På sporet af jernbanens fremtid 3 i 1 projekt             
Skal der være skinner, cykelsti eller noget 
helt tredje på den nedlagte jernbane mellem
Assens og Tommerup. Optagning af skinner 
og sveller til fordel for en ren cykelsti har 
været foreslået, en løsning som vil koste
rigtig mange penge, dels penge til det store 
arbejde som optagning vil koste og ligeledes
penge til deponering af sveller som høre 
under affald der skal behandles miljørigtigt
korrekt, derefter penge til anlæg af cykelsti 
som vil kræve et stabilt underlag med  
efterfølgende asfaltbelægning. Der har været 
nævnt beløb helt op til 30 millioner kroner. 

En langt billigere og bedre løsning kunne være en 3 i 1 løsning, hvor der udlægges stenmel mellem skinnerne, man 
kunne derved bevare den eksisterende skinnecykelbane og samtidig skabe en glimrende cykel og gangsti og hvis 
man derudover lavede det som et nyttejob projekt kunne man i en periode, måske over et par år skabe nogle  
meningsfyldte nyttejobs. Til udlægning og senere løbende vedligeholdelse kunne man f.eks på job & kompetance-
centeret lade nogle unge svejseglade mennesker bygge en udlæggermaskine til både anlæg og senere vedligehold-
else af stianlæget. Stenmel er et meget stabilt materiale, som netop bruges til anlæg af stier og som giver et godt 
underlag, hvor man med et par ture om året med maskinen kunne lave en attraktiv oplevelsesturisme og samtidig 
skabe en god stiforbindelse for de lokale beboere i de områder som støder op til den gamle jernbanelinie. 

3 i 1 løsning: 1. Forsat skinnecykelbane 2. God cykel og gangsti 3. Et meningsfyldt nyttejobsprojekt.

08.10.2014

Med venlig hilsen 

Poul Erik Kristiansen 
Mågevej 5  5620 Glamsbjerg 
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Fra: Jimmy Rahbæk Christensen
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Den gl. bane mellem Tommerup og Assens.
Dato: 20. oktober 2014 11:59:42

Fra: Hanne Madsen På vegne af vejogtrafik
Sendt: 20. oktober 2014 11:29
Til: Jimmy Rahbæk Christensen; Poul-Henning Nielsen
Emne: VS: Den gl. bane mellem Tommerup og Assens.

Fra: Olsen [mailto:mollyo@123dk.dk] 
Sendt: 19. oktober 2014 09:31
Til: vejogtrafik
Emne: Den gl. bane mellem Tommerup og Assens.

Jeg var til mødet i Nårup forsamlingshus og har følgende bemærkninger:
1. Assens kommune skal ikke foretage sig noget ud over planer om bevaringen af arealerne

så længe man ikke er ejer af arealerne.
2. Skinnerne skal blive liggende. Når først skinnerne er væk vil det hele sygne hen og

teglværket må bede om kommunal støtte.
3. Hvis kommunen bliver ejer af jorden kan man begynde med at rense op og udlægge

stabilt grus mellem skinnerne – så kan folk benytte arealet til at gå på eller cykle efter
eget behov eller lade være, men det skal ikke kaldes en cykelsti.

Venlig hilsen

Inger og Henning Olsen
Violvej 1, Verninge
5690 Tommerup
30724121
mollyo@123dk.dk
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Fra: Sven Erik Schmidt
Til: Friluftsraadet Kreds Sydfyn; Mia Hesselkjær
Cc: post@assensforsyning.dk; Jørgen Bjerring; lars9hansen@gmail.com; hmpetersen@sol.dk;

 post@cyklistforbundet.dk; banedanmark@bane.dk; fyn-bs-vejsager@politi.dk; fynbus@fynbus.dk;
 kibro@privat.dk; vaadeng@post.tele.dk; nst@nst.dk; ot@vestfyns-gym.dk; ci@vestfyns-gym.dk;
 adm@vestfyns-gym.dk; kajdamkaer@get2net.dk; vestfyns@vestfyns.dk; kbe@vestfyns.dk; vd@vd.dk;
 kontor@gfeskole.dk; skoleleder@friskolenijordlose.dk; koeng@koeng.dk;
 strandmolleskolen@strandmolleskolen.dk; fof@email.dk; mvasserbo@gmail.com;
 johannesjacobsen@webspeed.dk; per.frank1@skolekom.dk; kp.assens@gmail.com; sks@nst.dk;
 losck@udviklingfyn.dk; hanha@udviklingfyn.dk; claus@hestholm.net; Peter.malling@galnet.dk;
 kbn@wefri.dk; Toni.reese@get2net.dk; clbi@mail.dk; friluftsraadet@friluftsraadet.dk

Emne: RE: VS: Skal der ske noget med den gamle banestrækning mellem Tommerup St. og Assens?
Dato: 21. oktober 2014 21:13:39

Der skal, ske noget med den gamle banestrækning mellem Tommerup St. og Assens.

Vi bør tænke på at der er andre end de personer som kører rundt på Skinnecykler som har
 brug for sikker transport, derfor skal der anlægges en cykelsti langs hele strækningen.
Glamsbjerg er på mange måder i centrum af kommunen, der ligger
 Kommunens Gymnasium, Handelsskole, VUC, Produktionsskole osv. derfor skal der
 etableres en sikker cykelsti fra Assens til Glamsbjerg og fra Tommerup St. til Glamsbjerg
 cyklen er en sundmåde at komme i skole, langs den gamle banelægeme.
Assensbanen er en naturperle som bør udbygges med flere spændende oaser, ud over
 Galaksen i Nårup og den gamle grusgrav med schelters og bålsted: Derfor skal der laves
 cykelsti så andre brugere kan opleve herlighederne uden at skulle leje en skinnecykel.
Jeg går ind for senarie 3a her er plads for alle. Aktiviteter for frivillige og foreninger, samt
 kulturarven bevares og sammenknytning af byerne med gode cykelstier oprettes. 
Jeg har kørt med Skinnecykler en del gange. Nu kunne jeg godt tænke mig at opleve
 strækningen på en anden måde med mulighed for at lave små slag ud I de små
 lokale oaser/landsbyer.  
Økonomien spiller selvfølgelig en rolle, lad os tage strækningen i små bidder, fra en ende
 af. Det kan blive en turistatraktion mere som ikke kun er for de få.
Jeg har også læst I avisen at der var overvejende modstand på mit forslag. Jeg var
 desværre en af dem som ikke havde mulighed for at være til stede kl. 16.00 hvor mødet
 begyndte. 

Med venlig Hilsen
Sven Erik Schmidt
Stærmosevej 180
5690 Tommerup
schmidtholst@hotmail.com
Rep. Ungdomsringen i Friluftsrådet kreds Sydfyn

 From: sydfyn@friluftsraadet.dk
To: mihes@assens.dk
CC: post@assensforsyning.dk; magtenboelle@gmail.com; schmidtholst@hotmail.com;
 lars9hansen@gmail.com; hmpetersen@sol.dk; post@cyklistforbundet.dk;
 banedanmark@bane.dk; fyn-bs-vejsager@politi.dk; fynbus@fynbus.dk; kibro@privat.dk;
 vaadeng@post.tele.dk; nst@nst.dk; ot@vestfyns-gym.dk; ci@vestfyns-gym.dk;
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Fra: Friluftsraadet Kreds Sydfyn
Til: Mia Hesselkjær
Cc: post@assensforsyning.dk; magtenboelle@gmail.com; schmidtholst@hotmail.com; lars9hansen@gmail.com;

 hmpetersen@sol.dk; post@cyklistforbundet.dk; banedanmark@bane.dk; fyn-bs-vejsager@politi.dk;
 fynbus@fynbus.dk; kibro@privat.dk; vaadeng@post.tele.dk; nst@nst.dk; ot@vestfyns-gym.dk;
 ci@vestfyns-gym.dk; adm@vestfyns-gym.dk; kajdamkaer@get2net.dk; vestfyns@vestfyns.dk;
 kbe@vestfyns.dk; vd@vd.dk; kontor@gfeskole.dk; skoleleder@friskolenijordlose.dk; koeng@koeng.dk;
 strandmolleskolen@strandmolleskolen.dk; fof@email.dk; mvasserbo@gmail.com;
 johannesjacobsen@webspeed.dk; per.frank1@skolekom.dk; kp.assens@gmail.com; sks@nst.dk;
 losck@udviklingfyn.dk; hanha@udviklingfyn.dk; claus@hestholm.net; Peter.malling@galnet.dk;
 kbn@wefri.dk; Toni.reese@get2net.dk; clbi@mail.dk; friluftsraadet@friluftsraadet.dk; Friluftsraadet Kreds
 Sydfyn

Emne: VS: Skal der ske noget med den gamle banestrækning mellem Tommerup St. og Assens?
Dato: 21. oktober 2014 12:15:35

En orientering.

Friluftsrådet kreds Sydfyn, dækker de fem sydfynske kommuner Assens, Faaborg-Midtfyn,
 Svendborg, Langeland og Ærø, har drøftet den fremtidige brug af ”Assensbanen” på det
 seneste bestyrelsesmøde.
Vi støtter der fortsat kan køres på skinnecykler på hele banestrækningen fra Tommerup til
 Assens, som nu.

Det gør vi fordi det er en af Assens Kommunes største turistattraktioner, som Assens er
 kendt for ud over det ganske land. Derudover er det en god aktiv friluftsaktivitet, som
 rigtig mange har glæde af, både lokale og turister, unge, børnefamilier og ældre. Der
 arbejdes også på at anskaffe støjsvage handikap skinnecykler. Det oplyses fra pålidelig
 kilde der minimum er over 12.000 udlejningstimer årligt.

Skinnecykling, som det er i dag, er ingen hindring for folk stadig kan gå på banearealet, og
 have glæde af det hele året, banearealet er et godt friluft- og natur område.

Vi mener der er plads til skinnecykel konceptet kan udvides markant, med forskellige tiltag,
 således natur- og friluftsoplevelsen kan udbygges, så der bliver bedre faciliteter, til glæde
 for brugerne og alle langs banen.
Som det er nu, er der flere handlende som har en økonomisk indtægt og merhandel ved
 udlejning af skinnecykler, også det kan udbygges.
Hvor der er behov, mener vi der kan anlægges gangstier, men det må ikke ændre på
 skinner eller banes benyttelse til skinnecykling.
Vi har også bemærket der i dagspressen og på Fyens Stiftstidendes ”Cafe Stiften” debatmøde i
 Nårup forsamlingshus har været en markant tilslutning til fortsat skinnecykling også på hele
 strækningen Assens-Tommerup.

Vi afgiver selvfølgelig høringssvar til udsendte materiale.
Med venlig hilsen
Per Brunsgaard
Kredsformand
Friluftsrådet Sydfyn
Tlf.: 51 32 98 04
Mail: per-b@mail.tele.dk
Mail: sydfyn@friluftsraadet.dk
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Friluftsrådet Sydfyn 
Kredsformand Per Brunsgaard 

Tel 51 32 98 04/ 20 11 37 63 - sydfyn@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet Sydfyn omfatter Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner 

Assens Kommune 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

Sendt pr. e-mail til: vejogtrafik@assens.dk 

31. oktober 2014.

PB/PF

Høringssvar til: Assens - Tommerup Stationsby, Analyse af nedlagt jern-
baneforbindelse “Assensbanen“ 

Tak for tilsendte analyse, som vi med interesse har læst. 

Friluftsrådets kredsbestyrelse Sydfyn har haft projektet Assensbanen som punkt på 
de sidste to bestyrelsesmøder. 

En enig kredsbestyrelse støtter op om den eksisterende friluftsaktivitet, som skin-
necykling er bevares i fremtiden på hele strækningen som den er nu mellem As-
sens - Tommerup Stationsby. 

Tillige har vi fulgt projektet i dagspressen og deltaget i Cafe Stiftens møde i Nårup 
Forsamlingshus, ligesom vi har set på tilsvarende projekter andre steder og finder 
påfaldende sammenhæng. 
Der har endnu ingen kommunikation været med Naturstyrelsen omkring ejerskab 
og brug af banen. Vi vil meget gerne anbefale et kommunalt ejerskab af hele 
strækningen. 

Ud over at være en unik friluftsaktivitet, som kun kan opleves ét sted på Fyn, som 
for øvrigt er Danmarks længste rute, vil en bevarelse af skinnerne og banens in-
stallationer bevare et unikt kulturmiljø til vore børn og børnebørn langt ud i fremti-
den. Det må ikke ødelægges. 

Vi har aktivt deltaget i møder der har til formål at støtte op om kredsbestyrelsens 
beslutning og følger dette forum til processen er afsluttet. 

Det vil føre for vidt at begynde at beskrive de ting der undrer os, når vi læser ana-
lysen. Men som det blev nævnt fra Assens Kommunes side på mødet i Nårup for-
samlingshus, var det bestilt arbejde konsulent firmaet udførte. 

Der er dog et par ting der undrer os meget. Det første er at der sættes levetid på 
skinner og sveller i analysen, når der samme sted skrives der kun skal køre skin-
necykler. Det er ikke tog med 180 km./t., der kommer buldrende. Svellerne på 
strækningen har for længst overskredet denne levetidsgrænse, men er udmærket 
at køre skinnecykel på. 
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Friluftsrådet Sydfyn 

Kredsformand Per Brunsgaard 
Tel 51 32 98 04/ 20 11 37 63 - sydfyn@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet Sydfyn omfatter Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner 

Analysens beskrivelser af Lilleskov Teglværks rolle i de fremtidige scenarier, er for 
os langt fra de informationer vi har fået, og derfor må de være fejlfortolket og fejl-
agtigt skrevet i analysen. 

Friluftsrådet Sydfyn støtter derfor op om analysens 2+ og 3a forslag, som er en 
bevarelse af aktiviteten med skinnecykling som den er, men med mulighed for for-
bedringer for brugere og friluftsliv på strækningen og gerne med et stisystem der 
følger banen, hvor der er behov og muligheder. Men en egentlig sti i en bredde 
som Cirkulære nr. 95 af 06/07/1984, (som er gældende), anser vi for meget van-
skelig at efterleve i forslag 3a for dobbeltrettede fællesstier. Der er også afvandin-
gen af sporarealet at tage hensyn til, så en anden benævnelse end cykelsti bør nok 
anvendes. 

Vi mener desuden der er mange muligheder for øget friluftsliv, også for folk med 
handikap, på og langs banen ved at vælge 2+ og 3a. Støj fra skinnecykler kan 
selvfølgelig afhjælpes med nye kunststof hjul. Godt friluftsliv, bevarelse af kultur-
arven og øgede turistindtægter er en selvfølge, ved at vælge denne løsning. Vi er 
meget enige i eksperternes vurdering af, der ikke er turistindtægter i at bryde 
skinnerne op og anlægge en sti, som så mange andre steder i Danmark.  

Assens kommune går heldigvis ind for at bevare kulturarven, som f.eks. skorste-
nen ved sukkerkogeriet i Assens, og stor ros for det.  

Assens er tillige kendt for skinnecyklerne langt ud over Fyn, en aktivitet som kan 
udbygges og blive et endnu bedre Brand. 

Vi står gerne til rådighed, hvis der er opklarende spørgsmål, eller andet vi kan væ-
re behjælpelige med. 

Med venlig hilsen 

Per Brunsgaard 
Kredsformand 

Friluftsrådet Sydfyn 

Tlf.: 51 32 98 04 

Mail: per-b@mail.tele.dk 

Mail: sydfyn@friluftsraadet.dk 

cc. Naturstyrelsen, Bane Danmark, Friluftsrådet og Avisen 
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Assens Kommune
Vej og Trafik
Rådhus Allé 5 23.10.2014
5610 Assens

Høring vedr. den gamle banestrækning mellem Assens ogTommerup 
Station.

Danmarks Naturfredningsforening Assens bestyrelse har følgende 
bemærkninger til denne høring:

Vi mener, at banen skal bevares og fortsat bruges til skinnecykler.

I Kommuneplan 2013 – 2025 står følgende:
Kulturarven skal have stort fokus i Assens Kommune og de bevaringsværdige 
kulturhistoriske værdier skal sikres en fremtrædende rolle i et moderne samfund.
De kulturhistoriske værdier skal være en synlig del af Assens Kommunes  
identitet og skal være et aktiv i forhold til formidling, bosætning og turisme.

Denne banestrækning er den længste af de nedlagte og bevarede 
banestrækninger i hele Danmark og den eneste bevarede på Fyn. Samtidig 
er den en del af kulturhistorien og vidner om Assens strategiske betydning i 
midten af 1800-tallet ligesom rådhuset i den tidligere sukkerfabrik og 
mange andre elementer.

Banen bliver brugt til skinnecykling – det eneste sted på Fyn.
I Jylland findes et par nedlagte banestrækninger, hvor der kører mindre 
skinnecykler, men kun på meget korte strækninger. På Sjælland er der 
ingen. Assens Kommune har hermed en attraktion, som ikke findes andre 
steder i Danmark.

Kommunen satser en del på at tiltrække turister, bl.a. ved at fremme 
campingpladser som de fleste andre kommuner i Danmark. Desuden med 
lystfiskeraktiviteter, som enhver kommune med kystadgang kan etablere. 
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Nutidens turister efterspørger og lægger vægt på særlige oplevelser, som 
man ikke kan få alle steder.

Med en satsning på en langt bedre formidling af kulturhistorien langs banen 
og med  oplevelsespunkter, opholdsarealer, inddragelse af lokale aktører i 
form af muséer, gamle stationsbygninger, ledvogterhuse, spisesteder  m.m. 
kan man få en attraktion, som med den rette markedsføring virkelig vil 
kunne tiltrække turister. 

Selvom det vil koste penge med en opgradering af banestrækningens 
faciliteter, vil det langt fra være i den størrelsesorden, som de andre forslag 
indebærer. De penge kunne i stedet bruges til at anlægge cykelstier, hvor 
der virkelig er brug for dem. Spørgeundersøgelsen vedr. cykelforhold i 
kommunen viser med al tydelighed, at det største behov er på strækningen 
Assens – Glamsbjerg – Hårby. 

En bevaring af banestrækningen til skinnecyklerne blokerer ikke for, at 
man stadig kan bruge strækningen til kortere eller længere vandreture og 
dermed også have glæde af  evt. nye tiltag. Som det er nu, er det allerede et 
godt område for natur- og friluftsliv.

Med venlig hilsen
For bestyrelsen DN-Assens 
Toni Reese Næsborg
Stationsvej 20, Jordløse
5683 Hårby
64 73 14 82
e-mail: toni.reese.naesborg@gmail.com
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Fra: Birthe Pedersen på vegne af vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høringssvar, banestrækning mellem Tommerup St og Assens
Dato: 27. oktober 2014 09:47:33

Med venlig hilsen

Birthe Pedersen
Teknisk Assistent

Vej og Trafik
Rådhus Alle 5
5610 Assens

Direkte telefon 6474 7249
E-mail: Birtp@assens.dk

Fra: Jeannie Munk Thisgaard [mailto:mail.jeannie@gmail.com] 
Sendt: 25. oktober 2014 21:34
Til: vejogtrafik
Emne: Høringssvar, banestrækning mellem Tommerup St og Assens

Hej

Hermed mine kommentarer til ”Skal der ske noget nyt med den gamle banestrækning mellem
 Tommerup St. og Assens?”

Jeg tror at turister tiltrækkes pga skinnecyklerne. Vores familie har benyttet skinnecyklerne nogle
 gange, fordi de er en kuriøsistet og fordi madkurven kan stå på platformen på cyklen. Det vil ikke
 være det samme at køre derned og leje cykler. Så ville vi i stedet spænde vore egne cykler på
 bilen og køre derned. Eller køre til Odense og leje en bycykel.

Der står i rapporten at frivillige stadig kan vedligeholde og udleje cykler. Jeg tror dog ikke
 interessen vil være så stor som for skinnecyklerne. Det er noget sjæl over de skinnecykler. Jeg
 kan ikke vurdere om udlejning af ”alternative cykler” vil være nok til at opretholde interessen.
 Umiddelbart tænker jeg nej, men måske…

Den måde jeg bruger området på (strækningen Tommerup-Nårup) taler umiddelbart for Scenarie
 2, da der ingen etableringsomkostninger er og det har den laveste vedligeholdelsesudgift.

Hvis jeg skal se lidt længere ud over egen næsetip, så læser jeg oplægget som at der er et ønske
 om at kunne færdes med andre transportmidler end skinnecykel. Det kan jeg godt se noget
 ræson i. Så er min umiddelbare præference scenarie 3a. Dette fordi jeg gerne vil bevare
 skinnecyklerne og samtidig tilgodese dem der gerne vil have bedre cykelforhold. Jeg tænker dog
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 ikke der vil være en øget indtjening på strækningen. Spørgsmålet er så, som jeg ser det, om jeg
 er villig til at tredoble vedligeholdelsesudgiften. Det er jeg ikke så sikker på jeg ønsker

Etableringsomkostningerne for scenarie 1, 3a og 3b er for mit øje ens. Den dyreste er under 7%
 dyrere end den billigste. Jeg kender ikke usikkerhederne på beregningerne. Men de ligger vel
 også i det område.

Prioriteret rækkefølge
Scenarie 3b
Scenarie 2
Scenarie 3a
Scenarie 1 Jeg synes det er en dårlig løsning at nedlægge jernbanesporet.

Der er i øvrigt en fejl i materialet på side 40. ”Sammenknytning af byer” for scenarie 3b skulle
 have været grøn

Mvh
Jeannie Munk Thisgaard
Odensevej 76
5492 Vissenbjerg
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høringssvar - Projekt/Banestrækningen - Tommerup St. og Assens.
Dato: 27. oktober 2014 10:04:29

Fra: Bent Schmidt 
Sendt: 27. oktober 2014 10:00
Til: vejogtrafik
Emne: VS: Høringssvar - Projekt/Banestrækningen - Tommerup St. og Assens.

Til
Vej-og trafikafdelingen
Assens Kommune.

Høringssvar / Banestrækningen Tommerup St. og Assens.

I forbindelse med drøftelserne vedr. banestrækningen Tommerup st. / Assens ønsker
 Foreningen Glamsbjerg hermed at tilkendegive en række synspunkter, som vi  - som forening -
 anser som meget væsentlige!

Vi er bekendte med de 4 udarbejdede scenarier, som blev forelagt på borgermødet i Nårup /
 Cafe Stiften.

Foreningen Glamsbjerg vil gerne anføre 3 synspunkter/forhold, som for os er væsentlige:

1. At skinnecykling på strækning helt eller delvist bevares og udvikles.
I den forbindelse ser vi det som helt centralt, at skinnecykelforbindelsen mellem
Tommerup og Glamsbjerg bevares og udvikles.
Især er ruten fra Glamsbjerg til Nårup/ ”Galaksen” meget benyttet af familier,
virksomheder, skoler og børnehaver.

2. At der skabes cykelstiforbindelse mellem Flemløse/Voldtofte og Glamsbjerg.
Det er af vitalt betydning, at vore landsbyer knyttes tættere til centerbyerne - konkret /
Flemløse/ Voldtofte til Glamsbjerg by.
Herved kan der skabes en udvikling, hvor borgerne i landsbyen ser sig selv som borger i
både landsbyen og samtidig opfatter sig som en del af centerbyen.
Et helt konkret eksempel på dette ser vi i sammensmeltningen mellem Køng/Gummerup
og Glamsbjerg, hvor Køng/Gummerup i fuldt omfang har bevaret sin egenart og stærke
identitet – samtidig med, at borgerne opfatter sig som en del af Glamsbjerg.

3. At skinnecykelprojektet opgraderes til at blive en større turistattraktion i Assens
kommune.
Dette kan ske ved at studere andre skinnecykelprojekter i ind- og udland. Det er
imidlertid vigtigt, at der på cykelskinneforbindelserne skabes spændende
kvalitetsoplevelser, der bør etableres på højt niveau og i respekt for den meget smukke
natur, der findes på strækningen.
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Det ligger umiddelbart lige for at udvikle tilbud/ oplevelser i  Glamsbjerg i relation til eks.:
- Den gamle stationsbygning/ Stationsgrillen i Glamsbjerg, som er omgivet af

 grønne, åbne arealer.
- Glamsbjerg Hotel, der om sommeren kan etablere udeservering.
- Glamsbjerg Fritidscenter, som har tilknyttet det flotte Glamsbjerg Friluftsbad,
  multibaneanlæg og cafeteria.

De 3 nævnte hovedpunkter er for os centrale temaer, som bør indgå i behandlingen af sagen
 vedr. banestrækningens fremtid og vi stiller os gerne til rådighed for en uddybende drøftelse af
 sagen!

Venlig Hilsen

Bent Schmidt
Foreningen Glamsbjerg

NB! Jeg vil gerne bede om en kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar!
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høringssvar - jernbanestrækningen
Dato: 29. oktober 2014 09:38:52

Fra: Sanne Skovgård Nielsen [mailto:sannesn@hotmail.com] 
Sendt: 28. oktober 2014 19:26
Til: vejogtrafik
Emne: Høringssvar - jernbanestrækningen

Høringsvar – hvad skal der ske med den gamle jernbanestrækning.

Vi skal helt sikkert have en sti! Om man fjerner de gamle skinner eller lader dem ligge, har
 jeg ingen holdning til. Jeg tror det er de færreste borgere, som har glæde af
 skinnecyklerne, langt flere borgere vil få glæde af en sti, som kan bruges til flere formål.

Vi skal have en cykelsti og et ridespor. Det undrer mig, at muligheden for at anlægge et
 ridespor, ikke er nævnt i analysen. Der findes mange ryttere i kommunen, måske er
 politikerne ikke klar over det?? I Assens kommune har vi ingen officielle rideruter, vi må
 køre til de øvrige fynske kommuner, hvis vi vil ride i naturen.
I Odense Kommune har de anlagt ridestier flere steder, bl.a. Kirkendrupskoven og
 Tusindårsskoven (inkl. naturspring). I Middelfart Kommune har de lavet ridestier ved
 Hindsgavl (inkl. naturspring). I Faaborg-Midtfyn har de anlagt ridespor på den gamle
 jernbanestrækning mellem Ringe og Korinth og den 75km lange riderute sydfyn. I
 Nordfyns kommune er der gode rideforhold i Langesøskoven. Nu har vi også muligheden
 for at få et ridespor i Assens!

Et ridespor vil helt sikkert også tiltrække ryttere fra andre kommuner.
Man kunne jo satse på rideturismen, i stedet for skinne-cykel-turismen.

Venlig hilsen

Sanne Nielsen
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 Assens Kommune Fyn 
Ref. abo/vibbi 
Den 29. oktober 2014 

Høringssvar til rapporten Assens-Tommerup Stationsby, 
Analyse af nedlagt jernbaneforbindelse ”Assensbanen”  

Naturstyrelsen har som medlem af Assens Kommunes Grønne Råd fået rapporten 
om Assensbanen i høring.  

Naturstyrelsen synes det er positivt, at der er tanker om at åbne den gamle 
banestrækning mellem Tommerup St. og Assens for langt flere brugere og 
brugergrupper end, hvad tilfældet er i dag. Det vil betyde, at mange flere i 
lokalområdet kan få gavn af Assensbanen til motion, friluftsliv og transport på 
hverdage og til særlige arrangementer. Samtidig kan turister få flere muligheder at 
vælge imellem, hvis de vil på tur på Assensbanen. På den måde kan banen igen 
blive en livsnerve for lokalområdet.  

Naturstyrelsen har gennem en årrække anlagt en natursti på den nedlagte 
jernbanestrækning fra Ringe til Korinth i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Naturstien er nu i drift og har mange brugere i lokalområdet, som 
sætter stor pris på den tilgængelighed og variation i brugsmuligheder, som stien 
har skabt.  

Naturstyrelsen har med interesse læst analysen af Assensbanen udarbejdet af 
Bascon. Vi har gennem arbejdet med vores natursti opsamlet en del viden og 
erfaringer, om anlæg af stier på nedlagte jernbaner.  

Analysens vurderinger og resultater giver på den baggrund nogle overraskende 
resultater, specielt vedrørende overvejelser om de tekniske muligheder for 
Scenarie 3a, økonomien i Scenarie 3a og vurderingerne/metoden til vurdering af 
værdien af scenarierne under kriterierne Kulturarv og Aktiviteter for frivillige og 
foreninger. 

Hvorvidt disse forskelligheder i vurdering og resultater skyldes, at Assensbanen er 
væsentlig forskellig fra den nedlagte jernbanestrækning Ringe-Korinth, 
forudsætter en mere detaljeret vurdering, men finder det relevant at gøre 
Kommunen opmærksom på dette.  

Naturstyrelsen  • Fyn • Sollerupvej 24 • 5600 Faaborg 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 63 60 10 49 • CVR 33157274 • EAN 5798000860728 • fyn@nst.dk • www.nst.dk 
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Vi vil med dette høringssvar gerne bidrage med vores erfaringer og vurderinger af 
en række forhold i rapporten, så kommunen også har mulighed for at inddrage 
disse i forbindelse med beslutning om Assensbanens fremtid.    

Værdisætning af kulturarven 
Kriteriet Kulturarv er på side 19 beskrevet således: ”Kulturarven langs strækningen 
udgøres primært af de eksisterende jernbanespor, værdien måles derfor på evnen 
til at formidle sporenes historie.” 

Det fremgår endvidere, at værdien af kulturmiljøet alene vurderes med 
udgangspunkt i om skinnerne ligger på traceet eller ej. Faaborg-Midtfyn 
Kommune og Naturstyrelsen fik i begyndelsen af naturstisprojektet Øhavsmuseet 
til at udarbejde en rapport om de kulturhistoriske interesser langs den nedlagte 
jernbanestrækning og komme med anbefalinger til, hvordan kulturmiljøet kunne 
bevares ved omdannelse til natursti.  Rapporten blev udarbejdet ud fra den 
såkaldte ”KIP-metode”, som fokuserer på helheder i jernbanens kulturmiljø og 
vurderer helhedernes kulturhistoriske betydning/værdi ud fra en samlet vurdering 
af helheden. En jernbanestrækning består af mange elementer - et tracé med spor, 
stationsbygninger med pakhuse, sidespor, overkørsler og viadukter m.v. – som 
tilsammen skaber et kulturmiljø af større eller mindre værdi.  Mon ikke også 
denne type elementer fortsat findes på Assensbanen, således at det er helheden der 
er med til at afgøre værdien af kulturarven og ikke alene skinnerne?  

Ved anlæg af naturstien Ringe-Korinth har Naturstyrelsen, bl.a. på baggrund af 
museets anbefalinger, bevaret naturstien i sit historiske trace uden at lave 
anlægsmæssige ændringer på skråningsanlæggene, så den historiske udformning 
er bevaret, jernbaneoverskæringer er bevaret i deres hidtidige form med skinner 
og betonfliser, kilometersten og andre elementer som skilte og led står fortsat på 
strækningen. På alle stationsarealerne ligger der fortsat skinner i sammenhæng 
med stationsbygningerne. Flere af viadukterne er istandsat og gjort tilgængelige, 
så de flotte bygværker kan opleves, via stier og bænke. Skinnerne på Korinth 
Station er forsat i drift til veterantogskørsel. På alle stationsarealer og ved 
rekreative opholdsarealer på strækningen er der information om 
jernbanekulturmiljøet.  På den måde er kulturarven fortsat bevaret, nærværende 
og værdien er steget, fordi det samlede kulturmiljø (og ikke blot skinnerne) 
formidles og opleves af mange forskellige brugere.  

Ud fra ovennævnte foreslår vi, at kommunen revurderer om Scenariernes værdi i 
forhold til kulturarv alene vurderes med udgangspunkt i skinnernes 
tilstedeværelse.  

Ved valg af Scenarie 1 og 3 for Assensbanen vil man muligvis kunne bevare og 
tilgængeliggøre store dele af jernbanens kulturmiljø på samme måde, som det er 
sket på naturstien og i så fald, kan en værdisætning for Scenarie 1 og 3 lige såvel 
være grøn. 

Værdisætning af aktivitet for frivillige og foreninger 
Kriteriet Aktivitet for frivillige og foreninger er på side 19 beskrevet således: 
”Muligheden for at frivillige foreninger fortsat kan dyrke sociale relationer gennem 
diverse frivillige småprojekter i forbindelse med sporstrækningen.” 

Ved Scenarie 2 og 3 fastsættes værdien for kriteriet til neutral. For Scenarie 1 
vurderes værdien at være negativ. Naturstyrelsen foreslår, at kommunen ser lidt 
nærmere på om denne vurdering er dækkende. Som det beskrives i rapporten, vil 
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Lilleskov savværk forsat kunne have god beskæftigelse ved at leje cykler ud, f.eks. i 
en specialbygget form, som så kan være en del af attraktionen ved Scenarie 1 og 3.  

Naturstyrelsens erfaring med naturstien er, at den store tilgængelighed for mange 
brugere netop inspirerer mange frivillige og foreninger til aktiviteter. For eksempel 
har lokalrådene langs naturstien Korinth-Ringe udarbejdet en folder, som foreslår 
og formidler stisløjfer ud fra naturstien, så der opstår synergi mellem naturstien og 
omkringliggende stier og oplevelser.  Lokale foreninger arrangerer løb på stien, 
herunder også handicapløb. Vandreforeninger og mange andre foreninger 
arrangerer ture til stien. 

Det forekommer derfor sandsynligt at en sti, som foreslået i Scenarie 1 og Scenarie 
3, vil kunne inspirere frivillige og foreninger langs Assensbanen til småprojekter 
og aktiviteter, som understøtter sociale relationer. Dette taler for at 
værdisætningen af Scenarie 1 og 3 bør være grøn.  

I forbindelse med værdisætningen af dette kriterie, er det også relevant at være 
opmærksom på, at konsekvensen af, at Assensbanen i Scenarie 2 udelukkende 
benyttes til skinnecykler, er at det ekskluderer andre foreningers mulighed for 
engagement omkring banen end brug til skinnecykler.   

Tekniske forhold og økonomi ved Scenarie 3 
Naturstyrelsen er overrasket over, at økonomien i scenarie 1, 3a og 3b skulle være 
næsten ens. Det er vores umiddelbare vurdering, at det vil være mere 
omkostningstungt at anlægge en sti langs med end på jernbanetraceet, og at dette 
forhold bør belyses nærmere. Desuden vil det give mange udfordringer, at anlægge 
stien langs med sporet. 

I scenarie 3a er det antaget, at på 2/3 dele af strækningen kan stien anlægges langs 
med og indenfor matrikelgrænserne, mens 1/3 af strækningen anlægges i separat 
tracé til en omkostning på kun 200 kr. ekstra pr. løbende meter asfaltsti i 2,5 
meters bredde i forhold til at anlægget alene ligger indenfor banens areal. 

Vi kan være bekymret for om det i Scenarie 3a er realistisk, at placere 2/3 af 
strækningen indenfor banens trace, idet det kræver en del plads at placere stien 
langs med sporet. Vi har, ved studie af luftfotos sammenholdt med matrikelkort, 
set på matrikelgrænserne langs sporet og også på højdekurverne. Ud over nogle få 
undtagelser samt på stationsarealer er banens matrikel bredest der, hvor sporet 
ligger højt eller lavt i terrænet, dvs. hvor der er stejle skråninger. På de ”flade” 
strækninger er matriklen mange steder kun 8-10 meter bred, og enkelte steder er 
den helt ned til 5-6 meter bred. Langs en jernbane er der indenfor banens 
matrikelgrænser typisk også grøfter. Hvis man antager, at sporet ligger midt i 
matriklens og stien skal løbe langs med og indenfor matriklen, skal matriklens 
bredde være minimum 11,5 meter (når der skal være 0,5 meter rabat, 2,5 meter 
asfaltsti, 0,5 meter rabat og flyttes 1 meter bred grøft.) Dette er under antagelse af, 
at terrænet er relativt fladt og en grøftebrede på kun 1 meter, selvom bredden af 
overkanten af en grøft ofte er større end 1 meter. 

Vi foreslår, at der laves en grundig kvalitetssikring af om det kun er 1/3 af 
strækningen, hvor man ikke kan anlægge stien indenfor matrikelgrænsen. Hvor 
man skal udenfor matrikelgrænsen for at anlægge en separatsti (som beskrevet i 
analysen), vil man skulle købe jord til dette. Det kan betyde, at det kan blive 
nødvendigt for kommunen at ekspropriere jord til stien, for at få et 
sammenhængende forløb. Budgettet hertil forekommer noget optimistisk. Nogle 

3 

27



steder kan man måske benytte sig af nærtliggende veje, men i disse tilfælde skal 
der etableres en stiforbindelse mellem vejen og stien langs banen – og den 
grundlæggende ide med at give Assensbanen nyt liv og tilgængelighed realiseres i 
mindre grad. 

I Scenarie 1, hvor stien anlægges ovenpå jernbanetraceet, hvor baneopbygningen 
må indeholde et vist omfang af stabile materialer som grus, skræver og/eller 
ballast, vil der ikke være behov for at grave så meget jord af og heller ikke behov 
for at bygge så meget stabilgrus ind, som hvis der skal anlægges en separat sti 
langs med traceet (scenarie 3). I Scenarie 3 vil der være behov for at grave ud til en 
vejkasse af minimum 0,5 meters dybde.  

Etablering af en separat sti vil give store udfordringer, de mange steder, hvor der 
er stejle skråningsanlæg. Udover afgravning skal der bygges op, og hvor der er 
stejle skråningsanlæg, vil dette ikke kunne gøres med stabilgrus. Bascon nævner 
da også, at der nogle steder vil skulle laves langsgående broer. Disse, samt 
opbyggede dele af stien, vil være hævet over det omkringliggende, så det må 
forventes at skulle opføres sikkerhedsanlæg flere steder. Dette kan næppe holdes 
indenfor den opsatte økonomi, ligesom opbygning på skråninger eller etablering af 
broer heller ikke kan.  

Rent anlægsteknisk vil det indenfor matrikelgrænsen også være en udfordring at 
anlægge en sti langs sporet. Det er ikke muligt med traditionelle maskiner at køre 
hen over sporet. Det vil være for hårdt ved både maskiner og spor. Hvis maskiner 
skal arbejde udenfor sporet, hvor der er skråninger, grøfter og en smal matrikel 
kan det ikke lade sig gøre uden ekstraomkostninger til færdsel på anden mands 
jord, køreplader, specielle maskiner eller andet. Hvis sporet skal bruges under 
anlægsfasen, skal der anvendes maskiner, der kører på skinnerne (hvilket fordrer 
at skinne og sveller er i en stand, som kan holde til dette). Det vil også medføre 
ekstraomkostninger. I analysen er meterprisen for anlæg på banetraceet højere 
end meter prisen for anlæg langs med (indenfor matrikelgrænsen). Vi vurderer på 
baggrund af ovenstående grunde, at meterprisen formentlig er væsentligt højere 
ved Scenarie 3 end ved scenarie 1.  

Det er ikke muligt uden videre at nedlægge grøfter og anlægge en sti oven i grøften. 
Nogle grøfter fører sandsynligvis desuden vand fra 3. mands jord og videre 
gennem rør eller åbne render til vandløb. I disse tilfælde er grøfterne ”vandløb” i 
vandløbslovens forstand, og de må ikke nedlægges. Det ser ikke ud til at 
økonomien i scenarie 3a og 3b tager hensyn til at grøfter skal flyttes, rørlægges 
eller fyldes til.  

Zigzag sti ved Scenarie 3 
Af grundkortfyn.dk ser det ud til, at banetraceets bredde varierer over små 
strækninger, og er således skiftevis bred og smal. Det ses desuden, at sporet i 
mange tilfælde ikke ligger centralt indenfor traceet, og herved vil der på nogle 
strækninger kunne lægges en sti på den ene side og kort efter er pladsen for trang, 
så stien skal krydse over sporet for at fortsættes på den anden side. Der skal laves 
overkørsler til dette. Alternativt skal cykler løftes over sporet. Anlægsteknisk vil 
dette være muligt, men fordyre projektet og give et uhensigtsmæssig forløb, som 
samtidig nok er sikkerhedsmæssigt diskutabelt.  

Udgift til rydning m.v.  
I analysens scenarie 1 og 3 er der er en post, som omfatter ”rydning, miljøafgift etc. 
”. Der står, at det dækker deponeringsafgift for forurenet jord. Som udgangspunkt 
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anses al jord på jernebanestrækninger som lettere forurenet. Hvis man vil 
bortskaffe jorden, skal den afgraves, analyseres og transporteres. Det er ikke nemt 
i et langstrakt tracé. Prisen kunne være nemt være højere end angivet, særligt ved 
Scenarie 3. Hvis der er plads, kan jorden placeres indenfor nuværende trace. Det 
har Naturstyrelsen eksempelvis valgt at gøre i Natursti Ringe-Korinth, hvor 
afgravning til stien blev anvendt som en del af rabatjorden. Herved er der kun en 
udgift til afgravning og udlægning af afgravet materiale, hvilket er langt billigere 
end at bortskaffelse af overskudsjord, og således en besparelse i forhold til det 
afsatte beløb. Som tidligere nævnt vurderer vi, at der skal afgraves større mængder 
jord i scenarie 3a end i scenarie 1. Da stien skal løbe langs sporet er der samtidig 
mindre arealer at lægge det ud på, og det kan være nødvendig at løfte det henover 
sporet til indbygningen på modsatte side. Hvis man vælger rydning med 
udlægning af overskudsjord indenfor matrikelgrænsen vurderes, at denne post er 
billigere i Scenarie 1 end i Scenarie 3a.  

Økonomien i Scenarie 2 
I beskrivelsen går scenarie 2 ud på at bevare spor, og der fokuseres på at forbedre 
oplevelsen ved etablering af bedre toiletfaciliteter, rastepladser, legepladser o. lign. 
Der er dog i økonomien ikke afsat midler til disse forbedringer. Af beskrivelsen i 
analysen kan man nemt få den opfattelse, at ved valg af scenarie 2, vil der ske en 
forbedring af det, der er i dag. 

Anlægsøkonomien og de tekniske forhold samlet set 
Sammenfattende vurderer vi, at scenarie 1 vil være væsentligt billigere at 
gennemføre end scenarie 3a og 3b. Samtidig vurderer vi, at stien i scenarie 3a og 
3b vil være vanskelig – måske umulig - at få gennemført, fordi man skal udenfor 
tracegrænsen mange steder. Samtidig vil det give en asfaltsti, der krydser ud og ind 
rigtig mange gange selv over korte afstande. Herved bliver den let mindre attraktiv 
for cyklister og sikkerhedsmæssig diskutabel. 

Driftsøkonomi 
I forhold til driftsbudgettet i analysen, så skal det sikres at Banedanmark forsat vil 
stå med et ejerskab og samme vedligeholdelse af vejoverskæringer m. v. i 
fremtiden ved scenarie 2, 3a og 3b, som hidtil. 

Da Naturstyrelsen fjernede skinner og sveller fra naturstien Ringe-Korinth kunne 
det konstateres, at rigtig mange sveller var i en overraskende dårligere stand – 
også dårligere end man umiddelbart fik indtryk af ved en visuel vurdering, mens 
de stadig lå i traceet. Hvis det samme gør sig gældende for Assensbanen, kan der 
være behov for en større renoveringsindsats i en overskuelig fremtid.   

Afrunding 
Vi håber, at vores bidrag til høringen kan være med til at kvalificere valget af 
scenarie og måske også bidrage til overvejelser om et behov for, at få belyst 
scenarierne yderligere inden de anvendes som beslutningsgrundlag for Assens-
banens fremtid.  

Vi vil meget gerne stille os til rådighed, hvis Assens Kommune har interesse i høre 
mere om vores erfaringer med naturstien Ringe-Korinth og vi arrangere gerne en 
besigtigelsestur på naturstien. Vi vil også gøre opmærksom på, at Naturstyrelsen 
Storstrøm for et par år siden anlagde ”Fodsporet”, som er en 50 km lang og 3 m 
bred asfalteret sti på den nedlagte jernbanestrækning Slagelse- Næsteved og side-
strækingen til Skælskør. Og der også herfra kan hentes inspiration og erfaringer.  
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: høringssvar
Dato: 30. oktober 2014 07:58:49

Fra: Kirsten Blicher Møller [mailto:amberbox@dsa-net.dk] 
Sendt: 30. oktober 2014 06:30
Til: vejogtrafik
Emne: høringssvar

Jeg syntes at man skulle udvide banestrækning som scenarie 3 a men udvide med en ridesti i den
 anden side af sporet samt laver bindebomme så der er mulighed for pause undervejs.

Med venlig hilsen

Kirsten Møller
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Assens Kommune 
Rådhus Allé 5 
5610 Assens  

Brylle, den 29. oktober 2014 

Høringssvar vedr. jernbaneforbindelsen Assens-Tommerup. 

I henhold til Bascon’s analyse samt udarbejdelse af 4 scenarier vedr. ovennævnte, vil 
jeg hermed fremsende mit svar:  

Scenarie nr. 1. 

I 2012 lavede Assens Kommune en friluftsstrategi/-portal, som jeg allerede dengang 
fremlagde forslag til. Dette gik ud på at der i tilknytning til idéen omkring ændring af 
jernbanen til cykel- og vandresti kunne etableres en ridesti eller blot et ride-spor. 

Jeg er stor tilhænger af, at man som borger i kommunen skal kunne have glæde af 
vores egne rekreative områder, hvilket på alle måder også indbyder til større sundhed 
– det være sig børn på cykler, rulleskøjter, skateboards m.m., voksne på gå- eller
cykeltur og ikke mindst vores ældre medborgere fra de nærtliggende plejehjem, som 
også vil få mulighed for at komme ud og trille lidt. Og et ridespor i tilknytning til stien 
ville selvfølgelig være helt optimalt for os, som også har hestene og turridning som 
interesse. 

Jeg har modsat også stor sympati for det arbejde, som Lilleskov Teglværk lægger i 
at drive skinnecyklerne; det er både økonomisk bedst for kommunen, ligesom disse 
ihærdige mennesker bliver aktiveret på en god og prisværdig måde. Men når dette er 
sagt, så mener jeg samtidig, at Teglværket kunne fortsætte med nye og kreative 
idéer. Der findes mange andre former for f.eks. familiecykler, som kunne lejes ud til 
turisterne, således at de stadig kunne tage turen med frokostkurven bagpå. I denne 
forbindelse vil jeg gerne påpege turistforskeres mening om, at hele strækningen 
trænger til kraftig fornyelse, såfremt man skal holde på turisterne. Dette er højst 
sandsynligt en større opgave, end Teglværket (med al respekt) er i stand til.  
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En omlægning til cykel- og vandresti vil udover ovennævnte, også give adgang hele 
året, ligesom den vil gavne borgernes – og især skolebørnenes - mulighed for 
transportvej til skoler og arbejdspladser. Analysen fortæller jo ganske fint, hvor 
farlige vejene er at cykle på. Og i disse tider med bagsædebørn, vil det da være helt 
oplagt, at give dem muligheden for at komme afsted på en cykel, og indånde den 
friske luft, inden en lang dag i skolen. De lange skoledage har jo også mere eller 
mindre frataget børnene muligheden for udendørs aktiviteter om eftermiddagen.  

Når man tænker økonomi, så er det i første omgang et stort og dyrt projekt. Men på 
sigt, tænker jeg allerede mere sunde borgere, som først senere i levealderen, vil få 
brug for kommunal hjælp, og derved spare på den konto. Derudover er der jo penge at 
hente fra diverse fonde og Friluftsrådet samt Naturstyrelsen, som helt sikkert også 
vil bidrage til det nye tiltag.  

Jeg er selv flittig bruger af naturen, og benytter ofte Å-stien fra Bellinge til mine 
rideture. En kort tur på denne fortæller hurtigt, at stien bliver flittigt brugt. Man 
møder rigtig mange Bellinge-familier med barnevogne og lidt større børn, som skal 
lære at cykle, ligesom der er løbere og mountainbikere i stor stil. Derudover er der 
adgang til skov og bænke undervejs, ænderne kan fodres, køerne græsser – ja der er 
rige muligheder for at nyde naturen uden bilernes tilstedeværelse.  

Sådan forestiller jeg mig Assensbanen’ s fremtid. 

Med venlig hilsen 
Maud Hansen 
Toftevej 11 
5690 Tommerup  
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Genåbning af Assensbanen, høringssvar vedr. banestrækningen Assens-Tommerup St. 1

Scenarie 4: Reetablering
 af togdriften mellem

Tommerup St. og Assens

Høringssvar 
vedr. ”Skal der ske noget nyt med den gamle

banestrækning mellem Tommerup St. og Assens?”

Udarbejdet af
Ole Dupont Kofod, Trafikkonsulent v/BedreTrafik
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Genåbning af Assensbanen, høringssvar vedr. banestrækningen Assens-Tommerup St. 2

Indledning
På kort sigt bør banestrækningen Tommerup St. - Assens (herefter benævnt Assensbanen) bevares intakt med 
trace og skinner i sin fulde længde, altså scenarie 2. Indtil der er fundet beslutningsgrundlag og finansiering af en 
genåbning af Assensbanen som nærbane, gør banen bedst gavn til brug for skinnecykling i sommerhalvåret.

På længere sigt bør banen renoveres og genåbnes med moderne nærbanemateriel med et driftsoplæg svarende til
eksempelvis Regionstogs R-net. 
Umiddelbart kan det måske lyde om en urealistisk vision at genåbne en bane, som nu har været lukket for 
persontrafik i snart 50 år. Men der er sket en udvikling i jernbanemateriel, miljøbevidsthed og trængsel på vejene, 
der gør at situationen er en helt anden i dag end ved lukningen i 1966.
I disse år har danske lokal- og regionalbaner kraftigt stigende passagertal, og mange steder i Europa genåbnes og 
nybygges baner. Folketinget har de senere år vedtaget en lang række af tiltag, der vil løfte den kollektive trafik og 
særligt jernbane. Det drejer sig om Signalprogrammet, der vil give en højere regularitet og mulighed for at køre 
flere tog på de eksisterende skinner, elektrificering af hovedstrækningerne, Timemodellen der vil øge kapaciteten 
markant i særdeleshed på Vestfyn og i Østjylland, bygningen af en letbane i Odense samt en række opgraderinger 
af regionale baner, som vil give hurtigere og hyppigere tog. Hvis man sammenholder de milliard-beløb, der er afsat
på nuværende tidspunkt, med den relativt beskedne udgift, som er påkrævet for at genåbne Assensbanen, vil det 
være et naturligt element i denne generelle forbedring af de danske jernbaner. Med andre ord er det et af de 
projekter, hvor man vil få mest trafik for pengene.

Assens' Kommuneplan lægger bl.a. vægt på bæredygtig udvikling, udbygning af den kollektive trafik, byudvikling i 
kommunens største byer, og at kommunen skal være attraktiv at bosætte sig i for såvel privatpersoner som 
virksomheder. Jeg er overbevist om, at en genåbning af Assensbanen vil kunne medvirke til at indfri mange af 
visionerne og målene i kommuneplanen.

Assensbanen
Jernbanen mellem Tommerup St. og Assens er 29,3 km lang. Efter en strid om linieføring blev den åbnet for trafik i
1884 og lukket igen for persontrafik i 1966. Der blev kørt gods på banen indtil slutningen af 1980'erne og enkelte 
veterantog i årene efter. Traceet er bevaret i fuld længde bortset fra 300 m i Assens fra Næsvej til stations-
bygningen, og banen er tilsluttet DSBs hovedlinje i Tommerup St.

Banen går fra Tommerup St. via Tommerup
(Knarreborg), Nårup, Glamsbjerg, Flem-
løse/Voldtofte, Ebberup/Sønderby til Assens. Her
ender sporet aktuelt ved rådhuset/Arena Assens.
Den passerer dermed fire af kommunens største
byer, herunder kommunens hovedby Assens og
uddannelsesbyen Glamsbjerg samt to landsbyer,
hvor især Flemløse aktuelt er meget dårligt
betjent med kollektiv trafik.
Man kan også sige, at banen krydser kommunen
på tværs fra det sydvestlige hjørne til det
nordøstlige. I Tommerup St. er det muligt at opnå
forbindelse til regionaltog respektive fortsætte
mod Middelfart eller vende og køre mod Odense.

Aktuelt vedligeholdes strækningen af foreningen 
Lilleskov Teglværk, der udlejer skinnecykler fra
Tommerup, Glamsbjerg og Assens i
sommerhalvåret. Det er en meget populær
turistattraktion, som jo aktuelt er til debat i
kommunen. Sporet og sikringsanlægget trænger
til en gennemgribende renovering såfremt
kørslen med jernbanemateriel genoptages.
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Genåbning af Assensbanen, høringssvar vedr. banestrækningen Assens-Tommerup St. 3

Fordele ved genåbning af banen for person- og godstrafik
Det er en betragtelig investering at renovere banen og købe materiel. Men der er en lang række fordele ved at 
gøre det, som skal vejes op mod investeringen.

● Skinnerne har en levetid på mindst 50 år med beskedent vedligehold
● Togene har en levetid på ca. 30 år
● Ét togsæt kan transportere op til 200 personer, heraf 120 siddende
● Flere togsæt kan kobles sammen ved særlige lejligheder
● Sparer flere busser
● Lavt støjniveau i og udenfor toget
● ”Skinneeffekt” (transportmidler på skinner er mere attraktive pga. højere hastighed og komfort) giver flere

passager
● Handicapvenlig indretning med lavt gulv og god plads til kørestole
● Flytter trafik fra overbelastede veje
● Kortere rejsetid pga. god acceleration og tophastighed op til 120 km/t
● Færre trafikuheld og personskader
● Lavt energiforbrug = lille CO2- og emissionsudledning
● Banen kan også bruges til godstransport

Modeller for istandsættelse og drift
Der er flere forskellige mulige konstruktioner m.h.t. financiering, ejerskab og drift. Meget overordnet kan banen 
enten gøres til statsbane, privatbane eller regional bane, der udløser statslige bloktilskud1.
Hvis man ser på de benchmarkundersøgelser, der er lavet af jernbanedriften i Danmark kan det konstateres, at de 
regionale baner og i særdeleshed Regionstog2 formår at drive jernbane noget mere effektivt end DSB. Derfor bør 
en regional model også være første prioritet. Alternativt kan banen drives som OPP, hvor en operatør står for drift 
og vedligehold i eksempelvis 30 år. Endelig kan driften også varetages af DSB, men i lyset af den lave kvalitet af 
driften på bl.a. Svendborgbanen, må det betraftes som sidste løsning. 
Hvad den faste infrastruktur angår, skal eksisterende skinner, sveller og grus pilles op og erstattes med skærver og 
nyt spor, endvidere skal stykket mellem Næsvej og Assens Station reetableres. Sikringsanlægget erstattes med 
moderne udstyr af samme type, der skal monteres i resten af Danmark de kommende år, og normeres til en stræk-
ningshastighed på 120 km/t. Der etableres sidespor og mulighed for omløb i Assens og mulighed for krydsning i 
Flemløse og Nårup. Perroner ved stationer reetableres i 90 m længde (svarende til to togsæt) og øvrige passager-
faciliteter (informationstavle, rejsekortstander, læskur, cykelstativer, parkeringspladser) renoveres/monteres.
Hvad materiel angår, kan man enten købe brugte dieseltogsæt (Siemens Desiro eller Alstoms Coradia Lint, der er 
meget udbredte i Danmark), og som vil gøre det let at købe vedligeholdelse/reparationer eksternt. Alternativt kan 
der købes nyt materiel, som derved kan afprøves før DSB skal købe mange sæt til erstatning for MR/IC2. Af hensyn
til muligheden for kørsel på DSBs strækninger, udrustes togene med ATC + ERTMS.

1 Aktuelt betaler staten regionerne et bloktilskud afhængigt af, hvor mange km bane, regionen driver. Hvor vidt det samme 
princip vil gælde ”nye” strækninger er uvist, men må dog siges at være en rimelig antagelse. I Region Syddanmark drejer 
det sig om Vestbanen (Varde – Nr. Nebel), der netop er blevet renoveret for et trecifret millionbeløb og koblet på Arrivas 
net med direkte tog til Esbjerg/Tønder med planer om nærbane med 20-minutters drift.

2 Regionstog driver fire lokalbaner i Region Sjælland: Odsherredsbanen, Lollandsbanen, Østbanen og Tølløsebanen, der for 
de tre førstnævntes vedkommende er en del af regionens R-net med halvtimedrift i dagtimerne på hverdage og timedrift 
derudover. Alle baner er renoveret inden for de seneste ti år og har oplevet markant vækst i passagertal.
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Genåbning af Assensbanen, høringssvar vedr. banestrækningen Assens-Tommerup St. 4

Stationer og passagerpotentiale
På den gamle Assensbane var der 10 standsningssteder mellem endestationerne. Udover de tidligere nævnte 
drejer det sig om Kivsmose, Holtegaard, Koppenbjerg, Høed og Kærum. Umiddelbart er det ikke oplagt at 
reetablere nogen af dem som trinbræt. Dog kan man overveje Høed, der tidligere var et ret benyttet trinbræt og 
som ligger mindre end 1 km fra Dreslette og godt 2 km fra Snave. Begge byer har tidligere klaget over dårlig 
kollektiv betjening.
Med de ovennævnte stationer vil der bo ca. 12.000 borgere indenfor en radius af en 1 km til en station. Hvis man 
sammenholder det med oplandet til eksisterende regionale baner i Danmark er der et stort potentiale.

Bane Længde Køretid Antal stands-
ningssteder.

Indbyggertal i byer

km min Endestation Øvrige (ca)

Assens - Tommerup 29,3 25 7 6000 6000

Skagen - Frederikshavn 39,7 36 10 8700 1000

Hirtshals - Hjørring 19,8 22 12 6300 600

Vestbanen
(Varde – Nr. Nebel)

37,6 43 17 1400 5000

Østbanen
(Rødvig/Fakse L. - Køge)

31,2/30,1 33/33 10/11 1600/2900 5000

Desuden vil en række væsentlige funktioner såsom rådhus, uddannelsescenter, Arena Assens, Fyrtårn Tommerup, 
Tobaksgården, biblioteker, skoler, dagligvare- og specialbutikker mm. ligge i gåafstand af stationerne.
I de fleste tilfælde ligger stationerne meget centralt i byerne, hvor langt det meste af selve byområdet ligger i en 
radius af 600-1000 m fra stationen. Denne stationsnærhed er historisk betinget, da flere af byerne har udviklet sig 
med jernbanen, og den udvikling vil det være oplagt at genoptage med en fortætning af byerne omkring 
stationen.
Uddannelsescentret i Glamsbjerg vil også kunne nyde godt af de hurtigere forbindelser, specielt fra Ebberup, 
Flemløse, Nårup og Tommerup.

Assens 500 m radius fra stationen Glamsbjerg
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Genåbning af Assensbanen, høringssvar vedr. banestrækningen Assens-Tommerup St. 5

Køreplan og rejsetider
Hvis banen renoveres til 120 km/t, er det med blot to togsæt muligt enten at lave timedrift med direkte tog til 
Odense (med vending i Tommerup St.) eller halvtimedrift3 mellem Assens og Tommerup St. Med den aktuelt 
gældende køreplan vil førstnævnte være mest relevant. På længere sigt kunne man forestille sig halvtimedrift med
regionaltog mellem Odense og Middelfart, hvor sidstnævnte vil matche bedst. 
Endelig er det også en mulighed at lade et IC3-tog starte i Assens om morgenen og køre direkte til København som
Intercity-/lyntog med en samlet rejsetid på under to timer. Det vil kunne returnere om eftermiddagen.

Eksempel  Timedrift til Odense   Halvtimedrift til Tommerup St. 

Assens 25 48 02 32 25 55

Ebberup 31 42 08 38 19 49

Flemløse 37 37 14 44 14 44

Glamsbjerg 41 33 18 48 10 40

Nårup 44 29  21x  51x  06x  36x

Tommerup 47 26 24 54 03 33

Tommerup St 50 23 27 57 00 30

Tommerup St 53 20

Odense 03 10
x) stopper kun, når der er passagerer at optage eller afsætte

Køretiderne med tog er jf. ovenstående køreplaneksempel, bus er de hurtigste forbindelser med gældende planer 
og bil er ifølge Kraks Ruteplan, som ikke tager forbehold for trængsel og forsinkelser. De er beregnet i.f.t. til Assens,
Glamsbjerg og Odense Banegård, som alt andet lige vil blive de tre største rejsemål.

Køretider fra

til (i min.)I

Assens Glamsbjerg Odense

Tog Bil Bus Tog Bil Bus Tog Bil Bus

Assens - - - 16 15 22 38 39 66

Ebberup 6 7 13 10 13 60(34*) 32 36 66

Flemløse 12 13 19 4 7 24 27 30 60

Glamsbjerg 16 15 19 - - - 23 26 43

Nårup 19 20 - 3 8 - 19 23 -

Tommerup 22 25 37 6 13 19 16 19 39

Tommerup St 25 24 45-90 9 15 31 10 18 (47)
*Der er enkelte hurtigere busforbindelser fra Ebberup om morgenen.

Hvis man ser på køretiderne mellem byerne, giver toget en markant forbedring i.f.t. bus og vil være 
konkurrencedygtig med bil i flere situationer. Selvom det beskriver en ideel situation, er det alligevel en så 
markant forbedring af køretid og frekvens, at det vil kunne tiltrække en stor del af det segment, der gerne vil tage 
kollektiv trafik, hvis tilbuddet er godt nok, men pt. ikke gør det.
Med den gældende køreplan og en overgangstid på 4 min. på Odense Banegård, vil man kunne komme til 
København på to timer. Når Timemodellen er indfaset, bliver den samlede rejsetid under 7 kvarter fra Assens og 
under 1½ time fra Glamsbjerg.

3 I praksis kunne det være halvtimedrift i dagtimer hverdage og timedrift derudover analogt til Movias R-net
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Genåbning af Assensbanen, høringssvar vedr. banestrækningen Assens-Tommerup St. 6

Økonomi
Udfra traceets og stationernes visuelle tilstand estimeres en anlægsudgift på ca. 300 mio. kr. for en komplet 
renovering af den faste infrastruktur (spor, sikringsanlæg og stationsudstyr), mens to togsæt koster i 
størrelsesordenen 45 mio. kr.
Det er et stort beløb, men man får imidlertid noget for pengene. Sporet (der forudsættes 60 kg/m skinner) kan 
som tidligere nævnt holde i 50 år og togsættene i ca. 30 år. Til sammenligning kan nævnes, at en ny firsporet 
motorvej ifølge Infrastrukturkommissionen koster 40-110 mio. kr. pr. km afhængigt af beliggenhed (åbent land 
eller bynært område) og skal have ny belægning med jævne mellemrum. En ny bus med 45 siddepladser koster ca.
1,6 mio. kr., men holder kun i ca. 12 år. Desuden skal der tre busser (og tre chauffører) til for at opnå samme 
kapacitet som et enmandsbetjent togsæt, hvilket naturligvis har størst betydning i myldretiden. Ydermere opnås 
en bedre produktivitet med toget i kraft af dettes større rejsehastighed. 
Med de skitserede køreplaner opnås en særdeles effektiv drift, som også vil have en gunstig påvirkning af 
omkostningerne/passagerkm.
Mere udspecificerede beregninger kan rekvireres.

Anbefaling
En genåbning af Assensbanen vil give borgerne i og udenfor kommunen et højklasset transporttilbud, som vil 
understøtte mange af kommunens målsætninger i.f.t miljø, trafik, udvikling og bosætning. Det vil endvidere falde 
godt i tråd med de mange investeringer, der foretages i de danske jernbaner i det kommende år. Endelig vil 
muligheden for at komme fra Assens til København på under to timer gøre det mere attraktivt for akademikere 
eller andre med job i hovedstaden at bosætte i Assens kommune.
Hvis man sammenholder med prisen på tilsvarende infrastrukturprojekter, passagerpotentialet og muligheden for 
at køre med en særdeles effektiv drift er det absolut værd at arbejde videre med i.f.t. finansiering og nærmere 
vurdering af anlægsopgaven. Undertegnede bistår gerne med uddybet materiale, assistance med studietur og 
anden relevant støtte for at realisere visionen om en moderne, attraktiv nærbane.

Høringssvar indsendt af konsulentfirmaet BedreTrafik v/trafikkonsulent Ole Dupont Kofod

Bedre Trafik er et konsulentfirma, som rådgiver om kollektiv transport fra brugernes vinkel med en
målsætning om at skabe bæredygtige, hensigtsmæssige og nærliggende løsninger.
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Høringssvar vedr. den gamle banestrækning mellem Tommerup St. og Assens

Undertegnede anbefaler scenarie 2 kombineret med en udvikling af skinnecyklerne, dels som 
selvstændig attraktion, dels i kombination med et øget samarbejde mellem turistattraktioner i 
Assens kommune og en forbedret markedsføring af denne.

Personligt har jeg flere gange haft fornøjelse af skinnecyklerne til så forskellige formål som familie-
udflugt, teambuidling og ”drengetur”. Jeg håber, at denne fine attraktion vil blive bevaret og udviklet, og 
vil her argumentere for potentialet i dette.

Fejl i Bascons rapport
Der er enkelte faktuelle fejl i Bascons rapport. Det drejer sig om:
s. 5: ”..banen tidligere har været koblet på det øvrige danske skinnenet”. Banen er fortsat koblet på
skinnenettet, og der kan aktuelt køre tog på strækningen. De må blot ikke, bl.a. fordi sikringsanlægget er 
frakoblet, og sporets tilstand er flere steder næppe egnet til kørsel over 30 km/t, omend selve traceet 
fundamentalt set i god stand.
s. 25, note 3: ”Vægt og dermed pris kan variere en del afhængigt af ambitionsniveauet på Danmarks
jernbanestrækninger. Der er i ovenstående regnet med 17,5 kg./lbm (35 ton/km)”. Hvilket er forkert, da 
sporet er lagt med 37 hhv. 45 kg/m skinner (74-90 ton/km), altså svarende til DSBs sidebaner.
s. 31: ”Man regner typisk med en holdbarhed for sveller på ca. 35 år og skinner 25 år. Holdbarheden
afhænger for begge deles vedkommende især af anvendelsesgraden”. Og da anvendelsesgraden er endog 
meget beskeden er holdbarheden markant længere, i særdeleshed for skinnernes vedkommende.

Bevaring af skinnecyklerne
Aktuelt er skinnecyklerne en velfungerende attraktion, skabt og vedligeholdt af lokale ildsjæle. 
Foreningen Lilleskov Teglværk får en årlig indtægt, der er med til at finansiere driften af foreningens 
mangefacetterede aktiviteter. Lukker eller begrænser man skinnecyklerne, bør kommunen kompensere 
foreningen 100% for den derved manglende indtægt – dette er en udgift, som scenarie 1 og 3b ikke 
forholder sig til, hvilket gør disse to scenarier endnu mindre attraktive samlet set.
Hvis man forestiller sig, at byrådet vil kunne afsætte 30 mio. kr. til cykelstier i Assens kommune, fremgår 
det af den i rapporten omtalte spørgeskemaundersøgelse, at borgerne ønsker cykelstier prioriteret ganske 
andre steder end den gamle banestrækning1. 
Der findes enkelte danske eksempler på, at en jernbanestrækning omdannet til cykelsti opnår en reel 
funktion som turistattraktion og/eller transportvej mellem byer. Der er dog en række faktorer, som skal 
være tilstede for at dette lykkes. Eksempelvis har den seneste højt profilerede sti – ”Fodsporet” mellem 
Slagelse og Næstved – ikke vist sig at tiltrække cyklister i nævneværdig grad.
Endelig må man også forholde sig til den konkrete linjeføring af jernbanestrækningen sammenholdt med 
et realistisk cykeltransportbehov. Eksempelvis vil cykelturen mellem Glamsbjerg og Assens langs 
jernbanen være knap 18 km, mens den ad landevejen ville være ca 14 km. Personligt ville jeg vælge 
sidstnævnte, især hvis der kom cykelsti på de mest udsatte steder.
Det er svært at se, at en hel eller delvis optagning af skinnerne og erstatning med cykelsti skulle udgøre 
en forbedring, og sammenholdt med de derved forbundne anlægs- og driftsomkostninger er det en 
særdeles dårlig ide. Derfor bør skinnecyklerne i deres fulde udstrækning bevares og udvikles.

Udviklingsmuligheder
Nedenstående forslag er mine egne bud på mulige forbedringer af skinnecyklerne. Jeg kan derfor ikke 
sige, hvordan Lilleskov Teglværk stiller sig til de respektive forslag, men ved det debatmøde, som Café 
Stiften afholdt mandag den 6. oktober i Nårup forsamlingshus, fremgik der en stor velvilje fra foreningens
side til produktudvikling, ikke mindst hvis man kunne få en sikkerhed for den fortsatte drift i en længere 
periode end to år samt skaffe eksterne midler (eksempelvis en beskeden kommunestøtte) til formålet.

1 Højest kommer stykket Ebberup-Assens, og her ønsker de fleste at kunne køre ad Fåborgvej ind til Assens. Distancen fra 
Rybergsvej til Follesled er 2,4 km og til Egebjergvej 3,2 km. Det er spørgsmålet, om det er værd at fragmentere stræk-
ningen for at opnå nogle få km cykelsti på banestrækningen, eller om det ikke ville være mere oplagt at lave en sammen-
hængende cykelsti langs Fåborgvej fra Rybergsvej til rundkørslen ved Ringvejen i Assens?
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Bedre hjul på skinnecyklerne: Mange brugere giver udtryk for, at støjen fra hjulene er det største problem 
ved cyklerne. Det bør være muligt at erstatte de nuværende hjul med nogle mere støjsvage, uden at 
rullemodstanden nødvendig øges markant af den grund. Der findes skinnecykler mange steder i Europa, 
hvorfor man må antage, at der er udviklet bedre hjul end de aktuelt anvendte.
Bedre skiltning af seværdigheder undervejs. Der bør opsættes skilte langs banen ved seværdigheder/ud-
sigter, der kort informerer om denne og gerne nogle QR-koder, som kan referere til små film eller 
yderligere information til brug for den smartphone, de fleste alligevel efterhånden har med sig. Man 
kunne f.eks også i forbindelse med udlejningen udlevere et ark til børn med opgaver, som så skulle løses i
forbindelse med skiltene.
Flere rastepladser. Bare det at anbringe nogle bord/bænke-sæt ved de stationer, som ikke allerede har, vil 
være et klart løft til den samlede oplevelse, især for dem som kører det meste af/hele turen.
Udlejning tættere på skinnecyklerne. Det ville være ideelt at kunne leje cyklen og få sadler udleveret så 
tæt på start- og slutstedet som muligt. Især i Glamsbjerg er der et stykke at gå/køre fra udlejningen til 
stationen, hvor cyklerne holder. Man kunne evt. overveje, at man kunne foretage udlejningen med en 
automat a la postvæsnets døgnbokse.
Mulighed for elektronisk reservation. Det bør være muligt via internettet at reservere et antal skinnecykler
i et givet tidsrum fra et af de tre udlejningssteder. Evt. også at forudbetale for dette.
Mulighed for envejsture. For nogle brugere er det fint at vende tilbage til udgangspunktet, men der vil 
givetvis også være en del, som hellere kun vil køre den ene vej. Det kan naturligvis give risiko for, at 
cyklerne samler sig på ét af stederne, men man kan jo gøre forsøget, og hvis det viser sig, at hovedparten 
eksempelvis foretrækker at køre fra Tommerup til Assens, må man enten finde en måde at transportere 
cyklerne (ad landevejen med en stor trailer eller på skinnerne koblet til en ”motorskinnecykel”) eller 
diffentiere priserne.
Salg af picnickurve: Det letteste vil være at give muligheden for at bestille en picnickurv samtidig med 
cykelreservationen. Alternativt kan man købe den ved udlejningen med risiko for, at der er udsolgt. Spar i 
Ebberup ville også være et oplagt sted at kunne handle, da det ligger få meter fra banen ca. midtvejs 
mellem Glamsbjerg og Assens. Bryggeriet Vestfyn kunne fx også brygge en skinnecykeløl/-sodavand.
Forbedret hjemmeside: Man kunne etablere en fælles kommerciel skinnecykelhjemmeside2 for de fem 
baner i Danmark på dansk, tysk og engelsk, da der findes en del turister i alle aldre, der rejser efter det.

Et løft af turismeindsatsen i Assens kommune
For at gøre en lang historie kort burde man etablere Assenskortet3 – et oplevelseskort i stil med, hvad man
har i mange større byer. Ideelt set skulle kortet

• kunne fås til børn og voksne med varierende gyldighed (fx 24/48 timer, en weekend eller en uge)
• medfølges af en lækker, overskuelig ”dine muligheder i Assens”-folder
• give rabat på restauranter, kroer og cafeer (fx på drikkevarer og/eller hele måltidet)
• give rabat på seværdigheder/attraktioner/aktiviteter (skinnecyklerne, museerne, terrariet, fuglezoo,

(fodbold-)golf, bowling, fiskekort mm.)
• give rabat på overnatning på hotel og camping (og forhåbentlig snart vandrerhjem igen)
• give gratis bustransport indenfor kommunens grænse og rabat på Bågøfærgen
• kunne købes i turistinformationer, hoteller og store butikker i stationsbyerne
• have en app, der kan hjælpe med at finde og komme rundt mellem spisesteder og attraktioner
• markedsføres vidt og bredt i Danmark (og kunne findes på nettet på de større sprog).

Det er mit indtryk, at de fleste virksomheder i Assens, der i en eller anden grad lever af turister, vil kunne 
se fordelen af et øget samarbejde for at få flere turister til kommunen.

Jeg anbefaler hermed scenarie 2 (alternativt 3a) suppleret med udvikling af skinnecykler og turisme.

Med venlig hilsen
Ole Dupont Kofod, Hybenvænget 8, 5620 Glamsbjerg, tlf 26700788

2 Der findes railtrails.dk, som omtaler tidl. banestrækninger, hvor der kan cykles eller lejes skinnecykler, men den er kun på 
dansk og tysk og er ikke en ”autoriseret” side.

3 Jeg har tidligere været i dialog med Udviklingsrådet om dette, men det løb ud i sandet, da deres ansvar for turismen i 
Assens blev kraftigt reduceret. Jeg vil meget gerne fremlægge projektet igen.
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Faaborg d. 22.  Oktober 2014 

Det Fyenske Sidespor  

v/ Henrik J. Eriksen & Steen Egelund Nielsen 

Høringssvar vedrørende Assens Kommunes udarbejdede analyse af jernbanestrækningen mellem 

Tommerup og Assens.  

I forbindelse med ovennævnte analyse skal vi fremkomme med følgende indvendinger og bemærkninger 

som vi anmoder kommunalbestyrelsen om at tage meget alvorligt. 

Vi har følgende bemærkninger til sagen og forventer selvfølgeligt at der i det videre sagsforløb redegøres 

for de forhold vi påpeger. 

 Der er udarbejdet en analyse på et areal man ifølge matrikel-oplysninger ingen råderet har over,

hvilket vækker vores direkte undren. Vi forventer en fyldestgørende redegørelse for dette forhold.

 Ovennævnte forarbejder er set i andre sager med omdannelse af jernbanestrækninger til asfalteret

sti. Det Fyenske Sidespor finder mange lighedstegn og skal anmode om at kommunalbestyrelsen

redegør for eventuelle igangværende forhandlinger med Banedanmark og / eller Naturstyrelsen.

 Der er ikke fulgt almindelig normal praksis ved udarbejdelse af analyser, idet man slet ikke ser på de

samfundsmæssige, økonomiske og sociale værdier som Lilleskov Teglværk’s skinnecykelprojekt

tilfører området. Rådgiveren tager direkte fat på et forslag, der alene indeholder fjernelse af

samtlige skinner på strækningen.

 Vi kan konstatere at kommunalbestyrelsen har udarbejdet en vision for at sikre hele det

nuværende matrikelområde som en sammenhængende enhed. Vi forventer at

kommunalbestyrelsen tager skridt til at få denne intension lokalplanlagt, med det klare indhold at

skinnerne forbliver på strækningen i sin fulde nuværende længde.

 I analysen oplyses der levetider for skinner og sveller, disse ligger meget langt fra den virkelige

verdens levetider ved anvendelse til let trafik. Dette forhold er medvirkende til, at analysen kan

misfortolkes, Det Fyenske Sidespor forventer at dette bliver rettet således, at der tages

beslutninger på korrekte oplysninger.

 Analysens manglende vurdering af den potentielle videreudvikling af den nuværende

turistattraktion, skinnecykling på Assensbanen, synliggør tydeligt analysens totale mangel på

visioner og respekt for den nuværende attraktion. Dette forventes dokumenteret og analyseret

inden en beslutning træffes.
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 Der er fra forskellig kant påpeget, at fjernelse af skinnerne vil tilføre en meget stor mængde turister

til lokalområdet. I den forbindelse er der fra turistforsker Peter Kvistgaard og Dansk Cyklistforbund

påpeget, at der ikke er et udviklingspotentiale i en asfalteret sti på en tidligere jernbanestrækning.

Kommunalbestyrelsen forventes at få dokumenteret dette inden der træffes en beslutning på et

forkert grundlag.

 Analysen mangler helt en redegørelse fra andre nedlagte jernbanestrækninger i relation til daglig

og turistmæssigt brug. Dette forhold forventes belyst og dokumenteret inden der træffes en

beslutning.

 Det er sparetider, også i Assens Kommune. Der mangler en klar redegørelse for hvorledes man vil

drive og vedligeholde den samlede strækning hvis man følger analysen og fjerner sporene.

Erfaringsmæssigt ved vi fra de andre strækninger, at der sker en fordeling af ejerskab og daglig drift

og vedligeholdelse på en sådan måde, at borgerne pålægges disse udgifter i en 30 årig uopsigelig

aftale med strækningens ejer. Det forventes at det samlede byråd fravælger den type skjulte

aftaler, til skade for den samlede kommunale økonomi.

 Det Fyenske Sidespor har fra arbejder på andre projekter erfaret, at netop skinnecykling på

Assensbanen, er det danske skinnecyklingsprojekt med det allerstørste udviklingspotentiale, blandt

andet begrundet i strækningens længde og sammenhæng. Dette skal selvfølgeligt medtages i den

samlede vurdering af mulighederne.

Det Fyenske Sidespor forventer selvfølgelig at Assens kommunalbestyrelse sætter handling bag ordene 

”Mulighedernes Land”, og samlet fremover bakker op om Lilleskov Teglværk’s arbejde med at udvikle 

kommunens største turistattraktion, fremadrettet. 

Med venlig hilsen 

Det Fyenske Sidespor 
blog:  http://detfyenskesidespor.wordpress.com/ 

Henrik J. Eriksen  Steen Egelund Nielsen 

tlf: +45  50 44 95 44 -  tlf: +45 20 78 71 56 

E-mail: hjeriksen@hotmail.com E-mail: sn.fa@dlgmail.dk 
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Til: Kommunalbestyrelsen og Udvalget for Teknik og Miljø. 

 Assens Kommune 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

Assens d. 30. november 2015 

Vedr. Assensbanens fremtid, høringssvar og kommentarer til analysen. 

Man kunne få det indtryk, at et høringssvar næppe får indflydelse på proces og afgørelse, fordi denne allerede 

synes fastlagt på rådhuset. Dette forhold vil dog ikke afholde mig fra at kommentere, da det forhåbentlig vil 

kunne påvirke den politiske proces for bevaring af skinnerne.  

Assensbanen og dens omgivelser er et stykke kultur, der ikke kan genskabes, hvis man tager skinnerne op. 

Strækningen er af stor attraktiv værdi, ikke kun som kulturarv, men også i friluftssammenhæng.  

Det faktum, at Lilleskov Teglværk har skabt Assens kommunes største turistattraktion gennem de indtægter 

skinnecyklerne giver, og de er ikke er med i det kommunale tilskudssystem, hvilket burde give stof til 

eftertanke. En eftertanke ikke kun i det politiske system, men også i administrationen. 

 Lilleskov Teglværk har et socialt perspektiv, som der åbenbart ses stort på. De sørger ikke kun for 

skinnecyklernes drift og vedligeholdelse. De 400 medlemmer arbejder også på bevaring af et stykke 

kulturhistorie i det gamle teglværk. Håndværkstraditioner der ikke længere er moderne, men som er 

nødvendig for at vedligeholde/bevare dele af kulturarven, og sætte den i perspektiv. De har den ”røde tråd” 

ikke kun til fortiden, men kan med en fornuftig planlægning og investering i faciliteter langs banen tilføre 

kommune ny vitalitet og indtægtsmuligheder. 

 Den bestilte ”analyserapport” overser helt de muligheder, der ligger her. Den analyserer ikke de faktiske 

forhold, så som analyse er den komplet ubrugelig. 

Der findes love og bestemmelser der helt klart siger, at en dobbelt rettet cykelsti SKAL have en vis bredde. 

Banen har ikke denne bredde. På visse strækninger ligger den højt i terrænet med en pæn skråning. 

Kommuner kan jo selvfølge dispensere for hvad som helst, og det gør de. 

 Nye trafikanlæg skal som udgangspunkt følge de retningslinjer, der er fastsat. Alt andet vil være stærkt 

ansvarspådragende i tilfælde af ulykker.  

 Jeg skal kraftigt anbefale, at man ikke tager skinnerne op, og det gælder hele strækningen, og dermed 

ødelægger en fremtid med store potentialer for udvikling og nye indtægter. Ingen cykel og gangstier har indtil 

nu givet et økonomisk afkast. 

Jeg står selvfølgelig til rådighed med de tanke og ideer til udvikling af en turistmagnet, der samtidig kommer 

hele lokalbefolkningen til gavn. De genererede økonomiske midler vil blive at en betragtelig størrelse, det 

findes der statistiker der viser. Så vis jeres handlekraft med, og fasthold mulighedernes land gennem 

nytænkning og udvikling. Det er fint at Assensbanen er sat på dagsordnen, og at mange borgere har en 

mening om banens fremtid, så lyt til de tanker og ideer for en gangs skyld. Borgerne er ikke støj på linjen. 

Skrot analysen og kom op på skinnecyklerne. 

Med venlig hilsen 

Christian Jensen, Fuglebakken 43, 5610 Assens 
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Til Vej og Trafik

Høringssvar vedr. Analyse af mulighederne i den gamle banestrækning.

Da jeg er bosiddende langs banelinjen har jeg en interesse i hvordan strækningen skal anvendes
 fremadrettet.
Skal jeg give udtryk for en holdning der dækker mine personlige præferencer vil det være en klar
 tilslutning til scenarie 1.
Det vil være den løsning der giver borgerne, der bor langs eller nær strækningen, den absolut
 største værdi.

· Større trafiksikkerhed, f.eks. er hverken Krengerupvej eller Skovstrupvej særligt
velegnede for cyklister og fodgængere

· Større frihed for områdets børn, de kan cykle på egen hånd til kammerater, hvis de kan
undgå de farlige veje

· Man kan løbe på strækningen uden at risikere liv og lemmer, på grund af det dårlige
underlag svellerne er

· En generelt større rekreativ værdi

Jeg er under ingen omstændigheder tilhænger af at bevare banestrækningen i den nordlige del,
 hvis det medfører at der ikke vil blive anlagt en sti på strækningen.
Der er en del gener forbundet med at være nabo til en nedlagt banestrækning, der anvendes til
 skinnecykler.

· Støjniveauet er lige så slemt som, da der stadig blev kørt roer på strækningen
· Støjen generer væsentligt mere, da den i langt overvejende grad forekommer i det

tidsrum hvor man har fri og opholder sig udendørs
· Der er en vis andel af brugerne af skinnecyklerne, der smider deres affald langs banen

Hvis man af hensyn til turismen i området bevarer en strækning til skinnecykler, må der helt klart
 også følge et større ansvar for vedligehold og renhold af strækningen, sammen med driften af
 skinnecyklerne.

Jeg har tidligere læst analysen, men undrer mig over at det ikke længere er muligt at finde den
 på http://www.hoering.assens.dk/ da høringsfristen løber til og med d. 2014-11-01.

I analysen er der nogle beregningseksempler på drift og vedligehold, i forbindelse med de
 forskellige scenarier. Vedhæftet denne mail er et eksempel på armaturer til vejbelysning,
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 LED 8W Solcelle belysning 


Vejledning udsalgs pris 1.600 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/15W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(uden bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 8W LED


Lumen ( lm ) 800 til 880 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA601-8W


Opladningstid Ved fuld solskind 6 timer


Afladningstid
Fuld power 12 timer


Halv power 24 timer


Arbejdstemperatur °C -20 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  3 til 4m


Afstand mellem lys  M  8 til 10m


Dimension L x B x T 515 x 320 x 52 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år
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LED 12W Solcelle belysning 


Vejledning udsalgs pris 1.800 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/18W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(med bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 12W LED


Lumen ( lm ) 1.200 til 1.320 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA601-12W


Opladningstid Ved fuld solskind 5 - 6 timer


Afladningstid Belysnings timer Mere end 20 timer


Arbejdstemperatur °C -20 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  3 til 4m


Afstand mellem lys  M  8 til 10m


Dimension L x B x T 515 x 320 x 52 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år
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LED 15W Solcelle belysning


Vejledning udsalgs pris 2.310 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/25W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(med bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 15W LED


Lumen ( lm ) 1.500 til 1.650 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA601-15W


Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer


Afladningstid Belysnings timer Mere end 20 timer


Arbejdstemperatur °C -20 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  4 til 5m


Afstand mellem lys  M  10 til 15m


Dimension L x B x T 650 x 350 x 60 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år
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LED 20W Solcelle belysning


Vejledning udsalgs pris 3.650 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/45W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år 


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(med bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 20W LED


Lumen ( lm ) 2.000 til 2.200 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA701-20W


Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer


Afladningstid
Fuld power 10 timer


Halv power 24 timer


Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  5 til 6m


Afstand mellem lys  M  18 til 20m


Dimension L x B x T 830 x 330 x 45 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år
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LED 25W Solcelle belysning


Vejledning udsalgs pris 3.950 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/50W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år 


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(med bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 25W LED


Lumen ( lm ) 2.500 til 2.750 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA701-25W


Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer


Afladningstid
Fuld power 10 timer


Halv power 24 timer


Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  5 til 6m


Afstand mellem lys  M  18 til 20m


Dimension L x B x T 1080 x 330 x 50 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år
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LED 30W Solcelle belysning


Vejledning udsalgs pris 4.500 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/60W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år 


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(med bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 30W LED


Lumen ( lm ) 3.000 til 3.300 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA701-30W


Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer


Afladningstid
Fuld power 10 timer


Halv power 24 timer


Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  6 til 7m


Afstand mellem lys  M  18 til 20m


Dimension L x B x T 1180 x 325 x 140 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år


Lys til alle, naturligvis
Side 8
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Energi til alle, Naturligvis


 
LED 40W Solcelle belysning


Vejledning udsalgs pris 5.150 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/60W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(med bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 40W LED


Lumen ( lm ) 4.000 til 4.400 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA701-40W


Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer


Afladningstid
Fuld power 10 timer


Halv power 24 timer


Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  6 til 7m


Afstand mellem lys  M  18 til 20m


Dimension L x B x T 1180 x 325 x 140 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år


Lys til alle, naturligvis
Side 9
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Energi til alle, Naturligvis


 
LED 60W Solcelle belysning


Vejledning udsalgs pris 6.550 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/80W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år 


Batteri
Type lithium battery


Levetid 5 år


LED Lampe
(med bevægelsessensor)


Max effekt 12V - 60W LED


Lumen ( lm ) 6.000 til 6.600 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. EA701-60W


Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer


Afladningstid
Fuld power 15 timer


Halv power 30 timer


Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C


Lys farve  K 6.000 k


Monteringshøjde  M  7 til 9m


Afstand mellem lys  M  25 til 30m


Dimension L x B x T 1200 x 380 x 160 mm


Lampens materiale Aluminiumslegering


Certificate CE / ROHS / IP65


Garantiperiode. 2 år


Lys til alle, naturligvis
Side 10
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Energi til alle, Naturligvis


Komplet gadebelysning med separat solcelle


Lys til alle, naturligvis
Side 11
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Energi til alle, Naturligvis


 
LED 12W komplet system


Vejledning udsalgs pris 5.377 kr. +moms


Solcelle Modul
Max effekt 18V/80W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )


Levetid 25 år 


Batteri
Type Vedligeholdelsesfrit batteri 


Levetid 5 år ( 450 - 500 opladningscykler ved 50 % )  


LED Lampe


Max effekt 12V - 12W LED


Lumen ( lm ) 1.400 til 1.500 lm


Levetid 50.000 timer


Synsvinkel 120°


Model nr. Xin-12W


Dimension (L x B x T) 350 x 100 x 60 mm


Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer


Afladningstid Arbejdes tid 3 - 4 dage ( 10 Timer pr dag )


Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C


Lys farve  K 3.000-3.200 / 4.000-4.500 / 6.000-6.500
Varm hvid  /  natur hvid  /  kold hvid


Monteringshøjde  M  3 til 4m


Afstand mellem lys  M  8 til 10m


Lystmasten Galvanisering stål


Lampens materiale Aluminiumslegering


Garantiperiode. 2 år


Er inkl i systemet Batteri kasse, batteri Controller / Oplader samt kabler og stik


Ekstra udstyr Tidsstyring


Lys til alle, naturligvis
Side 12
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Energi til alle, Naturligvis


Ekstraudstyr


Der vil være mulighed for at bygge ekstra udstyr på som:
✔ Bevægelsessensor
✔ Timer 
✔ Fjernbetjening med (App til mobilen) 
✔ 220V backup 


Lys til alle, naturligvis
Side 13
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Energi til alle, Naturligvis


Lys til alle, naturligvis
Side 14
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		LED 8W Solcelle belysning

		LED 12W Solcelle belysning

		LED 15W Solcelle belysning

		LED 20W Solcelle belysning

		LED 25W Solcelle belysning

		LED 30W Solcelle belysning

		LED 40W Solcelle belysning

		LED 60W Solcelle belysning

		Komplet gadebelysning med separat solcelle

		LED 12W komplet system

		Ekstraudstyr





 baseret på LED teknologi, forsyning via solceller og med bevægelsessensor (inkl. priser). Dette er
 blot tænkt til inspiration.

Med venlig hilsen,
Benita Jørgensen
Kivsmosevej 41.
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Energi til alle, Naturligvis

LED Park-, vej-, gadebelysning
på solceller  - 2014

Lys til alle, naturligvis
Side 1
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Energi til alle, Naturligvis

Indholdsfortegnels 

LED 8W Solcelle belysning ....................................................................................................................................................3
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LED 60W Solcelle belysning.................................................................................................................................................10

Komplet gadebelysning med separat solcelle.....................................................................................................................11
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Lys til alle, naturligvis
Side 2
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Energi til alle, Naturligvis

 LED 8W Solcelle belysning 

Vejledning udsalgs pris 1.600 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/15W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(uden bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 8W LED

Lumen ( lm ) 800 til 880 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA601-8W

Opladningstid Ved fuld solskind 6 timer

Afladningstid
Fuld power 12 timer

Halv power 24 timer

Arbejdstemperatur °C -20 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  3 til 4m

Afstand mellem lys  M  8 til 10m

Dimension L x B x T 515 x 320 x 52 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 3
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Energi til alle, Naturligvis

LED 12W Solcelle belysning 
Vejledning udsalgs pris 1.800 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/18W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(med bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 12W LED

Lumen ( lm ) 1.200 til 1.320 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA601-12W

Opladningstid Ved fuld solskind 5 - 6 timer

Afladningstid Belysnings timer Mere end 20 timer

Arbejdstemperatur °C -20 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  3 til 4m

Afstand mellem lys  M  8 til 10m

Dimension L x B x T 515 x 320 x 52 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 4
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Energi til alle, Naturligvis

LED 15W Solcelle belysning
Vejledning udsalgs pris 2.310 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/25W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(med bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 15W LED

Lumen ( lm ) 1.500 til 1.650 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA601-15W

Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer

Afladningstid Belysnings timer Mere end 20 timer

Arbejdstemperatur °C -20 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  4 til 5m

Afstand mellem lys  M  10 til 15m

Dimension L x B x T 650 x 350 x 60 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 5
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Energi til alle, Naturligvis

LED 20W Solcelle belysning
Vejledning udsalgs pris 3.650 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/45W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år 

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(med bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 20W LED

Lumen ( lm ) 2.000 til 2.200 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA701-20W

Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer

Afladningstid
Fuld power 10 timer

Halv power 24 timer

Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  5 til 6m

Afstand mellem lys  M  18 til 20m

Dimension L x B x T 830 x 330 x 45 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 6

Jysk Natur energi ApS ¤ Mejlbyvej 128 - 9610 Nørager ¤ Tlf.nr. 70 30 00 45 ¤ www.jysknaturenergi.dk ¤ salg@jysknaturenergi.dk ¤ CVR nr. 34697744

35



Energi til alle, Naturligvis

LED 25W Solcelle belysning
Vejledning udsalgs pris 3.950 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/50W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år 

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(med bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 25W LED

Lumen ( lm ) 2.500 til 2.750 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA701-25W

Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer

Afladningstid
Fuld power 10 timer

Halv power 24 timer

Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  5 til 6m

Afstand mellem lys  M  18 til 20m

Dimension L x B x T 1080 x 330 x 50 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 7
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Energi til alle, Naturligvis

LED 30W Solcelle belysning
Vejledning udsalgs pris 4.500 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/60W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år 

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(med bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 30W LED

Lumen ( lm ) 3.000 til 3.300 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA701-30W

Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer

Afladningstid
Fuld power 10 timer

Halv power 24 timer

Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  6 til 7m

Afstand mellem lys  M  18 til 20m

Dimension L x B x T 1180 x 325 x 140 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 8
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Energi til alle, Naturligvis

LED 40W Solcelle belysning
Vejledning udsalgs pris 5.150 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/60W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(med bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 40W LED

Lumen ( lm ) 4.000 til 4.400 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA701-40W

Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer

Afladningstid
Fuld power 10 timer

Halv power 24 timer

Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  6 til 7m

Afstand mellem lys  M  18 til 20m

Dimension L x B x T 1180 x 325 x 140 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 9
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Energi til alle, Naturligvis

LED 60W Solcelle belysning
Vejledning udsalgs pris 6.550 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/80W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år 

Batteri
Type lithium battery

Levetid 5 år

LED Lampe
(med bevægelsessensor)

Max effekt 12V - 60W LED

Lumen ( lm ) 6.000 til 6.600 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. EA701-60W

Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer

Afladningstid
Fuld power 15 timer

Halv power 30 timer

Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C

Lys farve  K 6.000 k

Monteringshøjde  M  7 til 9m

Afstand mellem lys  M  25 til 30m

Dimension L x B x T 1200 x 380 x 160 mm

Lampens materiale Aluminiumslegering

Certificate CE / ROHS / IP65

Garantiperiode. 2 år

Lys til alle, naturligvis
Side 10

Jysk Natur energi ApS ¤ Mejlbyvej 128 - 9610 Nørager ¤ Tlf.nr. 70 30 00 45 ¤ www.jysknaturenergi.dk ¤ salg@jysknaturenergi.dk ¤ CVR nr. 34697744
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Energi til alle, Naturligvis

Komplet gadebelysning med separat solcelle

Lys til alle, naturligvis
Side 11
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Energi til alle, Naturligvis

LED 12W komplet system
Vejledning udsalgs pris 5.377 kr. +moms

Solcelle Modul
Max effekt 18V/80W ( Højeffektiv Monokrystallinske solceller )

Levetid 25 år 

Batteri
Type Vedligeholdelsesfrit batteri 

Levetid 5 år ( 450 - 500 opladningscykler ved 50 % ) 

LED Lampe

Max effekt 12V - 12W LED

Lumen ( lm ) 1.400 til 1.500 lm

Levetid 50.000 timer

Synsvinkel 120°

Model nr. Xin-12W

Dimension (L x B x T) 350 x 100 x 60 mm

Opladningstid Ved fuld solskind 7 timer

Afladningstid Arbejdes tid 3 - 4 dage ( 10 Timer pr dag )

Arbejdstemperatur °C -30 til + 60 °C

Lys farve  K 3.000-3.200 / 4.000-4.500 / 6.000-6.500
Varm hvid  /  natur hvid  /  kold hvid

Monteringshøjde  M  3 til 4m

Afstand mellem lys  M  8 til 10m

Lystmasten Galvanisering stål

Lampens materiale Aluminiumslegering

Garantiperiode. 2 år

Er inkl i systemet Batteri kasse, batteri Controller / Oplader samt kabler og stik

Ekstra udstyr Tidsstyring

Lys til alle, naturligvis
Side 12

Jysk Natur energi ApS ¤ Mejlbyvej 128 - 9610 Nørager ¤ Tlf.nr. 70 30 00 45 ¤ www.jysknaturenergi.dk ¤ salg@jysknaturenergi.dk ¤ CVR nr. 34697744
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Energi til alle, Naturligvis

Ekstraudstyr

Der vil være mulighed for at bygge ekstra udstyr på som:
✔ Bevægelsessensor
✔ Timer 
✔ Fjernbetjening med (App til mobilen) 
✔ 220V backup 

Lys til alle, naturligvis
Side 13

Jysk Natur energi ApS ¤ Mejlbyvej 128 - 9610 Nørager ¤ Tlf.nr. 70 30 00 45 ¤ www.jysknaturenergi.dk ¤ salg@jysknaturenergi.dk ¤ CVR nr. 34697744
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Energi til alle, Naturligvis

Lys til alle, naturligvis
Side 14
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Fra: Abdel Hakim Chtioui (ACTO)
Til: vejogtrafik
Cc: Mia Hesselkjær; Rune Holmegaard Rosendahl (RURO)
Emne: 14-06920 Skal der ske noget med den gamle banestrækning mellem Tommerup St. og Assens?
Dato: 31. oktober 2014 15:27:47

Til
Assens Kommune,
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Tak for jeres nedenstående mail af 26.09.14 vedrørende jeres offentlige høring om den nedlagte
 jernbane mellem Tommerup St. og Assens.

Jeg gravede i arkiverne og fandt ud af, at afgørelsen om denne banes fremtid ligger i jeres hænder.
 Banedanmark vil således afvente jeres svar. For en god ordens skyld kan jeg nævne, at leje eller
 salg af banen bliver under almindelige vilkår, herunder en mæglevurdering og godkendelse hos Skat.
 Ifølge vores arealstrategi kan en nedlagt jernbane kun sælges som et samlet brugbart stykke – ikke
 udstykkes i småbidder. Ligeledes gør jeg opmærksom på, at vi solgte Åbenrå-Rødekro strækningen,
 der er ca. 7 km lang, til kun omkring 3½ millioner kr. 

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Abdel Hakim Chtioui
Arealforvalter, Civ.ing.

Banedanmark
Arealer, Teknisk Drift
Vasbygade 10
2450 København SV
M: +45 2685 1418
acto@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: Mia Hesselkjær [mailto:mihes@assens.dk] 
Sendt: 26. september 2014 09:16
Til: post@assensforsyning.dk; magtenboelle@gmail.com; schmidtholst@hotmail.com;
 lars9hansen@gmail.com; hmpetersen@sol.dk; post@cyklistforbundet.dk; Banedanmark Post; fyn-bs-
vejsager@politi.dk; fynbus@fynbus.dk; kibro@privat.dk; vaadeng@post.tele.dk; nst@nst.dk;
 fr@friluftsraadet.dk; ot@vestfyns-gym.dk; ci@vestfyns-gym.dk; adm@vestfyns-gym.dk;
 kajdamkaer@get2net.dk; vestfyns@vestfyns.dk; kbe@vestfyns.dk; vd@vd.dk; kontor@gfeskole.dk;
 skoleleder@friskolenijordlose.dk; koeng@koeng.dk; strandmolleskolen@strandmolleskolen.dk;
 fof@email.dk; mvasserbo@gmail.com; johannesjacobsen@webspeed.dk; per.frank1@skolekom.dk;
 kp.assens@gmail.com; sks@nst.dk; losck@udviklingfyn.dk; hanha@udviklingfyn.dk;
 claus@hestholm.net; Peter.malling@galnet.dk; kbn@wefri.dk; Toni.reese@get2net.dk; clbi@mail.dk;
 Kim Walsted Knudsen; Ida Kirstine Søkilde Jelnes
Emne: Skal der ske noget med den gamle banestrækning mellem Tommerup St. og Assens?

Assens Kommune har fået udarbejdet en analyse af mulighederne i den gamle banestrækning.

Analysen er i offentlig høring frem til 1. november 2014 på www.hoering.assens.dk

Høringssvar kan sendes til vejogtrafik@assens.dk  eller Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610
 Assens.
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Høringssvar vedr. Assens-Tommerup banen
Dato: 3. november 2014 08:10:21

Fra: Mette Marie Lungholt [mailto:spjaette@gmail.com] 
Sendt: 31. oktober 2014 18:00
Til: vejogtrafik
Emne: Høringssvar vedr. Assens-Tommerup banen

Hej

Jeg har nogle kommentarer til fremtiden for jernbanestrækningen Assens-Tommerup.

Strækningen i sin nuværende form er kun rigtig god for skinnecyklerne. Det er svært for
 gående at bruge den fordi svellerne tit er glatte, og man vrikker nemt om. Folk kæmper sig
 alligevel rundt på den, men det er kun i mangel af bedre. Der findes simpelt hen ikke ret
 mange rekreative stier i denne kommune. Cyklister og ridende kan slet ikke bruge
 strækningen pt.
Mit indtryk er at de lokale stort set ikke bruger skinnecyklerne, kun turister. Men jeg
 tvivler på at folk vælger at holde ferie i Assens kommune fordi her er skinnecykler. De er
 bare en ekstra ting folk så vælger at prøve en enkelt gang.
Jeg har selv prøvet skinnecyklerne én gang. Og det bliver ved denne ene gang. De er
 sindssygt tunge at træde og larmer helt vildt, så man dårligt kan føre samtaler undervejs.
 Det er i hvert fald ikke noget jeg anbefaler andre.
Jeg har fuld forståelse for at Lilleskov Teglværk har en stor indtjening på udlejning af
 skinnecykler, men jeg kan ikke forstå at det skal hindre et helt lokal områdes brug af en
 fantastisk mulighed.

Brug i stedet strækningen til en kombineret sti: asfalt i den ene side (til cykler, barnevogne,
 kørestole, gående) og jord/grus (til ridende, gående) i den anden. Sådanne stier findes flere
 steder og de fungerer godt, til glæde for lokal befolkningen. Hvis man samtidig undervejs
 etablerer nogle lejr pladser med sheltere mm, er jeg sikker på at det vil tiltrække turister.
 Det er meget populært at tage på ture til naturpladser.
Desuden findes der ikke en eneste ridesti i hele kommunen. Det tvinger os på hest ud langs
 de trafikerede veje, hvilket skaber unødigt farlig situationer.
Jeg har boet tæt på naturstien Horsens-Silkeborg, som også er etableret på en gammel
 jernbane strækning. Det var jeg meget glad for, og det fungerede super for alle parter.

Med venlig hilsen
Mette Marie Lungholt

37

mailto:/O=ASSENS KOMMUNE/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=VEJOGTRAFIK
mailto:mihes@assens.dk


Stihøj d. 31.10.2014 

Til: Assens Kommune 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

Sendt via mail til: vejogtrafik@assens.dk 

Høringssvar vedrørende den gamle jernbanestrækning mellem Tommerup og 
Assens 

Lad mig henlede opmærksomheden på at Assens Kommune i 2013 vedtog en Natur- 
og Friluftsstrategi. Et af indsatsområderne er: citat:  

"Flere vil bo her" fokuserer vi på at skabe mere af den bynære hverdagsnatur, som 
skaber rammen om borgernes daglige liv, sundhed og velvære. 

En asfalteret sti på banestrækningen vil dække netop dette indsatsområde! Den går 
gennem flere større byer i kommunen. Alle der kender banen ved, når man drejer af 
fra trafikeret vej og ind på banenstrækningen har man straks følelsen af at være 
væk fra byen og ude i naturen!  

Vi ønsker en sti der kan benyttes af så mange som muligt af kommunens borgere. 
En asfalteret sti kan  både benyttes til gang, løb, cykling, løbehjul, rulleskøjter og 
ridning. Vi trænger i den grad til en rekreativ sti, hvor vi trygt kan motionere og 
bevæge os rundt, unge som gamle, uden at skulle ud i trafikken.  

Udover den rekreative funktion vil stien fungere som en god og sikker skolevej for 
rigtig mange børn og unge. De vil kunne cykle til og fra skole, handelsgymnasie og 
fritidsrinteresser. Glamsbjerg ligger cirka midt på strækningen og som den helt 
store skoleby, bør der være bedre mulighed for at komme frem via cykelstier.  

Derfor mener jeg, at banestrækningen skal erstattes af en cykel/gangsti. 

Når man nu er i gang med renoveringen, kan et stort ønske fra rytterne i 
kommunen samtidig imødekommes, nemlig anlæggelse af en ridesti langs 
strækningen. 

Jeg formoder at banens fremtid er kommet i høring på baggrund af den triste og øde 
tilstand den pt. henligger i. Et rigtigt stykke udkants Danmark. Noget må ske ! 
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Det er dyrt at anlægge cykelsti, men vi må tænke lidt ud af kassen og se på det i et 
større samfundsmæssigt perspektiv. Trafiksikkerhed reder liv og mulighed for let 
adgang til daglig motion skaber sundhed og velvære. En kommune med dette fokus 
er også en kommune, der vil være mere populær for børnefamilier. Det har mange 
andre kommuner i Danmark allerede fået øjene op for. 

Assens kommune skal selvfølgelig ikke bære udgiften alene. Der er flere 
muligheder for at søge fonde. Naturstien Ringe – Korinth er et fint eksempel. 
Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og blev finansieret 
af midler primært fra Arbejdsmarkedets Feriefond.  

I Assens Kommune mangler vi både cykelstier og den nære naturoplevelse – begge 
dele kan vi få i ét ved at etablere en asfalteret sti på den gamle banestrækning – så 
lad os nu få den cykelsti mellem Assens og Tommerup! 

Venlig hilsen Anne Mariager 

Kirke Søbyvej 38, 5620 Glamsbjerg 
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Assens d. 31.10.2014 

Multi Motion Assens ønsker scenarie 1, i form af en kombineret gå/cykel/løbe/ridesti på hele ruten. Det vil 
være et kæmpe plus med en trafiksikker sti, med mulighed for længere ture. 

Vi bruger allerede nu især strækningen Assens - Ebberup til løb og MTB, men det kan være halsbrækkende 
på de glatte sveller. På strækningen møder man ofte løbere, gående og MTB ryttere, men kun en enkelt 
gang har jeg mødt en skinnecykel! 

Det er en helt enestående mulighed for at binde kommunen sammen til glæde for mange, ikke mindst 
turister. En smuk og relativt flad rute med start ved Marina, Campingplads og Arena Assens. Det er oplagt! 
Gerne med steder på ruten hvor plancher fortæller om dengang der var jernbane, og hyggelige steder med 
siddepladser.  

Vil man have mange mennesker ud på strækningen, må det være løsningen. Lad os ikke lave en lukket fest. 

Med venlig hilsen  

Multi Motion // Assens 

Formand - Martin Hygum 
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Assens Kommune 

Rådhus Allè 5 

5610 Assens 

Assens Kommune diskuterer fremtiden for den nedlagte jernbanestrækning mellem Assens og Tommerup 

St. Der er uarbejdet en konsulentrapport med 4 mulige scenarier. 

Scenarium 1 – en fjernelse af jernbanesporene og anlæg af asfalteret rekreativ sti vil undertegnede gerne 

angive som vores klart foretrukne model.  

Vi er klar over, at denne model er den sværeste politiske beslutning, da den vil give udfordringer for en 

gruppe frivillige på Lilleskov Teglværk, der i dag udlejer skinnecykler. Vi respekterer denne udfordring, men 

vi mener ikke, at den må bremse en idé, der rækker ind i fremtiden. Udfordringen omkring teglværket må 

løses parallelt, herunder via de forslag der rejses i rapporten omkring udlejning af nye sjove former for 

familiecykler.  Et sjovt og ikke larmende alternativt til skinnecyklerne.  

Som også angivet i rapporten mener vi, at scenarium 1 rummer de klart største perspektiver for kommunen 

hvad angår bosætning og turisme. Dette uddybes i det følgende. 

Indledningsvist vil vi dog gerne fremhæve betydningen af et etablere en rekreativ sti, der binder store dele 

af kommunen sammen. Et fælles ”produkt”, der værdsættes og bruges af mange lokale borgere, og som 

dermed bliver en fælles sag med stor betydning for den ”mentale sammenhængskraft” i kommunen. Et 

sammenligneligt eksempel er Øhavsstien omkring Det Sydfynske Øhav, som har medvirket til, at Øhavet er 

blevet et fælles omdrejningspunkt for 4 kommuner. Den nyligt etablerede Ringe-Korinth sti har skabt nye 

samarbejder på tværs af lokalråd. 

Bosætning
En ny rekreativ sti vil give os lokale borgere nye unikke muligheder. Det kan kort kategoriseres i to : 

Sikker transport  -  med Glamsbjerg som centrum 

Stien vil være en færdselsåre for mange lokalsamfund til og fra uddannelsesinstitutionerne i Glamsbjerg. 

Den vil for mange unge reducere afstanden og gøre skolevejen trafiksikker. 

Den vil gøre cyklen til et reelt alternativ. Der vil eksempelvis være 7,9 km. fra Tommerup til Glamsbjerg, 

mod 10,9 km af nuværende veje. 

Stien vil gøre det muligt for unge at følges i grupper. Det vil kunne gøre transporten til en social aktivitet, og 

dermed stimulere flere til at benytte denne transportform. 

Rekreation og motion for alle 

Den nye sti vil blive et stort aktiv for alle der ønsker at cykle, vandre og løbe. Men også aktiviteter som 

inliner, løbehjul o.l. vil skabe nyt liv på stien. 

Det vil med andre ord kunne blive en multifunktionel aktivitetsti i et område, som ellers mangler gode 

sammenhængende stier ud i naturen.  
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Den nuværende jernbanestrækning bruges i dag af gående. Det er dog desværre af mangel på bedre, da 

turen kræver megen koncentration pga. de nuværende sveller, der ligger ujævnt og bliver meget glatte i 

regnvejr.  

Det er veldokumenteret1, at netop muligheden for et aktivt fritidsliv i naturen har stor betydning for folks 

valg af bopæl. I en tid, hvor Assens Kommune mangler tilflyttere, må denne viden vægtes højt. 

Turisme
Skinnecyklerne udlejes 2.300 gange/år, hvoraf over halvdelen er til fynske dagsturister.  Skinnecykler er et 

godt tilbud til områdets turister på linje med en række andre attraktioner i kommunen.  

I turismeudviklingen er det dog vigtigt, at skelne mellem oplevelser som er ”nice to have”, når man er 

ankommet til feriedestinationen, og oplevelser som er ”reason to go”.  Altså oplevelser der reelt er 

beslutningspåvirkende og dermed flytter turister til området. 

Vi anser det for usandsynligt, at den nedlagte jernbane er ”reason to go” for turisterne. Vi kan da også 

konstatere, at oplevelsen ikke er en del af den fynske markedsføring i Destination Fyn, og Assens mister 

derfor sammenhæng og energi fra denne markedsføring. 

For at blive ”reason to go” skal oplevelsen stimulere en særlig interesse hos målgruppen. Gode eksempler 

herpå er vandre- og cykelturismen, som derfor er i stigende fokus i Destination Fyn. Fyn plejer at være det 

danske fyrtårn indenfor cykelturismen, med de første afmærkede cykelruter, guidebøger mv. Denne 

førerposition er desværre sat over styr og overtaget af andre dele af landet. Områder hvor cykelproduktet 

er udviklet med bl.a cykelstier i eget tranché, så hele familien/parret kan cykle i fællesskab uden fare for 

biler. 

En netop offentliggjort analyse fra Region Syddanmark omkring aktiv ferie viser, at 7 % af alle turister i 

Region Syddanmark er heavy-cyklister (dvs. turist der har cykling som motiv). 2 De fire kommuner omkring 

øhavet har erkendt betydningen af cykelturismen og har igangsat et arbejde for igen at udvikle 

cykelproduktet.  

Den nedlagte jernbane vil sætte Assens på cykelturisternes landkort. Cykelruterne har fået stor betydning 

for cykelturisten valg af område2. Cykelturisten i Odense får nu et reelt alternativ til turen mod Ærø, 

Langeland og øerne i Øhavet og kan trække turister til Assens. En attraktiv cykelsti hvor hele familien kan 

cykle side om side uden fare for biltrafikken.  

Samlet set mener vi, at en ny rekreativ sti fra Tommerup St. til Assens vil  gavne både lokale borgere og 

turister, og dermed være den rigtige beslutning for hele Assens Kommune.  

Venlig hilsen 

Vedlagte underskrifter har skrevet under på følgende tekst: 

Jeg er hermed underskriver på høringssvar omkring den nedlagte jernbane. Jeg er enig i ordlyden og konklusionen: 

der bør etableres en rekreativ sti (scenarium 1)

1
 A&B Analyse (2005): Undersøgelse af københavneres syn på Fyn som bosted. Fyns Amt 2005.- Jensen, S.A. ( 2004): 

Bosætning Sydfyn. Analyse. Det Regionale Vækstsamarbejde på Sydfyn. - Statens ByggeforskningsInstitut (2005): 
Bosætning i yderområder, 2005:3. 
2
 Cykelturisme – delanalyse aktiv tematurisme i Region Syddanmark – Region Syddanmark/Teknologisk institut 
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Høringssvar omkring nedlagte jernbane Assens - Tommerup Side: 1/3 

# Navn By Date
1 Rico Boye Jensen Tommerup 2014-10-17 07:52
2 Dorthe Rasmussen Tommerup 2014-10-17 07:56
3 Natasha Landerloos Tommerup/knarborg 2014-10-17 08:13
4 Anna Boel Hestnes Tommerup 2014-10-17 09:09
5 Lone Simonsen 5690 Tommerup 2014-10-17 09:17
6 Ulrik Hansen Tommerup 2014-10-17 09:46
7 Karin Petersen Glamsbjerg 2014-10-17 09:59
8 Jytte Svendsen Tommerup 2014-10-17 10:08
9 Birger Markmann Brylle 2014-10-17 11:10

10 Lars Christensen Brylle 2014-10-17 11:16
11 Margrethe Jensen Tommerup stationsby 2014-10-17 11:27
12 Jens øyås Møller Tommerup 2014-10-17 11:50
13 Bente Møller Tommerup 2014-10-17 12:12
14 Henrik Martin Petersen Tommerup 2014-10-17 12:43
15 Susanne Petersen Tommerup 2014-10-17 12:49
16 Mona maj Brok-jørgensen Haarby 2014-10-17 13:10
17 Tina Møller Jensen Tommerup 2014-10-17 14:07
18 Michael Jensen Tommerup 2014-10-17 16:24
19 Christina Buhl Jørgensen Tommerup 2014-10-17 16:25
20 Jacob Vind Tommerup 2014-10-17 16:29
21 Martin Mikkelsen Tommerup 2014-10-17 16:33
22 john jensen tommerup 2014-10-17 17:05
23 linda jensen tommerup 2014-10-17 17:06
24 Søren Henriksen Tommerup St. 2014-10-17 17:38
25 sandra andersen tommerup 2014-10-17 18:32
26 Bjarke Jensen Tommerup 2014-10-17 19:53
27 Helle Boesen Tommerujp 2014-10-17 20:14
28 Justine Boesen Tommerup 2014-10-17 20:38
29 Marie Hougaard 5690 Tommerup 2014-10-17 20:43
30 Lotte Bruun Assens 2014-10-17 21:06
31 Lisbeth Haas Tommerup st. 2014-10-18 06:57
32 Emma Ditlevsen Tommerup 2014-10-18 14:30
33 Louise Egedal Tommerup St. 2014-10-18 15:26
34 Bo boye Jensen Glamsbjerg 2014-10-18 19:32
35 Michael Fugl Tommerup 2014-10-19 07:34
36 Jan Prip Tommerup 2014-10-19 09:53
37 Susanne Holm Odense 2014-10-19 10:38
38 Jørn Hald Nissen Tommerup 2014-10-19 13:59
39 Susanne Halfdan Ferning Glamsbjerg 2014-10-19 16:14
40 Gitte Holm 5690 Tommerup 2014-10-19 16:14
41 Louise Leth Tommerup 2014-10-19 17:01
42 Jakob Carl Christensen Tommerup 2014-10-19 19:26
43 Nanna Jørgensen Tommerup 2014-10-19 19:54
44 Gitte Kragelund Tommerup 2014-10-19 21:01
45 Birgit Hansen Tommerup 2014-10-20 06:02
46 Therese Boesen Tommerup 2014-10-20 06:30
47 Claus Andersen Tommerup 2014-10-20 07:34
48 Christina Jespersen Tommerup 2014-10-20 08:00
49 jakob storm tommerup 2014-10-20 10:18
50 Henrik Kjær Jakobsen Tommerup 2014-10-20 10:21
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Høringssvar omkring nedlagte jernbane Assens - Tommerup Side: 2/3 

# Navn By Date
51 Rie Storm 5690 tommerup 2014-10-20 10:33
52 Ida Jelnes Aarup 2014-10-20 12:34
53 Dorthe Toft Assens 2014-10-20 12:43
54 Thomas Klitbo Tommerup 2014-10-20 12:46
55 Maud Hansen Tommerup 2014-10-20 12:51
56 Karen Mann Assens 2014-10-20 13:42
57 Richard Kelly Tommerup 2014-10-20 14:04
58 Lisbeth Wehner Rasmussen Tommerup 2014-10-20 15:20
59 Lars Rasmussen Glamsbjerg 2014-10-20 16:32
60 Helle stærmose glamsbjerg 2014-10-20 16:44
61 Kim Christoffersen glamsbjerg 2014-10-20 16:46
62 Berit Volder Tommerup 2014-10-20 17:01
63 John Volder Tommerup 2014-10-20 17:01
64 Else Lyhne Glamsbjerg 2014-10-20 17:29
65 Kirsten Døi Schmidt Tommerup 2014-10-20 17:36
66 Signe Døi Schmidt Tommerup 2014-10-20 17:37
67 Anders kjærved ringe 2014-10-20 17:52
68 Jan Arvidsen Glamsbjerg 2014-10-20 20:03
69 Anne Sophie buurgaard jensen voldtofte 2014-10-20 20:13
70 Jakob Damborg Aarup 2014-10-20 20:42
71 Niels Ørtenblad Glamsbjerg 2014-10-20 20:48
72 Stine Ditlevsen Tommerup st 2014-10-21 05:34
73 Christian Ditlevsen Tommerup st 2014-10-21 05:36
74 Thomas Madsen Glamsbjerg 2014-10-21 06:02
75 Susan Demant Carlsson Glamsbjerg 2014-10-21 06:06
76 Gitte Kirketerp-Møller Glamsbjerg 2014-10-21 06:11
77 Trine Bonrud Helleskov 5560 Aarup 2014-10-21 08:38
78 Jacob christensen ebberup 2014-10-21 17:35
79 Susan Christensen Ebberup 2014-10-21 17:39
80 Toke Arndal Tommerup St 2014-10-21 17:51
81 Martin Hygum Assens 2014-10-21 18:03
82 Anja Rasmussen Tommerup 2014-10-22 06:42
83 Ellen Kathrine Arve Tommerup 2014-10-22 09:24
84 Heidi Stampe Nielsen Glamsbjerg 2014-10-22 09:51
85 Torben Bang Andersen Glamsbjerg 2014-10-22 09:53
86 Frederik Bang Nielsen Glamsbjerg 2014-10-22 09:54
87 Jakob Bang Nielsen Glamsbjerg 2014-10-22 09:56
88 Carita Hønborg Glamsbjerg 2014-10-22 10:24
89 Sune Jensen Tommerup 2014-10-22 13:06
90 Gitte Nielsen Glamsbjerg 2014-10-22 17:35
91 Katharina Mimoune Glamsbjerg 2014-10-22 17:45
92 Jane Hansen Glamsbjerg 2014-10-22 17:59
93 Anne Mariager Glamsbjerg 2014-10-22 18:12
94 Tina Poulsen Glamsbjerg 2014-10-22 18:23
95 Jette Kurup Glamsbjerg 2014-10-22 19:07
96 Anne-Marie Flensted Schmidt 5620 Glamsbjerg 2014-10-22 19:17
97 Torben Stig Pedersen Glamsbjerg 2014-10-22 19:33
98 Vivi Jull Jacobsen Glamsbjerg 2014-10-22 19:35
99 Gitte lindkvist glamsbjerg 2014-10-22 19:53

100 Vagn Pedersen Glamsbjerg 2014-10-22 20:16
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Høringssvar omkring nedlagte jernbane Assens - Tommerup Side: 3/3 

# Navn By Date
101 Jane Pedersen Glamsbjerg 2014-10-22 20:16
102 Christina Heise Tommerup 2014-10-22 20:22
103 Kim Lindkvist Glamsbjerg 2014-10-22 21:19
104 erwin Schmidt glamsbjerg 2014-10-23 06:47
105 Winnie Sehested Edlefsen Assens 2014-10-23 07:33
106 Hanne-Dorthe Frimodt Glamsbjerg 2014-10-23 21:10
107 Klaus Nygaard Tommerup 2014-10-26 17:01
108 Palle Jakobsen Horsens 2014-10-26 17:32
109 Tina Mikkelsen Skalbjerg 2014-10-30 21:55
110 Henrik Barnkob Ebberup 2014-10-31 10:12
111 Helle Børjesson Ebberup 2014-10-31 10:14
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Fra: vejogtrafik
Til: Mia Hesselkjær
Emne: VS: Banestrækning mellem Tommerup St. og Assens
Dato: 3. november 2014 08:11:28

Fra: Sanne E. Reindel [mailto:koelbjerghus@paradis.dk] 
Sendt: 1. november 2014 19:30
Til: vejogtrafik
Emne: Banestrækning mellem Tommerup St. og Assens

Vedr. Banestrækningen mellem Tommerup St. og Assens

Jeg forstår slet ikke at der stilles spørgsmål om ændringer på strækningen hvor der er
 noget så unikt som skinnecykler, der benyttes af rigtig mange mennesker hver sommer.
Hvorfor ændre på noget der er så populært, der så dygtigt og med stor entuiasme drives af
 en flok meget ihærdige frivillige mennesker.
Man efterlyser i Assens Kommune tiltag for de ældre borgere, der derved kan få noget så
 vigtigt som livsindhold.
Man efterlyser i Assens kommune kulturtiltag og gerne ved brug af frivillige ildsjæle.
Nu prøver man så fra Assens Kommunes side at knuse dette “guld”, som så rigeligt
 udfylder det man ellers “arbejder for i kommunen”!!!!!!
Lilleskov Teglværk er i mange år drevet af denne fantastiske skare af efterlønnere og
 pensionister, der så dygtigt gør det til en seværdighed og mulighed, at komme ud i
 naturen på skinnecykler, der hver vinter bliver udbedret og gjort køreklar til næste sæson.
Indtjeningen bliver brugt til vedligehold af teglværket, der i dag fremstår som en “perle”,
 med arrangementer året rundt, der er åbent for alle....
LAD NU VÆRE MED AT ØDELÆGGE NOGET SÅ UNIKT.

Vi har selv hunde, vi cykler og har minsandten også hest, men vi kan godt finde andre ruter
 til både hunde, cykler og heste, end at ødelægge skinnecykelruten mellem Tommerup St.
 og Assens.

Håber inderligt at den lille skare af indkompetente politikere, der har fundet på at stille
 spørsmålstegn ved en skinnecykelrute på Fyn, kommer til fornuft!!!

Med venlig hilsen
Sanne E. Reindel

Denne e-mail er fri for virus og malware idet avast! Antivirus beskyttelse er
 aktiveret.
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Høringssvar vedr. analyse af banestrækningen Assens – Tommerup St. 

Om skinnecyklerne heder det, at ældre mennesker ikke vil have stor glæde af dem, fordi der stilles 
fysiske krav til at benytte skinnecyklerne. Selv om det er oplyst til Bascon, at der flere steder er 
drejeskive til at vende skinnecyklen med, er dette ikke med i rapporten. I øvrigt udlejes de ofte til 
hold fra Ældresagen. Så hvorfor det lige skal fremhæves, at det ikke er egnet for ældre mennesker, 
er uforståeligt.  

Scenarie 1. 
Her fjernes skinnerne, og man forestiller sig, Foreningen Lilleskov Teglværk skal indhente de 
samme indtægter, som i dag ved udlejning af andre mere eller mindre fantasifulde køretøjer. I 
regnestykket mangler så blot de penge, der skal bruges på at indkøbe disse køretøjer. Havde man 
forestillet sig af Foreningen Lilleskov Teglværk skulle finansiere dette. Vil Assens Kommune købe 
de nu ubrugelige skinnecykler for en lille million? 

Scenarie 2. 
Her fortsætter man stort set som nu. Blot er der indregnet et beløb for Assens Kommune på kr. 
300.000 til drift. 
Man antager, at der sker et slid på skinnerne og sveller, der gør at de ad åre skal udskiftes. Den 
belastning, som skinnecyklerne udøver på skinnerne har overhovedet ingen indflydelse på 
skinnernes levealder, og svellerne kan vi selv skifte, der hvor det skulle blive nødvendigt.  
Så konklusionen er at det i virkeligheden ikke koster Assens Kommune noget. 

Scenarie 3a. 
Vi ser da gerne, at der ved siden af banestrækningen etableres en form for stiforbindelse. 

Scenarie 3b. 
Hvis der kun kan køres med skinnecykler til Nårup har det ingen interesse for Lilleskov Teglværk at 
fortsætte med drift og udlejning af skinnecykler. 
I rapporten konkluderes det helt fejlagtigt, at interessen for skinnecykling er størst på denne 
strækning, men det hænger sammen med, at de fleste skinnecykler udgår fra i Tommerup St. – 21 
stk. – mod 7 i hvert af de 2 andre steder. Vi kunne lave en anden fordeling, men i Tommerup St. vil 
de ikke af med deres skinnecykler. Derfor er vi også ved at bygge nye skinnecykler, så vi i første 
omgang kan udvide i Assens. 

Vi vil fremhæve følgende: 
• Vi har i Assens Kommune en stor kulturarv i form af Danmarks længste nedlagte bane.
• Skinnecyklerne benyttes hvert år af ca. 12.000 personer hvoraf ca. 75 % kommer fra andre

kommuner.
• Skinnecyklerne er med til at profilere Assens Kommune på en positiv måde.
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• Vi ser gerne, at skinnecykelprojektet indgår i et større turistsammenhæng, sådan at de der
også tager en tur på skinnecykel også besøger en eller flere af de andre spændende steder, vi
har i kommunen.

• Banestrækningen benyttes også af andre end skinnecyklister, idet mange tager en gåtur med
bl.a. hunden.

• De landskabelige værdier kan sagtens opleves fra andre steder end langs banelinjen.
• Vi vil gerne være med til at udviklet projektet med flere rastepladser beliggende steder, hvor

de også kan bruges af andre end skinnecyklister.

Foreningen Lilleskov Teglværk 
Kaj Damkær Hansen 

Formand 
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Høringssvar – Mulighedsstudie ang. jernbanen mellem Assens og Tommerup

Nr Navn Scenarie 1- Fjernelse af 
spor

Scenarie 2 – Bevare 
spor som de ligger

Scenarie 3a – Bevare 
spor og etablere 
cykelsti

Scenarie 3b – Delvis 
fjernelse af spor

Andre bemærkninger

1 John Erik Dupont, 
Glamsbjerg

Prioritet 2 Prioritet 1

2 Torben Hansen, 
Tommerup

Hvem er idémand? 
(Borger(politiker/embedsmænd/
banedanmark/?)
Hvad har det kostet at lave 
analysen?
Ønsker hellere cykelsti mellem 
Haarby og Glamsbjerg

3 Flemming 
Flouberg, Ebberup

Prioritet 1med 
sikkerhedsbelysning ved 
overskæringer

(via mail og facebook) Mener det 
vil have større værdi hvis man 
kan komme på banen der hvor 
en overskæring befinder sig. Det 
kan man kun i Assens og 
Tommerup på skinnecykel.
Scenarie 1 vil også give plads til 
at man har adgang for 
barnevogne.
Jeg mener heste er så få, at når 
de er der vil de være til gene for 
sig selv og cyklisterne.
Hvad angår kulturarv; Det er den 
reme miljøbombe at bevare den 
bane. Den er så forgiftet med 
pesticider så det er en gru. Rigtig 
giftige træsveller der nu er så 
gamle, at de rigtig begynder at 
frigive det de blev imprægneret 



med i sin tid. Strækningen er 
kulturen her.

4 Jørgen Rasmussen, 
Rektor 
Universitetet i 
Aborg

Prioritet 1 Ønsker en letbane på 
strækningen, gerne med IC4 tog 
som burde kunne bremse ved 
lave hastigheder

5 Per Vartou, Haarby 
Turistinfo

Prioritet 1 Der bør reklameres mere for 
banestrækningen, gerne en 
reklamefilm.
Der bør gøres mere ud af stop og 
udflugter i forlængelse af banen

6 Camilla Ibsen Prioritet 1
7 Charlotte, 

Tommerup 
(Dagplejer)

Prioritet 1

8 H Hansen Prioritet 1
9 Grete Møller 

Pedersen
Ønsker en elektrisk skinnebus 
(letbane) på strækningen i 
stedet

10 Karsten Jørgensen, 
Ebberup

Prioritet 1 – gerne grus

11 Finn Holst-
Jacobsen

Prioritet 2 Prioritet 1: Ønsker to 
lokaltogsæt og et vigespor 
midtvejs mellem Assens-
Tommerup og Middelfart-
Odense med stop ved alle store 
og små stationer

12 Anne og Axel Moos Prioritet 1 Gerne flere vigespor og 
rastepladser undervejs

13 Per Ravn, 
Tommerup

Prioritet 1 Prioritet 2

14 Stine Flintegaard 
Kældsø

Prioritet 1 Gerne sti for gående, cyklende 
og ridende

15 Assens Forsyning Assens Forsyning planlægger at 
centralisere 



spildevandsrensningen i 
kommunen til Assens 
Renseanlæg. Der skal derfor 
etableres en række større 
afskærende ledninger til Assens. 
Ledningen fra 
Tommerup/Tommerup st. kan 
med fordel etableres ved siden 
af den gamle jernbane. Etableres 
der cykelsti er Assens Forsyning 
interesseret i et samarbejde, så 
cykelsti og kloakledning kan 
etableres mest hensigtsmæssigt

16 Niels Erik 
Simonsen, 
Tommerup

Prioritet 1 Gerne etableret i ét hug

17 Ditte Lind og 
Henrik Schwartz, 
Tommerup st.

Prioritet 2 Prioritet 1

18 Erik Thilsing-
Hansen, 
Glamsbjerg

Prioritet 1 Efter overtagelse af 
arealerne kan man 
lægge grus mellem og 
uden for skinner for at 
gøre arealerne 
anvendelige for gående 
og evt. cyklister.
På længere sigt kan man 
– hvis der er behov og 
midler til det – 
kombinere grussti med 
egentlig cykelsti.

Mener ikke at forslagene er 
gennemarbejdede.
Er forundret over at kommunen 
udarbejder planer for fremtiden 
for et areal man ikke ejer. 
Overtagelse bør finde sted før 
planer kan gennemføres.
Efter overtagelse bør kommune 
stille skinnelegemet til rådighed 
for Lilleskov Teglværk i et 
langvarigt lejemål.
Der bør fokuseres på 
forbedringer af 
afstigningsmuligheder langs 
banestrækningen.

19 Poul Erik Prioritet 1 Etablering af cykelsti er en dyr 



Kristiansen, 
Glamsbjerg

løsning.
Der bør udlægges stenmel 
mellem skinnerne – se originalt 
brev for plan for udretter og 
planer for nyttejobs

20 Inger og Henning 
Olsen, Tommerup

Prioritet 1 Prioritet 2 Assens Kommune bør ikke 
foretage sig noget ud over 
planer om bevaring af skinner, 
så længe man ikke er ejer af 
arealet.
Skinnerne skal ikke fjernes.
Ejer kommunen jorden kan der 
udlægges stabilgrus mellem 
skinnerne. Det skal ikke kaldes 
en cykelsti.

21 Assens Ældreråd Prioritet 1 Prioritet 2 I de kommende år kan der på 
passende steder på linjen fyldes 
stabilgrus mellem skinnerne for 
at skabe gode forhold for 
fodturister. 
Omkring Glamsbjerg og Flemløse 
bør der hurtigst muligt etableres 
cykelstier ved siden af banen til 
brug for skoleelever.
Der bør etableres flere 
rastepladser med borde og 
bænke langs ruten.

22 Friluftsrådet 
Sydfyn, 
Ungdomsringen 

Der bør etableres 
cykelsti langs hele 
strækningen. Gerne i 
etaper.

Der bør gøres mere ud af 
oaserne langs banen ud over 
Galaksen i Nårup og den gamle 
grusgrav.

23 Friluftsrådet Sydfyn Prioritet 1
Larm fra skinnecykler 
kan afhjælpes med 
kunststof hjul

Prioritet 2
Det anses for vanskeligt 
at efterleve breddekrav 
til stier samt krav til 

Konceptet kan udvides og der 
arbejdes på at skaffe støjsvage 
og handicapvenlige skinnecykler. 
Hvis der er et behov kan der 



afvanding efter 
gældende regler.

anlægges gangstier.
Der anbefales et kommunalt 
ejerskab af hele strækningen.
Oplysninger om svellernes 
restlevetid bestrides.
Lilleskov Teglværks rolle i 
scenarierne er fejlfortolket og 
fejlagtigt skrevet i analysen

24 Danmarks 
Naturfredningsfore
ning

Prioritet 1 Banen er noget unikt for Assens 
Kommune. Formidlingen af 
kulturhistorien langs banen kan 
forbedres.
Man kan ved bevaring af 
banestrækningen stadig bruge 
strækningen til kortere eller 
længere vandreture.

25 Jeannie Munk 
Thisgaard, 
Vissenbjerg

Prioritet 4 Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 1

Foreningen 
Glamsbjerg

Prioritet 1 Ruten Glamsbjerg – 
Nårup/Galaksen er meget 
benyttet.
Der bør skabes 
cykelstiforbindelse mellem 
Flemløse/Voldtofte og 
Glamsbjerg.
Der er potentiale for at 
skinnecykelprojektet opgraderes 
til at blive en større 
turistattraktion i Assens 
Kommune. Her bør der skabes 
bedre forbindelse mellem lokale 
attraktioner og 
banestrækningen.

26 Sanne Skovgård Ønsker sti etableret, har ingen 



Nielsen holdning til om man lader 
skinnerne blive.
Ønsker ridespor langs banen og 
generelt flere ridestier i 
kommunen.

27 Naturstyrelsen Mange flere i 
lokalområdet vil få gavn 
af Assensbanen ved 
omlægning til sti.
Turistpotentiale.
Gode erfaringer fra 
strækningen Ringe – 
Korinth.

Der er ikke i 
økonomibeskrivelsen 
afsat midler til de 
foreslåede 
forbedringer.

Da Naturstyrelsen 
fjernede skinner og 
sveller fra naturstien 
Ringe-Korinth kunne 
det konstateres at 
rigtig mange sveller 
var i en overraskende 
dårlig stand. Også 
dårligere end man fik 
indtryk af ved visuel 
vurdering af traceet. 
Hvis det samme gør 
sig gældende for 
Assensbanen, kan der 
være behov for en 
større 
renoveringsindsats i 
en overskuelig 
fremtid.

DO 3b Økonomien ved 
anlæggelse af sti langs 
sporene som 
beskrevet i 
scenarierne 3a og 3b 
bør undersøges 
nærmere, ligesom 
forudsætningerne for 
beregningerne bør 
kvalitetssikres. Det 
vurderes samlet at 
meterprisen i disse 
scenarier er væsentligt 
højere end scenarie 1

Ved værdisætning af kulturarven 
langs strækningen bør der tages 
hensyn til kulturmiljøer i 
nærområdet, og ikke alene 
skinnerne. Det foreslås derfor at 
det revurderes om scenariernes 
værdi i forhold til kulturarv alene 
vurderes med udgangspunkt i 
skinnernes tilstedeværelse.
Værdisætningen af aktivitet for 
frivillige og foreninger foreslås 
genovervejet for scenarierne på 
baggrund af erfaringer fra Ringe-
Korinth banen.

Samlet vurderes scenarie 1 at 
være væsentligt billigere at 
gennemføre end scenarie 3a og 
3b. Det vurderes at stien i 
scenarie 3a og 3b er vanskelig – 
måske umulig – at få 
gennemført, fordi man skal 
udenfor tracegrænsen mange 
steder. En sådan sti bliver let 
mindre attraktiv for cyklister og 
sikkerhedsmæssig diskutabel.
I forhold til driftsbudgettet skal 
det sikres at BaneDanmark 
fortsat vil stå med ejerskab og 
samme vedligeholdelse af 



vejoverskæring m.v. i fremtiden.
28 Kirsten Møller Prioritet 1 Der bør laves ridesti i den anden 

side af sporet samt laves 
bindebomme så der er mulighed 
for pauser undervejs.

29 Maud Hansen, 
Brylle

Prioritet 1 Ønsker ridesti langs banen

30 Skinnecyklens 
Venner v. Tage 
Schärfe

Prioritet 1 Ang. analysen: 
Der spares ikke rejseafstand 
forbi lokalbefolkningen bor væk 
fra banen.
Seværdigheder ligger væk fra 
banen og det samme gør 
marguritruten.
Cykelstiundersøgelsen viser at 
folk mangler cykelstier langs 
vejene.

31 Dansk Ride 
Forbund v. Peter T. 
Worm

Rytterne er ikke tænkt ind i 
nogle af de fire projektforslag. 
Der er en generel mangel på 
rideruter på Fyn, og denne 
gruppe brugere burde tænkes 
ind i et evt. projekt som man har 
gjort i Ringe-Korinth projektet. 

32 Bedre Trafik v. Ole 
Dupont Kofod

Prioritet 1 Prioritet 2 Påpeger fejl i rapport.
Forslag til forbedringer af 
skinnecykler og Lilleskov 
Teglværks forretningsidé.
Ønsker et ’Assenskort’ med 
rabatter gældende i hele 
kommunen
Ønsker letbane på strækningen 
og foreslår modeller for drift

33 Det Fynske 
Sidespor v. Henrik 

Ønsker en redegørelse over 
hvorfor man laver en analyse af 



Eriksen, Broby og 
Steen Egelund 
Nielsen, Faaborg

et areal man ikke har råderet 
over.
Ønsker en redegørelse for 
igangværende forhandlinger 
med BaneDanmark og/eller 
Naturstyrelsen.
Der er ikke i analysen taget 
højde for de samfundsmæssige, 
økonomiske og sociale værdier 
som Lilleskov Teglværk tilfører 
området.
Kommunalbestyrelsen opfordres 
til at lave en lokalplan for 
strækningen i sin fulde 
nuværende længde.
Oplyste restlevetider for skinner 
og sveller bedes rettet.
Der ønskes gennemført analyser 
af den potentielle 
videreudvikling af skinnecykling 
som turistattraktion.
Det ønskes dokumenteret om en 
fjernelse af skinnerne vil tilføre 
en meget stor mængde turister 
til lokalområdet.
Det ønskes belyst og 
dokumenteret hvordan andre 
nedlagte jernbanestrækninger 
relateres til dagligt og 
turistmæssig brug.
Der ønskes redegjort for 
hvordan man vil drive og 
vedligeholde strækningen hvis 
man fjerner sporene. 
Skinnecykling på Assensbanen 



har udviklingspotentiale.
34 Christian Jensen, 

Assens
Prioritet 1 NB: Vejregler for 

minimumsbredde på 
dobbeltrettede cykelstier.

35 Benita Jørgensen Prioritet 1 Forslag til belysning
36 Banedanmark Banedanmark afventer svar om 

ønsker til leje eller salg. Nedlagte 
jernbaner kan kun sælges som et 
samlet brugbart stykke jf. 
Banedanmarks arealstrategi.

37 Mette Marie 
Lungholt

Prioritet 1 Der er få rekreative stier i 
kommunen og ingen for ryttere.
Skinnecyklerne bruges næsten 
kun af turister og gør ikke noget 
for lokalområderne.

38 Anne Mariager, 
Glamsbjerg

Prioritet 1 En sti kan fungere som 
skoleforbindelse.
Ønsker ridesti anlagt langs 
strækningen.
Ringe-Korinth stien gennemført i 
samarbejde med Naturstyrelsen, 
financieret af midler fra bl.a. 
Arbejdsmarkedets Feriefond.

39 Multi Motion 
Assens v. Martin 
Hygum

Prioritet 1 Foreningen burger allerede 
strækningen Assens – Ebberup 
til løb og MTB, men det er farligt 
pga. glatte sveller.
Gerne en løsning hvor man 
formidler strækningens historie 
og laver rastepladser.
(også svar via facebook)

40 Underskriftindsamli
ng (111 stk.) v. Rico 
Boye Jensen

Prioritet 1 En rekreativ sti kan binde 
kommunen sammen (se eks. 
Øhavsstien omkring Det 
Sydfynske Øhav).



Mulighed for at stien kan være 
sikker færdselsåre til og fra 
uddannelsesinstitutionerne i 
Glamsbjerg – sikker skolevej og 
kortere afstande.
Forbedring af rekreative 
muligheder i et område betyder 
mere attraktive 
bosætningsmuligheder.
Potentiale i udvikling af 
cykelturisme

41 Sanne E. Reindel Prioritet 1 Værdi for ældre borgere og 
Lilleskov Teglværk.

42 Lilleskov Teglværk 
v. Kaj Damkær 
Hansen

Der er ikke i 
beregningen taget 
højde for Lilleskov 
Teglværks udgifter til 
indkøb af nye køretøjer.
Vil Assens Kommune 
købe de gamle 
skinnecykler for en lille 
million?

Her antages det at der 
sker et slid på skinner 
og sveller, som gør at 
de ad åre skal skiftes. 
Sliddet har ingen 
indflydelse på 
skinnernes levealder, 
og svellerne kan LT 
selv skifte. Der er 
derfor ingen udgift for 
Assens Kommune til 
drift som vist i 
analysen.

Vi ser gerne at der ved 
siden af 
banestrækningen 
etableres en form for 
stiforbindelse.

Afkortes banen så der 
kun kan køres til 
Nårup har det ingen 
interesse for LT at 
fortsætte med drift og 
udlejning af 
skinnecykler. Der 
planlægges udvidelse 
af antal skinnecykler i 
Assens

Skinnecyklerne er ældrevenlige 
fordi der er drejeskiver 
undervejs på strækningen. Dette 
er ikke medtaget i rapporten.
Bevaring af kulturarv.
12000 gæster om året, heraf 
75% fra andre kommuner.
Skinnecykler profilerer Assens 
Kommune og sammenhængen 
med de øvrige turistattraktioner 
i kommunen kan forbedres.
Banectrækningen benyttes af 
mange gående.
Landskabelige værdier kan 
opleves fra andre steder end 
langs banen.
LT ønsker at være med til at 
udvikle projekt med flere 
rastepladser langs banen.

43 Jeanette Greve 
Kristiansen

Prioritet 1 (via facebook)

44 Kristoffer Miles Vi skal være stolte af (via facebook)



vores historie, ikke 
asfaltere den over.
Denne løsning koster ca. 
det samme som at rive 
de eksisterende spor 
op. Kombinationen 
bibeholder den unikke 
turistattraktion og 
særkende, som 
skinnecykling er. 
Kulturarv.

45 Susanne 
Christensen

(via facebook)
Ønsker ridestiera

46 Anette Aarup 
Frandsen

Prioritet 1 (via facebook)

47 Hanne Godsk 
Andersen

Prioritet 1 (via facebook)

48 Lillian Kjølhede Prioritet 1 (via facebook)
Ønsker ridesti

49 Gitte Pia Andersen Prioritet 1 (via facebook)
50 Mads Louring Sand 

Andersen
(via facebook)
Ønsker motorvej i stedet

51 Lene Askholm 
Ploug

Prioritet 1
Skal der være noget til 
turister kan der jo bare 
laves cykler ala 
skinnecyklerne.

(via facebook)

52 Jon Madsen Prioritet 1 (via facebook)
Eller et lille tog så folk kan få en 
hyggetur med madpakken.

53 Inger Birthe Ørum Prioritet 1
Giver Assens Kommune 
mest reklame som en 
besøgsværdig kommune 
med gode aktiviteter.

(via facebook)



54 Camilla Hedenhoff Prioritet 1
Man skal også have lov 
at ride der. Det vil løfte 
det og give mere trafik 
af både turisterne, men 
også os lokale.

(via facebook)

55 Finn Clausen Læg lerholdig grus 
blanding mellem 
skinnerne, så man både 
kan bruge skinnecykler 
og alm. cykler og 
gående.

(via facebook)

56 Truels Schultz Prioritet 1
Lokalsamfundene langs 
banen skal inddrages for 
at medvirke til at der 
etableres rastepladser 
med oplysninger om de 
enkelte lokalsamfund – 
lokale arrangementer, 
oplysninger om 
muligheder for 
tilflyttere mv.

(via facebook)
Har selv nydt turen ad banen på 
hesteryg samme med flere 
ridevenner på islændere, men 
hestene oplever det usikkert at 
træde på svellerne.

57 Kaj Wichmann 
Madsen

Prioritet 1 (via facebook)

58 Helle Wichmann 
Madsen

Prioritet 1 (via facebook)

59 Lisa Clausen Prioritet 1
En kombineret cykel og 
ridesti

(via facebook)

60 Jeanette 
Stjerneholm

Prioritet 1
Hvor mange andre 
steder tilbydes denne 
slags attraktion måske? 
Der er noget specielt at 

(via facebook)



komme til Assens for at 
se/opleve som turist.

61 Lone Viborg Prioritet 1 (via facebook)
62 Majken Søberg 

Helsgaard
Prioritet Prioritet (via facebook)

Vi vil gerne cykle, løbe og ride på 
den flotte rute.
Var det ikke muligt at lægge 
cykelgrus imellem skinnerne? Så 
er udgiften ikke så stor og både 
skinner og cykler kan være der.

63 Vera Lone 
Lindenstrøm

Prioritet 1 (via facebook)

64 Lykke Winther Prioritet 1 (via facebook)
65 Jesper Lund 

Madsen
Prioritet 1
Andet ville være tåbeligt 
ift. turister og os lokale 
som gerne vil 
skinnecykle

(via facebook)

66 Ingeborg Colbæk 
Andersen

Prioritet 1 (via facebook)

67 Tine Bonham Jeg har været ude og 
køre på skinnecykel 
flere gange og det er 
både en hyggelig, 
social og sjov 
oplevelse, som ikke 
koster en bondegård, 
så det ville være 
virkelig synd at 
nedlægge den. Men 
den trænger vist til en 
kærlig hånd.

(via facebook)

68 Rasmus Simon 
Larsen

Prioritet 1 (via facebook)

69 Birthe Johannesen Prioritet 1 (via facebook)



Med en ridesti
70 Jannie Lund 

Madsen
Prioritet 1
Cykler dagligt 
Ebberup/Assens og det 
er ofte med livet som 
indsats, så ja tak til en 
cykelsti. Må kunne laves 
så alle bliver glade; 
Skinnecykler, heste, 
alm. cykler og løbere 
må der kunne findes 
plads til.

(via facebook)

71 Connie Bøllingtoft Prioritet 1
Det er en dejlig tur på 
skinnecykler, og hvis det 
blev 3a kunne cykelstien 
også bruges af folk der 
løber. Det vil være en 
fantastisk tur uden alle 
bilerne.

(via facebook)

72 Kathrine Buller 
Clausen

Prioritet 1
Jeg synes vi skal bevare 
skinnerne da det 
tiltrækker turister. Og så 
skal vi kombinere det 
med cykelsti, så tror jeg 
det kan være med til at 
få flere til at hoppe på 
cyklen fordi de netop 
undgår de store 
trafikerede veje. Der er 
mange fra Tommerup 
og Assens som 
studerer/arbejder i 
Glamsbjerg.

(via facebook)



73 Ingelise Kramer 
Hansen

Prioritet 1 (via facebook)

74 Anja Kramer 
Hansen

Prioritet 1 (via facebook)

75 Else Marie Schmidt Prioritet 1
Det vil være forkert at 
fjerne de unikke 
muligheder som 
sporene giver med 
skinnecykling og andre 
aktiviteter på sporet. 
Lad os passe på de 
muligheder, som Assens 
Kommune allerede har.

(via facebook)

76 Thomas Bonne 
Hansen

Prioritet 1 (via facebook)

77 Bahreh Rezai 
Hansen

Prioritet 1 (via facebook)

78 Lone Bredahl 
Jensen

Prioritet 1 (via facebook)

79 Hanne Schjødt-
Pedersen

Prioritet 1 (via facebook)

80 Hanne Birgitte 
Kristensen

Prioritet 1 (via facebook)

81 Inge Asserbo Prioritet 1 (via facebook)
82 Dorte Pamperin Prioritet 1 (via facebook)
83 Tina Skov 

Stjernegaard
Prioritet 1
Har kørt skinnecykler 
mange gange 
efterhånden. Det er 
hyggeligt og dejlig måde 
at se og nyde naturen. 
Børnene synes det er 
sjovt. Gæster udefra 
foreslår vi oftest en tur 

(via facebook)



på skinnecyklerne. 
Synes det er et godt 
aktiv. En sykelsti vil 
komme mange til gavn. 
3a vil tilgodese mange, 
både turister og borgere 
i kommunen.

84 Lisbeth Jørgensen Prioritet Prioritet (via facebook)
85 Steen Høyer Prioritet 1 (via facebook)
86 Tommy Kildemark 

Matthiasen
Prioritet 1 (via facebook)

87 Sanne D. Larsen Prioritet 1 (via facebook)
88 Hanne Bodil 

Jørgensen
Skinnecykler og 
området med 
baneområdet er en af 
de mest unikke ting vi 
har i kommunen til 
græde for turister og 
borgere der har lyst til 
at bruge det. Kan ikke 
se de helt store 
udgifter for 
skatteborgerne som 
det kører nu… Der er 
mange der løber og 
rider i skoven, og tror 
ikke der er så meget 
brug for en ekstra 
cykelsti lige der.

(via facebook)

89 Henrik Halle Prioritet 1 (via facebook)
90 Dennis Christensen (via facebook)

En letbane synes jeg lyder 
fornuftigt.

91 Luise Rosford 
Tranberg

Prioritet 1 (via facebook)



92 Annie Aastrup Prioritet 1
Så kan vi ride, vandre, 
cykle på egen cykel og 
skinnecykel.

(via facebook)

93 Erik Henriksen Prioritet 1 (via facebook)
94 Anita Kristiansen Prioritet 1 (via facebook)
95 Thomas Hussak Prioritet 1

Pga. historie og værdi 
som turistattraktion

(via facebook)

96 Anne Krogsøe Prioritet 1 (via facebook)
97 Bjarne Val Hoppe Prioritet 1

Man burde bruge 
penge på at etablere 
cykelstier langs de 
trafikerede 
kommunale veje. 

(via facebook)

98 Jannie Duus Prioritet 1 (via facebook)
99 Ulla Bøggild Prioritet 1 (via facebook)
100 Christina Ringmann 

Fagerberg
Prioritet 1 (via facebook)

101 Ninna Kristiansen Prioritet 1
Cykelsti langs sporet 
ville være perfekt. Også 
for os der lufter hund 
langs banen. Svellerne 
er meget glatte på 
denne årstid.

(via facebook)

102 Mette Elisabeth 
Rasmussen

Prioritet 1 (via facebook)

103 Carsten Ørum (via facebook)
Ønsker tog på nye spor langs 
banestrækningen.

104 Malene Martinsen Prioritet 1 (via facebook)
105 Karin Yvonne 

Sørensen
Prioritet 1 (via facebook)



106 Majbritt Joan 
Pedersen

Prioritet 1 (via facebook)

107 Jan Leth (via facebook)
Ønsker en skinnebus

108 Pia Dahl Vilsmark Prioritet 1 (via facebook)
109 Pia Bak Jørgensen Prioritet 1

Jeg kan godt se 
fidusen i en cykelsti, 
men hvem skal rydde 
op efter deres svineri. 
Jeg bor selv op ad 
banen og synes det er 
hyggeligt med 
skinnecykler.

(via facebook)

110 Helle Bedsted 
Steffensen

Prioritet 1 (via facebook)

111 Thomas Hansen Prioritet 1 (via facebook)
112 Pia Brandhøj Prioritet 1 (via facebook)
113 Dorte Meldgaard 

Andersen
Prioritet 1
Det ville være fantastisk 
med en cykelsti på eller 
langs banen.

(via facebook)

114 Marianne 
Rasmussen

Prioritet 1
Det ville være forkert at 
nedlægge 
skinnecyklerne.

(via facebook)

115 Bent Kristensen Prioritet 1 (via facebook)
116 Helle Sandau Prioritet Prioritet (via facebook)

En cykelsti ville være guld værd.
117 Anders 

Alexandersen
Prioritet 1 (via facebook)

118 Lars Jacobsen Prioritet 1 (via facebook)
119 Tanja Bachmann 

Hansen
Prioritet 1 (via facebook)





Bilag: 13.1. Klager Assens Havn 2. jan 2015 samt havnens kommentarer

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 3117/15



Klager 2. januar 2015 over flis på Assens Havn

Inge Dahl, præstevænget
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Inge Dahl [mailto:info@ingedahlconsulting.dk] 
Sendt: 2. januar 2015 08:48
Til: Annette Bæk
Cc: Claus & Linda; Trine; Martin Kloster
Emne: Så fliser havnen igen i en høj vindhastighed! Vil di sørge for at det bliver standset! Bedste hilsen Inge Dahl

Kære Annette 
I løbet af julen er der blevet fliset - også når vindhastigheden har været over 6. I dag tror jeg vi er enige om, at det stormer. Der 
udsendes advarsler om det fra meteorologerne. Ikke desto mindre flises der lystigt i havnen.

Vil du få det stoppet øjeblikkeligt!

Bedste hilsen/Best regards,

Inge Dahl
+45 20271760
info@ingedahlconsulting.dk

Præstevænget 24
DK- 5610 Assens

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Inge Dahl [mailto:info@ingedahlconsulting.dk] 
Sendt: 2. januar 2015 14:10
Til: Annette Bæk; Søren Steen Andersen
Cc: Trine; Claus & Linda; kirsten/steffen; Martin Kloster
Emne: Kære Annette - så fliser de igen på havnen - der er en storm igang - vil du gå det standset?

Kære Annette
Det er 2. gang i dag, der flises på havnen. Der er storm udenfor. Beslutningen var max 6 m/sek. I julen er der også blevet fliset, 
selvom det blæste mere. Det går bare ikke.

Jeg har skrevet en mail tidligere i dag. Du har nok juleferie. Derfor har jeg sat Søren Steen Andersen på også...

Bedste hilsen/Best regards,

Inge Dahl
+45 20271760
info@ingedahlconsulting.dk

Præstevænget 24
DK- 5610 Assens

Helle Elander
Fra: Helle Elander Rasmussen [mailto:helle.elander.rasmussen@outlook.dk] 
Sendt: 2. januar 2015 15:08
Til: Annette Bæk
Emne: Assens havn

Hej Annette
Assens Havn håndterer og hugger flis idag under store vindstyrker – nærmest stormvejr. Hvordan kan Assens Kommune tillade 
dette, og hvordan kan Assens Kommune have tillid til en leder, Ole Knudsen, der opfører sig så uansvarligt?
Jeg er simpelthen så skuffet over Assens Kommune i denne sag. Gid 2015 bringer ordnede forhold i havnen.
Venlig hilsen
Helle Elander Rasmussen
PS Dette er en klage!

mailto:info@ingedahlconsulting.dk
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Mette Krause, Ved Stranden
Hej Annette,
 
Godt nytår.
 
Jeg ved godt, at der p.t. ikke er nogen påbud der er gældende, men synes i skal vide, at det er et værre svineri i disse dage, og 
der har været en forfærdelig stank af cellulose.
 
Jeg vedhæfter lige nogle fotos fra hhv d. 30/12-14 og fra i dag 02/01-15.
 
Den 30/12 kørte jeg forbi Havnekontoret, så Ole Knudsen kunne se min bil, og jeg sagde at han var velkommen til at gå over for 
at se, min hvordan min veranda også var svinet til. Denne dag, var der ikke så meget vind.
Med den blæst der så har været de sidste par dage, er det kun blevet værre. 
Og jeg forstår ganske enkelt ikke, at der er nogen der overhovedet kan tænke på at starte flishuggeren imorges! Det der ligger 
på havnen flyver i forvejen vidt omkring.
 
Med venlig hilsen
 
Mette Krause

Mette  

Billeder vedhæftet

Bruun Rasmussen
Fra: Bruun Rasmussen [mailto:1150@webspeed.dk] 
Sendt: 2. januar 2015 17:44
Til: Annette Bæk; Britta Tinghus
Cc: Søren Steen Andersen
Emne: VS: Flishugning - Assens Havn

Så er vi her igen igen – er det stadig helt i Kommunens ånd, at man læsser og hugger flis. - Vindstyrken er godt nok 
kun 11m/s nu – men tidligere på dagen var den 17 m/s. 

Med venlig hilsen 
Bruun Rasmussen

Fra: Bruun Rasmussen [mailto:1150@webspeed.dk] 
Sendt: 11. december 2014 12:24
Til: 'Annette Bæk'; 'Britta Tinghus'
Emne: VS: Flishugning - Assens Havn

Jeg spørger lige igen – nu losser og læsser de flis på midtermolen – er det stadig OK når vi har den vind – vi har.

Mvh
Bruun Rasmussen

Fra: Bruun Rasmussen [mailto:1150@webspeed.dk] 
Sendt: 10. december 2014 13:34
Til: 'Annette Bæk'; 'Britta Tinghus'
Emne: Flishugning

Bare lige et lille spørgsmål – er det OK, at man hugger flis og læsser flis nu med den vind, som der er.

Mvh
Bruun Rasmussen
Willemoesgade 8
2311 6854

mailto:1150@webspeed.dk
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Lisbeth Arrildt,  Præstevænget
Fra: Lisbeth Arrildt [mailto:lisbeth.arrildt@gmail.com] 
Sendt: 3. januar 2015 00:08
Til: Annette Bæk; Søren Steen Andersen; Hans Bjergegaard
Cc: Lisbeth Arrildt
Emne: Klage over flishugning på havnen

Kære Annette, Søren Steen og Hans

I dag, d. 02.01.2015, blev jeg vækket af larm fra havnen. Jeg kunne næsten ikke tro mine egne ører, men det var desværre sandt. 
Flishuggeren var i gang, selvom det stormede kraftigt. På det tidspunkt viste DMIs målinger 13 m/sek - lidt senere var det 16 
m/seks, men flishugningen og læsning af lastbiler fortsatte ufortrødent, mens støvtåger fløj ind over byen. Der ligger støv på 
biler og ved disse vindstyrker, kommer det helt ind i folks huse.

Der er noget galt med lovgivningen, når alle miljøregler falder væk, hvis man bare klager over et påbud, som havnen har gjort. 
Det kan ikke passe!! Men det var den besked jeg fik, da jeg ringede til miljøvagten, Assens i dag.

Havnen har fået dispensation til flishugning indtil d. 31.05.2015, da det jo i følge lokalplanen er ulovligt at flishugge på 
havnemolen.
Er det virkelig ikke muligt for politikere eller myndigheder, at få havnen til at holde en pause, når vejret er så ekstremt som i 
dag? 

Det ser ud, som om embedslægens udtalelser om sundhedsskadelige virkninger fra flisstøv, ikke gør indtryk på de ansvarlige. 
Det kan godt være at loven pt. er sat ude af spil, men der er noget der hedder moral og menneskelige hensyn.

Med venlig hilsen 

Lisbeth Arrildt 
Præstevænget 7
5610 Assens



Svar fra Havnen 6. jan. 2014

Til Assens Kommune v. Britta Tinghus.

Assens Havn har haft en travl jul og nytår. Sabine ankom den 24. dec. lå stille til den 26. hvor den startede losning, og sejlede 
igen den 27. dec. Symphony ankom den 29. dec. og blev udlosset sent den 30. dec. og forlod Assens igen den 3. jan. Symphonys 
losning om natten kan have medført lettere støjforurening på havneområderne.
Entreprenøren har flishugget på de få hverdage der har været omkring jul og nytår, og vognmændene har fyldt lagre op på 
varmeværker, så vidt muligt på hverdagene.
Henset til vindretning og styrke blev vognmændene instrueret i at læsse yderst på molen, selv om de normalt har ordre om at 
tage ældst flis først. Jeg har ikke været på havnen hele julen, men meget af tiden og har forsøgt at holde styr på vognmændene. 
Men jeg er også bekendt med, og har selv ved ankomst til havnen set et læs flis færdiglæsset lige ud for mit kontor. Denne 
læsning har givet anledning til svineri på Ndr. Havnevej, Snævringen og hos Mette Krause. Det beklager jeg meget, og har spurgt 
Mette om der var noget vi kunne gøre for at rode bod på svineriet. 

Flishugning har foregået på hverdagene yderst på molen. Der har både den 29. den 30. og den 2. ligget skib og stammer mod 
havnebassinnet, der har ligget en stor bunke flis mod Ndr. Havnevej, og flishuggeren har opbygget vold mod nord. Desværre har 
der været flere driftsstop, som har medført at bunken mod nord har været længere om at blive bygget op end ønskeligt. Dette 
ændrer ikke på at flishugningen er foregået yderst på molen, i frisk træ og med god afskærmning. Jeg kan med sikkerhed sige at 
ingen har mærket flishugningen, der har ikke været støv fra hugningen andre steder end på nordkajen, og derfor var min 
vurdering at flishugningen kunne foregå uden at genere vores naboer. 

Jeg har intet ønske om at provokere, eller skabe dårlig omtale i den lidt specielle situation havnen befinder sig i for tiden. Jeg har 
modsat en forpligtigelse til at drive havnen effektivt og til gavn for vores kunder, og under ansvar overfor bestyrelsen.
Jeg kender godt nogle borgeres syn på havnen og specielt deres syn på flis, jeg er også klar over at der er forskellige holdninger i 
byrådet til havnen, men jeg må fastholde at der ikke er taget nogen beslutninger, der forbyder den aktivitet vi har lagt arealer til 
henover julen.

Begynder jeg at tage politiske hensyn, og f.eks. stoppe en aktivitet der kan overholde miljøreglerne, og de gældende krav fra 
kommunen, har jeg overtrådt min beslutningskompetence. Jeg forsøger nøje at holde mit job som havnechef, adskilt fra min 
fritidsinteresse som politikker, jeg er som bekendt også inhabil og uden for døren når havnen behandles politisk.  

De fleste af de indkomne klager, er klager over at vi flishugger, nogle mener at det er forbudt ved vindhastigheder over 6 m/s, 
andre syntes vi skal tage hensyn pga. et kommende forbud. Det er for de flestes vedkomne ikke et udtryk for at de selv har haft 
gener, men et udtryk for at de kan høre og se at vi arbejder med flishugning på hverdage.

Mette Krause har haft gener, som jeg har redegjort for, men det er et teknisk problem som vi arbejder på at løse, og som vi 
fortsat vil arbejde på indtil problemet er løst. Vi er meget snart klar med den første mobile støj/støvvæg, vi forventer at kunne 
begynde afprøvning i næste uge, og vi vil snarest præsentere den for miljøafdelingen. Støvmålingen er bestilt og under 
forberedelse, og vores vejrstation kommer op i en ny mast i løbet af denne uge. På grund af at vejrstationen har været kørt ned, 
kan jeg desværre ikke dokumentere at vindhastighederne her på havnen, er de erfaringsmæssigt 2  - 3 m/s under Torø 
målingerne.

Med ønsket om et fortsat godt samarbejde

Med venlig hilsen



Bilag: 13.2. Notat - Opsættende virkning af klage over påbud

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 3155/15



Notat

Til: 
Kopi til: 
Fra: Maria Grønkvist Plougheld

Opsættende virkning af klage over påbud meddelt efter
miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelseslovens hovedregel er, at klage over påbud har 
opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet, jf. § 95.  

Natur- og Miljøklagenævnet kan træffe beslutning om at fravige 
hovedreglen i § 95, såfremt der forligger særlige grunde hertil. 
Adgangen skal ses i sammenhæng med § 78.

Efter § 78, stk. 1 kan et påbud gives som et strakspåbud, hvis der 
foreligger særlige forhold, herunder akut sundheds- eller miljømæssig 
fare. I forlængelse heraf kan tilsynsmyndigheden beslutte, at klage 
over (straks-)påbud ikke skal have opsættende virkning, såfremt det 
vurderes nødvendigt for at afværge akut sundhedsfare eller væsentlig 
skade på miljøet, jf. § 78, stk. 2. En beslutning efter § 78, stk. 2 vil 
altid blive efterprøvet at Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse 
med behandling af en eventuel klagesag, og klagenævnet kan ophæve 
tilsynsmyndighedens beslutning.

Natur- og Miljøklagenævnets praksis er, at der skal foreligge særlige 
grunde i overensstemmelse med § 78, stk. 2, for at nævnet fraviger 
lovens hovedregel om opsættende virkning. Ifølge Natur- og 
Miljøklagenævnet kan en sådan situation for eksempel foreligge, hvis 
det på forhånd må vurderes som åbenbart, at virksomheden i 
klageperioden vil kunne medføre meget væsentlige miljøproblemer, 
medmindre påbuddets opsættende virkning ophæves. 

Det fremgår af retspraksis, at § 78, stk. 2 kun finder anvendelse, når 
der foreligger helt særlige grunde. Bestemmelsen har for eksempel 
fundet anvendelse ved et forbud mod fortsat drift af en losseplads, 
hvorfra der skete nedsivning til grundvandet. Embedslægens 

23. december 2014
Sags id: 
 
Kontaktperson: 
Maria Grønkvist Plougheld
E-mail: mgplo@assens.dk
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vurdering af risikoen for akut sundhedsfare synes endvidere at have 
betydning for anvendelsen af § 78, stk. 2. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at 
miljøbeskyttelseslovens hovedregel om, at klage over påbud har 
opsættende virkning, alene kan fraviges i særlige situationer, hvor der 
på forhånd vurderes at være tale om væsentlig fare for sundheden 
eller miljøet.

Påbud til Assens Havn
Påbudsreguleringen af flisproduktionen på Assens Havn er sket ved 
påbud efter § 42. Der er desuden meddelt et undersøgelsespåbud efter 
§ 72. 

Påbuddet er ikke meddelt efter § 78, hvorfor udgangspunktet er, at 
klage over påbuddene har opsættende virkning, jf. § 95, med mindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Assens Kommune har anmodet Natur- og Miljøklagenævnet om at 
ophæve klagens opsættende virkning, men klagenævnet har i den 
konkrete klagesag vurderet, at der ikke foreligger sådanne særlige 
forhold, som kan begrunde at lovens hovedregel fraviges.    

 



Bilag: 13.3. Instruktionsbeføjelse selvstyrehavn - Notat til byrådet

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 16156/15



Notat

Til: Byrådet
Kopi til: Direktionen
Fra: Lene Wilhøft

Har Byrådet instruktionsbeføjelse over for de af 
Byrådet udpegede medlemmer af Assens kommunale 
selvstyrehavn ?

Økonomiudvalget behandlede den 19. januar 2015 en sag oversendt 
fra Miljø- og Teknikudvalget vedrørende påbud til havnen og 
håndtering af disse.

Udvalget anmodede om at få undersøgt om Byrådet har instruktions-
beføjelse i forhold til de af Byrådet udpegede medlemmer af havnens 
bestyrelse.

Byrådsmedlem Hans Bjergegaard, O, har den 20. januar 2015 
anmodet om, at få følgende sag optaget på Byrådets dagsorden den 
28. januar 2015: 
"Kommunalbestyrelsen pålægger økonomiudvalget som havneudvalg 
at drage omsorg for, at bestyrelsen for Assens kommunale 
selvstyrehavn overholder de af kommunen udstedte påbud angående 
flishugning på havnen, uanset at bestyrelsen har påklaget påbuddene 
til Natur- og Miljøklagenævnet, og uanset at klagerne har opsættende 
virkning"

Neden for redegøres på den baggrund for om Byrådet har 
instruktionsbeføjelse over for de af Byrådet udpegede medlemmer af 
bestyrelsen for Assens Havn, en kommunal selvstyrehavn.

Bestyrelsen for Assens kommunale selvstyrehavn;
Assens Byråd udpegede på konstituerende møde den 11. december 
2013 Bodil Boesgaard, Arno Termansen og Charlotte Christiansen 
som medlemmer af bestyrelsen for Assens kommunale selvstyrehavn. 

Havnens bestyrelse består af 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges 
blandt Assens Byråds medlemmer. 2 medlemmer udpeges af den 
afgående havnebestyrelse efter indstilling fra Foreningen af 
Arbejdsgivere på Havnen og godkendes af Assens Byråd. 

21. januar 2015
Sags id: 08/34587
 
Kontaktperson: 
Lene Wilhøft
E-mail: lewil@assens.dk
Dir. tlf.: 6474 7379
Mobil nr.: 29379068
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Instruktionsbeføjelse, som begreb
Styrelseslovens § 68 a, stk. 3, definerer spørgsmålet om et Byråd har 
instruktionsbeføjelse således, at Byrådet - over for de medlemmer af 
bestyrelser i selskaber, foreninger, fonde m.v. som det har udpeget - 
kan beslutte, hvorledes de udpegede medlemmer skal udøve deres 
hverv.

Havneloven
En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som 
styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger1.

Byrådet og havnens bestyrelse skal begge ifølge havneloven varetage 
havnens interesser. Havnebestyrelsen er over for byrådet ansvarlig for 
havnens drift og vedligeholdelse.

Loven fastlægger også, at Byrådet fastsætter de overordnede 
økonomiske rammer for havnens drift og havnebestyrelsen 
disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs- 
og driftsmidler. I 2012 ændredes havneloven med udgangspunkt i, at 
jo mere privatretligt organiseret havnen, er jo større 
forretningsmæssig frihed.

Havneloven er efter ændringen helt overordnet inddelt sådan, at de 
aktiviteter, som alle havne – uanset organisationsform – må udøve er 
beskrevet i lovens § 6a.

Derudover er i efterfølgende bestemmelser angivet, hvilke 
forretningsmæssige friheder der i øvrigt er for de forskellige 
organisationsformer. Hertil bemærkes særligt, at aktiviteter udover 
de i § 6a angivne skal udskilles i særskilte driftsselskaber.

Instruktionsbeføjelse ?
Byrådet har instruktionsbeføjelse over for medlemmer udpeget til 
bestyrelser vedrørende de opgaver som ville kunne varetages af 
kommunen selv og hvis ikke andet følger af den lovgivning der gælder 
for det pågældende selskab2.

1 Jf havnelovens § 9
2 Jf. styrelseslovens § 68 a
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Det betyder i forhold til en kommunal selvstyrehavn, at for så vidt 
angår de aktiviteter, som varetages af havnen selv og ikke er udskilt til 
et særskilt selskab, vil Byrådet som udgangspunkt kunne udøve 
instruktionsbeføjelse i forhold til3. Instruktionsbeføjelsen er alene i 
forhold til de af Byrådet udpegede medlemmer af havnebestyrelsen. 
Assens kommunale selvstyrehavn har ikke udskilt aktiviteter i 
særskilte selskaber4. 

-0-

Konkret er i Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2015 stillet 
spørgsmål om Byrådet kan instruere de til havnens bestyrelse 
udpegede medlemmer om at efterleve det til havnen meddelte 
miljøpåbud, uanset at påbuddet nu er påklaget og dermed ikke kan 
håndhæves.

Varetagelsen af havnens interesser udelukker ikke, at byrådet ved 
instruktion af de af byrådet udpegede medlemmer af 
havnebestyrelsen også kan varetage andre kommunale interesser 5.

Det er på den baggrund vurderingen, at Byrådet vil have 
instruktionsbeføjelse som forespurgt på Økonomiudvalgets møde den 
19. januar,

Instruktionerne skal holdes inden for lovgivningens rammer, 
herunder også plan- og miljølovgivning. Instruktionsbeføjelsen 
vurderes juridisk set at kunne anvendes, uanset at miljøpåbuddet er 
påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og er tillagt opsættende 
virkning til klagenævnets afgørelse foreligger. 

Afledte politiske handlemuligheder
A. Perioden fra nu og indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 
foreligger.

Byrådet har instruktionsbeføjelse over for de kommunalt udpegede 
medlemmer af havnebestyrelsen.

Anvendes instruktionsbeføjelsen til at pålægge havnebestyrelsens 
medlemmer at efterkomme det påklagede miljøpåbud til havnen vil 
det medføre at havnen skal indrette sig efter påbuddet frem til 
klagenævnets afgørelse på trods af klagens opsættende virkning.   

3 Jf. havnelovens § 6 a, jf. styrelseslovens § 68 a
4 Jf. havnelovens § 9
5 Havnelovens § 9, stk. 4 har ikke forrang i forhold til anden lovgivning
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Anvender Byrådet ikke sin mulighed for at instruere 
havnebestyrelsens medlemmer vil nuværende situation på Assens 
Havn være status quo indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 
foreligger.

Natur- og Miljøklagenævnet har for ultimo januar oplyst, at sagen 
ligger ”øverst i bunken”.

B. Perioden efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 

Fastholder Natur- og Miljøklagenævnet kommunens miljøpåbud til 
havnen vil havnen skulle indrette sine aktiviteter efter påbuddet.

Afviser eller hjemviser Natur- og Miljøklagenævnet kommunens 
miljøpåbud opstår en ny situation, hvor Byrådets brug af 
instruktionsbeføjelse vil afhænge af den konkrete afgørelsestekst fra 
klagenævnet.  

C. På længere sigt

Byrådet skal med visionsplan og ejerstrategi for havnen fastlægge den 
langsigtede strategi for havnens udvikling. 
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Tager Assens Havn hensyn til omgivelserne.

Assens Havn har gennem de seneste år indrettet driften, så vi tager mest 
muligt hensyn til vores naboer. Det er nok svært for udenforstående at se 
hvad vi har gjort, men jeg skal herunder i punktform, forsøge at redegøre for 
de driftsmæssige ændringer vi har gennemført.

 Ingen losning af træpiller på Midtermolen.
 Ingen træpiller i pakhusene nær hotellet.
 Ingen losning om natten på Midtermolen.
 Sommerpause totalt på Midtermolen, ingen last mellem 15. juni 

og 15. august.
 Sommerpause på Nordkaj, ingen flishugning mellem 15. juni og 

15. august, i 2014 var første flishugning efter sommerferien, 
den 2. oktober.

 Flishugning foregår på yderste halvdel af Nordkaj.
 Stor opmærksomhed på støj/støv vægge, daglige instrukser til 

chauffører.
 Midtermolen bliver kun afspærret i sjældne tilfælde.
 Daglig oprydning på havnens område.
 Opsat vejrstation på kajen, som er tilgængelig fra Assens Havns 

hjemmeside.
 Losning bliver fulgt tæt af havnens personale, i vinteren 

2014/15, har vi indtil nu stoppet losningen 2 gange pga. 
vejrsituationen.

 Flishugning og læsning af lastbiler bliver også jævnligt stoppet, 
når vinden bliver for kraftig fra vestlige retninger.

Vi har yderligere følgende tiltag på vej.

 Gennemførsel af støvundersøgelse i startende i februar 2015, 
forventet afsluttet marts 2015.

 Den første mobile støj/støv væg er under konstruktion ved EP 
Industri og Marineservice, forventes færdig primo februar 2015.

http://www.assenshavn.dk/
mailto:info@assenshavn.dk
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De blå prikker er børn i skolealderen, de øvrige prikker er børn, som var under 6 år ved årsskiftet. Det drejer sig om 9 børn, der i de 
kommende år vil skulle gå i Aarupskolen fremfor Glamsbjergskolen. (fire 5-årige, en 3-årig, en 2-årig og to 1-årige)

Børnene på Nyrupvej går på henholdsvis Frøbjerg-Orte Friskole og Glamsbjerg Fri- og efterskole (4 stk. på hver skole).

Ørsted

Aarup skoledistrikt

Glamsbjerg skoledistrikt

Nuværende 
grænse

Forslag til ny grænse
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1. Vision

Sundhedssamarbejdets værdier
Sundhedsaftalen er rammen om et forpligtende samarbej-
de, hvor kommuner og region sammen med almen praksis 
sætter fælles mål, som vi arbejder os frem imod og følger 
systematisk op på. Vores samarbejde hviler på et værdifæl-
lesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende vær-
dier.

Åbenhed betyder, at vi er parate til at give borgerne, borger-
nes netværk og hinanden indsigt i, hvordan vi hver især bi-
drager til at løse opgaverne på sundhedsområdet – ligesom 
vi gerne udvikler og afprøver nye måder at arbejde sammen 
på, som går på tværs af grænserne mellem forskellige sek-
torer. 

Dialog betyder, at vi kommunikerer med borgerne og hinan-
den, både om det overordnede – hvordan vi hver især plan-
lægger og tilrettelægger vores indsats – og om det konkrete 
– det enkelte borgerforløb.

Tillid betyder, at vi har tiltro til borgerens ønske om at være 
en konstruktiv og aktiv medspiller med ressourcer, ønsker og 
holdninger – og til kollegers faglighed og ansvarlighed. 

Ud fra de fælles værdier er vi i Syddanmark kommet langt 
med samarbejdet mellem sundhedsvæsenets sektorer. Vi 
har nået mange gode resultater i fællesskab.

Udfordringer i de kommende år
Med visionen for Sundhedsaftalen 2015-18 sætter vi retnin-
gen for, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, fordi vi i disse 
år skal håndtere flere store udfordringer sammen:
 • Vi får stadig flere ældre medborgere – og stadig flere bor-
gere med kronisk sygdom 

 • Den sundhedsfaglige udvikling gør, at vi kan tilbyde stadig 
mere behandling til flere

 • Borgerne ønsker så vidt muligt at blive i deres almindelige 
dagligdag – før, under og efter deres egen eller pårøren-
des behandling

 • Det økonomiske råderum er stærkt begrænset – også for 
sundhedsvæsenet

 • Vi får stadig flere psykisk sårbare

Sundhedsaftalens tre hovedmål
Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision 
med tre hovedmål:

Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med bor-
geren
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, 
der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb. Vi 

skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede 
beslutninger om, hvordan vi indretter vores sundhedsvæ-
sen     

Sundhed for alle
Særligt udsatte grupper skal have særlige indsatser. Vi skal 
give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede 
borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som 
andre borgere. 

Sundhed med sammenhæng
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og re-
habilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne 
mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter 
skal levere det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient 
på rette tid og sted. Vi skal tænke helhedsorienteret – også 
i forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, ar-
bejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessystemet m.v. 

Under hvert hovedmål opstiller vi nogle overordnede mål, 
som vi omsætter til konkrete succeskriterier, der udtrykker, 
hvad det er, vi vil måles på. Hvor skal vi være senest ved ud-
gangen af 2018? 

Sundhedsaftalens tre principper
Men sundhedsaftalen skal ikke alene fastlægge målene. Den 
skal afklare, hvordan vi vil arbejde sammen om at nå dem. 
Her vil vi tage udgangspunkt i tre principper ud fra nøgleor-
dene prioritering, rehabilitering og velfærdsteknologi:
 • Vi vil prioritere vores indsatser skarpt. Vi vil gå målrettet 
efter at adressere de største tværgående udfordringer 
først ud fra en erkendelse af, at de knappe ressourcer ikke 
giver mulighed for at gøre alt på én gang

 • Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indfly-
delse på sit eget forløb. Vi vil støtte borgerens ønske om 
at vende hurtigst muligt tilbage til hverdagslivets aktivite-
ter i bolig, job/uddannelse og fritid. Målet er, at borgeren 
opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. For borgere i 
den erhvervsaktive alder er det et centralt mål at opnå 
eller opretholde tilknytningen til arbejdsmarked og ud-
dannelse

 • Vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærds-
teknologiske område. Velfærdsteknologien, herunder te-
lemedicin, skal gøre borgeren mere uafhængig, give mere 
frihed i hverdagen og gøre mødet med sundhedsvæsenet 
lettere, ligesom den skal fremme kommunikationen på 
tværs af sundhedsvæsenets sektorgrænser 

Disse tre principper skal være det bærende grundlag for alle 
vores indsatser i arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål.  
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1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende  
  samarbejde med borgeren
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, 
der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb. Vi 
skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede 
beslutninger om, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.    

Borgerens behov og forudsætninger skal være udgangs-
punktet for den måde, sundhedsvæsenet arbejder på. Der 
må aldrig herske tvivl om, at borgeren er hovedpersonen i 
sit eget forløb. 

Vi skal se den enkelte borger som et helt menneske med 
unikke forudsætninger, ressourcer og behov – og vi skal 
målrette vores tilbud, så de netop tager udgangspunkt i 
borgerens forudsætninger, bygger på dennes ressourcer og 
imødekommer dennes behov. 

Borgeren er en samarbejdspartner med ressourcer, som 
skal indgå sammen med vores faglige viden og erfaring, for 
at det samlede resultat af borgerens forløb bliver det bedst 
mulige. Både borgeren og vi har noget at bidrage med – og 
kan have berettigede forventninger til hinanden. De forvent-
ninger er det afgørende vigtigt at afstemme. Det skal stå 
klart, hvad der er sygehusets, den praktiserende læges og 
kommunens ansvar – og hvad der er borgerens ansvar. Her 
er dialog og videndeling nøgleord.

Når forudsætningerne er til stede, skal borgeren kunne delta-
ge aktivt i sit forløb, trække på sine pårørende og være med-
bestemmende i forhold til, hvad der skal ske videre frem.

Det sker lettest, hvis vores indsatser er målrettede og tilpas-
set det hverdagsliv, borgeren ønsker. Kort sagt: borgeren 
skal opleve at have et sammenhængende og meningsfuldt 
hverdagsliv. 

Her giver velfærdsteknologien – og ikke mindst telemedici-
nen – os nye muligheder for at engagere og motivere borge-
ren i sit eget forløb. Telemedicin betyder, at informations- og 
kommunikationsteknologi bliver brugt sådan, at forebyggel-
se, behandling og rehabilitering kan foregå tæt på borgeren. 

Telemedicin er ikke alene et spørgsmål om teknik. Det hand-
ler nok så meget om, at sygehus, kommune og almen prak-
sis skal arbejde sammen på en ny måde – også med borge-
ren. Hidtil er arbejdet med telemedicin i høj grad foregået 
på projektbasis. Vores mål er, at telemedicin skal være en 
del af den daglige drift, når det er effektivt, og når det kan 
føre til, at borgerne oplever større selvstændighed. Vi skal 
sammen lægge en strategi for, hvordan vi kommer så langt.

Borgeren er hovedpersonen i sit eget forløb igennem sund-
hedsvæsenet. Derfor er borgernes vurderinger også en vigtig 
del af grundlaget, når vi skal træffe beslutninger om, hvordan 
vores indsatser skal tilrettelægges på det mere overordnede 
plan. For eksempel når vi skal tage stilling til, om vi gør det 
godt nok – om kvaliteten i den forebyggelse, behandling og 
rehabilitering, vi tilbyder, er, som den skal være. 

God faglig standard er selvfølgelig en helt uomgængelig 
forudsætning for, at kvaliteten er i orden. Er borgeren blevet 
behandlet i overensstemmelse med gældende kliniske ret-
ningslinjer, forløbsprogrammer mv.? Men i sidste ende er de 
indsatser, vi tilbyder, til for borgerens skyld. Derfor giver det 
også god mening at spørge borgerne om, hvordan de har 
oplevet deres forløb, når vi vil sikre og udvikle kvaliteten af 
fælles indsatser.

En anden måde, hvorpå vi kan inddrage borgerne i vores 
overordnede beslutninger om sundhedsvæsenet, er gennem 
patient- og pårørendeorganisationerne. Vi er i aktiv dialog 
med patientinddragelsesudvalget om, hvordan det bedst 
kan bidrage med erfaringer, viden og synspunkter, som kan 
være en vigtig del af grundlaget for vores beslutninger i 
sundhedsvæsenet. 

Det vil vi måles på:
 • Vi har en borger-/patientoplevet kvalitet, som er stigende 
over tid, og som ligger over landsgennemsnittet

 • Vi lægger en fælles strategi med klare mål, der gør   
telemedicin til en del af den daglige drift

 • Vi spørger patienter og pårørende, om de føler sig   
inddraget i tilrettelæggelsen af patientforløbet

 • Vi udvikler en fælles model for den rehabiliterende  
tilgang på tværs af sektorerne

1.2 Sundhed for alle
Særligt udsatte grupper skal have særlige tilbud. Vi skal 
give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede 
borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som 
andre borgere. 

Fri og lige adgang er et grundlæggende princip i det danske 
sundhedsvæsen. Alligevel viser statistikkerne, at sundheden 
er ulige fordelt på forskellige befolkningsgrupper. Hvis vi vil 
det til livs og sikre alle borgere andel i de helbredsmæssige 
gevinster, som sundhedsvæsenet er med til at skabe, gør vi 
det ikke med standardløsninger.

Vi vil sundhed for alle. Det betyder ikke, at alle skal have alt, 
men at vi differentierer vores tilbud, så vi også kan imøde-
komme særligt udsatte gruppers behov.   
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Vi anvender en helhedsorienteret tilgang i forebyggelse, 
behandling og rehabilitering og tager særligt hensyn til de, 
der har mest behov for støtte. Det betyder, at vi – på tværs 
af somatik og psykiatri – tilbyder en målrettet indsats til de 
borgere, som har særlig vanskeligt ved at tage vare på deres 
eget helbred. Indsatserne skal bygge oven på de ressourcer, 
borgeren selv besidder. Og den skal rette sig mod at styrke 
de personlige ressourcer og egenomsorgen, samtidig med at 
andre helbredsproblemer søges løst. Vi prioriterer en tidlig 
opsporende og forebyggende indsats, så sygdom opdages, 
inden den når at udvikle sig eller forværres. 

Helt særlige problemstillinger knytter der sig til den fysiske 
helbredstilstand for mennesker med en sindslidelse. Ser vi 
på middellevetiden blandt patienter, som har været indlagt 
på en psykiatrisk afdeling, viser den sig at være 15-20 år kor-
tere end andre borgeres. 

Psykiske og fysiske lidelser spiller sammen og påvirker hinan-
den. Derfor er der brug for, at vi ikke anskuer dem isoleret, 
men tværtimod ser på helheden i de tilbud, vi stiller til rå-
dighed for mennesker med en sindslidelse. Vi skal indrette 
sundhedsvæsenet sådan, at det giver mennesker med sindsli-
delse de samme muligheder for at opnå et godt helbred, som 
andre borgere. Det gør vi bl.a. ved tidlig opsporing af psykisk 
sygdom og ved, at psykiatriske og somatiske sundhedstilbud 
bliver integreret i hinanden.

Samtidig skal vi tænke helhedsorienteret i forhold til at give 
unge med mentale problemer mulighed for at få en uddan-
nelse og sikre, at mennesker med en sindslidelse får den 
rette hjælp til at komme videre i deres liv. Vi skal bidrage til, 
at disse borgere ikke bliver placeret eller fastholdt i en social 
udsat position. Her er tidlig opsporing og rehabilitering af-
gørende. 

Igennem de senere år har middellevetiden været stigende i 
Danmark, når vi ser på befolkningen som helhed. Imidlertid 
er denne udvikling især slået igennem blandt borgere med 
lang uddannelse og høj indkomst. I dag lever den dårligst 
stillede fjerdedel af danske mænd i gennemsnit 10 år kor-
tere end den bedst stillede fjerdedel. For 25 år siden var 
forskellen 5½ år. Denne viden skal inddrages, når der frem-
adrettet tilrettelægges fælles indsatser. 

Undersøgelser tyder på, at 60-70 procent af den sociale 
ulighed i dødelighed kan forklares med rygning og alkohol. 
Det forhold vil vi tage højde for, når vi tilrettelægger både 
den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. Vi 
vil prioritere, at de befolkningsgrupper, som kan have særlig 
brug herfor, får tilbud, som kan medvirke til at reducere 

deres tobaks- og alkoholforbrug, ligesom vi vil prioritere den 
tidlige forebyggende indsats, bl.a. så færre begynder at ryge.

Det vil vi måles på:
 • Vores langsigtede mål er at eliminere forskellen i middel- 
levetid mellem borgere med sindslidelser og den øvrige  
befolkning. I aftaleperioden er det målsætningen, at den  
forventede middellevetid blandt borgere med psykisk 
sygdom er stigende og nærmer sig den middellevetid, der 
kendes fra befolkningen som helhed

 • Vi undersøger årsager til dårlig mental sundhed, herunder 
blandt børn og unge

 • Vi tilbyder udsatte grupper forebyggelsesindsatser, som  
bidrager til at mindske deres forbrug af tobak og alkohol

 • Vi bidrager i fællesskab til en tidlig, målrettet og tværgå-
ende indsats for borgere med risiko for at miste tilknyt-
ning til  uddannelse eller arbejdsmarked

1.3 Sundhed med sammenhæng
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og reha-
bilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mel-
lem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal 
levere det rigtige tilpasset borgeren på rette tid og sted.

Siden den første sundhedsaftale blev indgået i 2006, er vi i 
Syddanmark nået langt, når det handler om at arbejde sam-
men på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Mange spørgs-
mål, der dengang var problematiske, er blevet afklaret. 

Det er samarbejdsaftalen om borger- og patientforløb 
(SAM:BO) et af de gode eksempler på. SAM:BO lægger ram-
men for, hvordan indlæggelse på og udskrivning fra syge-
huset foregår, og bidrager dermed til, at borgeres forløb på 
tværs af sektorerne kan ske godt og gnidningsfrit. Syddan-
mark er i den sammenhæng en foregangsregion. 

Sundhedsaftalen skal føre os endnu længere i den retning, 
rykke os tættere sammen og gøre samarbejdet mere for-
pligtende. Borgerens forløb gennem sundhedsvæsenet er tit 
meget komplekst. På et givet tidspunkt sker der ikke bare én 
ting ét bestemt sted i systemet. Mange ting sker samtidigt 
forskellige steder. Den kompleksitet skal vi blive bedre til at 
håndtere – ligesom borgerne skal kunne være trygge ved, at 
kvaliteten i alle sundhedsvæsenets led er i orden. Borgeren 
skal også have adgang til og mulighed for at dele informa-
tion om eget forløb, og vi skal indtænke de sundhedsindsat-
ser, som foregår i borgerens eget hjem.

Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og reha-
bilitering, der hænger sammen. Hvor alle parter leverer det 
rigtige tilpasset borgeren på rette tid og sted ud fra en sund-
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I dette kapitel udfoldes visionens principper og centrale 
fokuspunkter, som parterne er enige om at holde sig særligt 
for øje, når sundhedsaftalen skal omsættes til konkrete ind-
satser og resultater.

2.1 Forebyggelse
Forebyggelse er en af  forudsætningerne for, at der også i 
fremtiden bliver råd til et velfungerende sund-hedsvæsen.
Forebyggelse kan både sigte på at håndtere sundhedsmæs-
sige problemer inden de når at udvikle sig eller undgå for-
værring af eksisterende helbredsproblemer.
 
En veltilrettelagt forebyggende indsats vil på længere sigt 
bidrage til at give borgerne i Syddanmark flere gode leveår, 
blive længst muligt i sin hverdag og sikre, at vi får mest mu-
lig sundhed for de ressourcer, vi bruger i sundhedsvæsenet.

Forebyggelse er et væsentligt element i den rehabiliterende 
tilgang og er af afgørende betydning både for den enkelte 
borger og for samfundet som helhed. Målet er at undgå el-
ler udskyde en behandlende indsats. 

2.2 Rehabilitering som tilgang og metode
Sundhedsaftalen tager blandt andet udgangspunkt i visio-
nen om sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde 
med borgeren og princippet om rehabilitering. Dette afsnit 
har til hensigt at afklare begreberne ”den rehabiliterende 
tilgang” og ”den rehabiliterende metode”.

Den rehabiliterende tilgang
Den rehabiliterende tilgang sammenfatter indsatser og 
metoder, som har som perspektiv:
 • At borgeren er et helt menneske, som har indflydelse  
på sit eget forløb

 • At borgeren ønsker at forblive i og vende hurtigst muligt  
tilbage til hverdagslivets aktiviteter

Tilgangen tager udgangspunkt i, at menneskets sundhedstil-
stand på én gang er et fysisk, psykisk og socialt anliggende. 
Udgangspunktet er borgerens behov, ligesom borgerens 
nærmeste så vidt muligt inddrages. 

Den rehabiliterende tilgang omfatter samtidig et værdisæt, 
hvor respekt og ligeværdighed står centralt, og hvor ønsket 
er at borgeren oplever sammenhæng i sit forløb. Det bety-
der, at vi møder borgeren dialogorienteret og med en an-
erkendelse af, at borgeren er ekspert på sit eget liv, mens vi 
bidrager med faglig ekspertise.

Den rehabiliterende tilgang er et fælles perspektiv på tværs 
af de forskellige aktiviteter i sundhedsvæsenet. Det er en 

forudsætning for et vellykket rehabiliteringsforløb, at der er 
sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer og forvaltnin-
ger. Det betyder bl.a. at region, kommuner og praksissekto-
ren skal arbejde med udgangspunkt i fælles mål.

Den rehabiliterende metode
Den rehabiliterende metode omfatter den hjælp, støtte samt 
redskaber og metoder, som fagprofessionelle bruger eller kan 
stille til rådighed for borgeren med behov for rehabilitering.

Nærværende sundhedsaftale er primært inspireret af defini-
tionerne fra Marselisborgcenterets hvidbog samt WHO.

Følgende elementer er vigtige dele af den rehabiliterende 
metode:
 • En tidlig og forebyggende indsats
 • Udredning af borgerens funktions- og mestringsevne
 • Samarbejde med borgeren og de nærmeste pårørende
 • Planlægning af den samlede indsats, herunder opstilling  
af fagligt velfunderede, realistiske og opnåelige mål  
for indsatsen

 • Vurdering af, hvilken tidsramme som er nødvendig til  
opnåelse af de opstillede mål.

 • Relevante indsatser af høj faglig kvalitet
 • Tværfagligt samarbejde og koordinering af forløbet, så de  
relevante forskellige faglige indsatser iværksættes på det  
rigtige tidspunkt og i den rigtige rækkefølge

 • Løbende opfølgning på forløb, herunder evt. evaluering

2.3  Borger-, patient- og pårørende-
 inddragelse
Borger-, patient- og pårørendeinddragelse dækker over 
en række forskellige forståelser og rummer stor variation i 
praksis og tilgang. Inddragelse kan eksempelvis ske på både 
individ- og organisationsniveau. 
 
Særlig i en tværsektoriel kontekst er der behov for en fælles 
forståelse af, hvad vi mener, når vi taler om inddragelse for 
at kunne realisere inddragelsen i praksis. Alle parter arbej-
der i dag med inddragelse – det er langt fra nyt. Som eksem-
pel på inddragelse kan nævnes fokusgrupper, patientuddan-
nelse, tilfredshedsundersøgelser, patientambassadører m.v. 
Hertil kommer naturligvis den konkrete inddragelse i det 
enkelte borger- og patientforløb. Det nye er, at vi skal blive 
bedre til at gøre det i fællesskab og gøre det systematisk. 
 
Vi inddrager systematisk Patientinddragelsesudvalget, når 
vi tværsektorielt arbejder med borger-, patient – og på-
rørendeinddragelse. Når vi igangsætter nye projekter og 
indsatser, forpligter vi os til at drøfte, hvordan vi inddrager 
borgere, patienter og pårørende. 

2. Udgangspunkt
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3. Mål

3.1 Målene i den politiske vision
I det nedenstående beskrives sundhedsaftalens mål. Sundhedsaftalen tager udgangspunkt i visionens målsætninger:
1) Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
2) Sundhed for alle
3) Sundhed med sammenhæng

Målsætningerne omsættes i de nedenstående succeskriterier. 

Målsætning Succeskriterium

Vi har en borger-/patientoplevet kvalitet, som er stigende over tid, 
og som ligger over landsgennemsnittet.

Målene for borger/patientoplevet kvalitet udviser en stigning over 
tid og er højere end landsgennemsnittet.

Vi lægger en fælles strategi med klare mål, der gør telemedicin til 
en del af den daglige drift.

Et år efter sundhedsaftalens ikrafttræden er en tværsektoriel stra-
tegi for telemedicin med klare mål godkendt.

Vi spørger patienter og pårørende, om de føler sig inddraget i 
tilrettelæggelsen af patientforløbet.

Patienter og pårørende oplever at være tilstrækkeligt inddraget i 
patientforløbet. 

Alle sektorer bidrager med data for borger-/patientinddragelse og 
pårørende i relevant omfang. 

Vi udvikler en fælles model for den rehabiliterende tilgang på tværs 
af sektorerne

Inden for første halvdel af aftaleperioden foreligger værktøjer og 
samarbejdsmodeller, som understøtter den rehabiliterende tilgang.

Vores langsigtede mål er at eliminere forskellen i middellevetid 
mellem borgere med sindslidelser og den øvrige befolkning. 
I aftaleperioden er det målsætningen, at den forventede middel-
levetid blandt borgere med psykisk sygdom er stigende og nærmer 
sig den middellevetid, der kendes fra befolkningen som helhed

Den forventede levetid for borgere med psykisk sygdom i Syddan-
mark er højere i 2018 end ved aftalens indgåelse. 

Den forventede levetid for borgere med psykisk sygdom og den 
samlede befolkning i Syddanmark har nærmet sig hinanden i 2018 i 
forhold til ved aftalens indgåelse. 

Vi undersøger årsager til dårlig mental sundhed, herunder blandt 
børn og unge.

Der gennemføres i første halvdel af aftaleperioden en kortlægning 
af viden om omfang af og årsager til, at unge i Syddanmark angiver 
dårligt selvoplevet helbred, herunder sociale risikofaktorer. 

På baggrund af kortlægningen, sættes der konkrete mål for reduk-
tionen i andelen af unge i alderen 16-24 år, der rapporterer dårligt 
mentalt helbred i 2017.

Vi tilbyder udsatte grupper forebyggelsesindsatser, som bidrager til 
at mindske deres forbrug af tobak og alkohol.

Andelen af dagligrygere og personer med et sundhedsskadeligt al-
koholindtag er lavere i 2017 end i 2013.

Vi bidrager i fællesskab til en tidlig, målrettet og tværgående 
indsats for udsatte borgere med risiko for at miste tilknytning til
uddannelse eller arbejdsmarked.

Vi overholder aftalte ventetider på behandlings- og rehabiliterings-
indsatser. 

Vi får færre forebyggelige (gen)indlæggelser. Sundhedsaftaleindikatorerne for forebyggelige (gen)indlæggelser 
inden for somatikken og psykiatrien skal vise lavere værdier i 2018 
end i 2015

Vi udvikler tværsektorielle mål for kvaliteten og effekten af det, 
vi gør.

To år efter aftalens indgåelse skal tværsektorielle borgeroriente-
rede kvalitets- og effektmål være udviklet og testet. På baggrund af 
testen fastsættes ambitionsniveauet via fælles mål for kvalitet og 
effekt. 

Vi udvikler og anvender telemedicinske løsninger, som håndterer 
samtidige forløb og indsatser i hjemmet, og som inddrager borge-
ren. 

Der udarbejdes i aftaleperiodens første år en strategi for telemedi-
cin. Der indgås og gennemføres en udviklingsaftale om telemedicin.

Vi videreudvikler samarbejdsaftalen om borger/patientforløb 
(SAM:BO), så den også kan håndtere forløb, som rækker ud over 
sygehus og hjemmepleje, og vi implementerer den på det psykiatri-
ske område.

Udviklingen af den digitale kommunikation i regi af SAM:BO skal 
fra aftalens indgåelse ske parallelt på det somatiske og psykiatriske 
område. Ved periodens ophør er SAM:BO fuldt implementeret på 
psykiatriområdet, så den er på samme niveau som somatikken. 

Syddanmark skal bevare førerpositionen, når det gælder et lavt an-
tal færdigbehandlingsdage.
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3.2. Nationale mål fra økonomiaftalerne
I økonomiaftalerne for 2014 og 2015 fremgår det, at der 
prioriteres midler, som understøtter sundhedsaftalens ind-
satser med fælles målsætninger:
 • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
 • Færre forebyggelige indlæggelser
 • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
 • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng 
på hospitaler

De prioriterede indsatser skal følges i aftaleperioden, her-
under effekten af indsatserne. Der skal endvidere ske en 
opfølgning på indsatserne i et samarbejde mellem kom-
muner og region. Dette skal blandt andet sikre tværgående 
videndeling  

Kommuner og region igangsætter primo 2015 en proces, 
hvor indsatserne i sundhedsaftalen 2015 – 2018 konkretise-
res og prioriteres yderligere. Desuden skal der ske koordine-
ret afrapportering af anvendelse af økonomiaftalemidlerne.
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4. Udvikling

 4.1 Formål
Udviklingsaftalen omhandler en række temaer, hvor kom-
muner og region er enige om at arbejde sammen med fæl-
les formål, men hvor der er forskellige opfattelser af midler, 
tempo og 
graden af forpligtelse i samarbejdet.

Udviklingsaftalen består af projekter, som handler om at 
afprøve konkrete tiltag i regionen, almen praksis og en eller 
flere kommuner for at afklare, om der er grundlag for siden 
at udbrede dem.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende temaer:
 • Forebyggelse og tidlig opsporing
 • Den rehabiliterende tilgang
 • Borger-, patient- og pårørendeinddragelse
 • Fastholdelse i job og uddannelse
 • Mental sundhed 
 • Telemedicin
 • Borgerorienterede kvalitets- og effektmål

Som led i den årlige revision af sundhedsaftalen gør Sund-
hedskoordinationsudvalget status på de projekter, som 
indgår under temaerne – dette blandt andet med henblik på 
at afklare, om der er grundlag for at udbrede dem til hele 
regionen. Desuden kan Sundhedskoordinationsudvalget lø-
bende vurdere, om nye temaer og projekter bør inkluderes i 
udviklingsaftalen. Ved indgåelse af aftaler om nye projekter 
skal det drøftes mellem parterne, om der skal ske en priori-
tering i forhold til eksisterende aktiviteter.

Primo 2015 udarbejdes en beskrivelse, hvor det præciseres, 
hvad der kendetegner projekter i udviklingsaftalen, hvordan 
de initieres, følges og hvad kriterierne for nye projekter er.

Der er stadig mulighed for at indgå bilaterale aftaler mellem 
regionen og den enkelte kommune. Sådanne lokale aftaler 
er af frivillig karakter. De indgår ikke i sundhedsaftalen og 
kan ikke have forrang eller træde i stedet for denne. 

4.1.1 Projekter med fælles ressourceindsats
Udviklingsaftalens projekter kan etableres som samarbej-
der med fælles ressourceindsats, herunder anvendelse af 
økonomiaftalemidler. Når det er tilfældet, respekterer sam-
arbejdet sundhedslovens opgave- og ansvarsfordeling, den 
økonomiske byrdefordeling og regionens og kommunernes 
respektive myndighedsansvar. Desuden skal følgende forud-
sætninger være opfyldt: 

 • Det sandsynliggøres, at borgeren/patienten opnår en  
kvalitetsforbedring i forhold til sammenhæng i patient- 
forløbet eller at der er en samfundsmæssig gevinst

 • Der foreligger en klar aftale om projektets formål,   
opgaver, metode, proces, ansvarlige, ressourcer,   
økonomi og finansiering

 • For hver indsats indgås en skriftlig aftale

Regionen og kommunerne kan medvirke i sådanne samar-
bejder med anvendelse af personaleressourcer eller ved 
medfinansiering, når kommunen eller regionen udfører op-
gaver på den anden parts vegne.

Ifølge Sundhedslovens § 239 kan regionsrådet indgå aftale 
med en kommunalbestyrelse om betaling for personer, der 
henvises til tilbud i kommunalt regi som alternativ til syge-
husindlæggelse. 

4.2 Strategiske udviklingsindsatser
På baggrund af sundhedsaftalens vision om: 
 • Sundhed gennem rehabiliterende samarbejde med bor-
geren

 • Sundhed for alle
 • Sundhed med sammenhæng
 • indgås aftaler om følgende:

4.2.1 Forebyggelse og tidlig opsporing
Vi sætter fokus på den tidlige og forebyggende indsats, in-
den borgere bliver patienter. 

I indsatserne skal der være særligt fokus på behovet for en 
individuelt tilrettelagt tilgang - hvad den ene borger måske 
selv kan klare, kan den anden borger have behov for hjælp 
til. Der skal også være særlig fokus på indsatsen over for 
børn og unge og deres familier. Meget er vundet for både 
den enkelte og samfundet ved at sætte tidligt ind. 

Konkrete projekter:
 • Forsknings- og samarbejdsprojektet Tidlig Opsporing og 
Forebyggelse. Målet er at skabe sunde vaner og opspore 
og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme

 • Projekt Integrated Care, som har til formål at udvikle sam-
arbejdet mellem sektorerne, særligt med henblik på en 
tidlig og integreret indsats for borgere med stress, angst, 
depression samt den ældre, medicinske patient

4.2.2 Den rehabiliterende tilgang
Vi sætter fokus på behovet for at skabe et fælles sprog for 
og fælles metoder til at arbejde ud fra den rehabiliterende 
tilgang på tværs af sektorerne. Formålet hermed er at un-
derstøtte borgerne i at mestre egen sundhed og eget liv.
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Udviklingsaftalen skal bidrage til, at borgeren i hele sund-
hedsvæsenet bliver mødt af medarbejdere, der arbejder ud 
fra den fælles rehabiliterende tilgang, og at borgeren der-
med oplever en sammenhæng i indsatsen.

Konkret projekt:
 • Udvikling af en fælles model for den rehabiliterende til-
gang indeholdende værktøjer og samarbejdsmodeller.

4.2.3 Borger-, patient- og pårørendeinddragelse
Sundhedsaftalen skal understøtte et sundhedsvæsen, hvor 
borgeren inddrages i beslutninger om egen sundhed og be-
handling, og hvor borgeres, patienters, og pårørendes per-
spektiv inddrages i udviklingen af samarbejdet. 

Udviklingsaftalen skal bidrage til, at vores arbejde med bor-
ger-, patient- og pårørendeinddragelse sker i fællesskab og 
mere systematisk. 

Konkrete projekter:
 • Afprøvning af modeller for og metoder til borger-, patient-  
og pårørendeinddragelse 

 • På baggrund af afprøvede modeller og metoder formule-
res en tværsektoriel strategi for borger- patient- og pårø-
rendeinddragelse

4.2.4 Fastholdelse i job og uddannelse
Vi sætter fokus på, at mennesker i risiko for at falde ud af 
uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet oplever en 
sammenhængende og effektiv indsats. Indsatsen skal være 
målrettet, tidlig, helhedsorienteret, rettidig og sammenhæn-
gende – også når flere sektorer og forvaltninger er involve-
ret. Målet er, at borgerne hurtigt opnår et funktionsniveau, 
der gør det muligt at fastholde job eller uddannelse. Når nye 
samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer udarbejdes, prio-
riteres de grupper, som er i særlig risiko for at ende uden for 
uddannelse og arbejdsmarked. 

Konkrete projekter:
 • Projekt om fastholdelse i job og uddannelse for men-
nesker med funktionelle lidelser (som defineret af Dansk 
Selskab for Almen Medicin) og/eller lidelser i bevægeap-
paratet

 • Fælles retningsgivende mål og handleplaner for borgere, 
som er i kontakt med social- og behandlingspsykiatri og 
arbejdsmarkeds- eller uddannelsesområdet

4.2.5 Mental sundhed
Mental sundhed er at have det godt og være tilfreds med 
livet, men også at kunne klare dagligdags gøremål som ar-
bejde og uddannelse, samt at man indgår i sociale relationer 

med familie, venner og kollegaer mv. 

 
Der er brug for et fælles vidensgrundlag om årsagerne til 
dårligt mentalt helbred, herunder i hvilken grad det mentale 
helbred påvirkes af individuelle problemstillinger, sociale 
faktorer og samfundsmæssige forhold. 

Samtidig skal vi sikre at borgere, der oplever modstand i 
perioder af deres liv ikke i unødvendigt omfang sygeliggøres, 
men derimod kan modtage relevant støtte fra nærmiljøet og 
ikke nødvendigvis fra sundhedsvæsenet.

Konkrete projekter:
 • I første halvdel af aftaleperioden gennemføres en kortlæg-
ning af viden om omfanget af og årsager til dårlig mental 
sundhed, herunder hvorfor særligt unge i Syddanmark 
angiver dårlig selvoplevet mental sundhed. Desuden un-
dersøges mulige metoder til også at belyse udfordringerne 
i målgruppen 0-16 årige. 

 • På baggrund af kortlægningen sættes der konkrete mål 
for reduktionen i andelen af borgere, der angiver at have 
dårligt mentalt helbred i 2017, eventuelt specificeret på 
særlige målgrupper. Herefter igangsættes opfølgende ind-
satser, f.eks. fælles kompetenceudvikling.

4.2.6 Telemedicin
Med SAM:BO har vi i Syddanmark tidligt fået gode, enkle og 
effektive digitale kommunikationsgange. Digitaliseringen har 
bidraget til kvalitet i forløbene, hvilket bl.a. giver sig udslag 
i et meget lavt antal færdigbehandlingsdage. Med denne 
sundhedsaftale tager parterne skridt til at bevare Syddan-
marks førerposition. 

Nye telemedicinske indsatser skal sikre, at borgeren og pa-
tienten også kan tilgå data og dele information. Relevante 
sundhedsindsatser, som foregår i borgerens eget hjem, skal 
også være omfattet af digital kommunikation. 

Bevægelsen mod et mere integreret samarbejde skal af-
spejles i den digitale understøttelse. Således skal de særligt 
komplekse forløb, som ofte forudsætter, at borgeren og de 
fagprofessionelle har adgang til de samme oplysninger på en 
gennemsigtig måde, kunne håndteres. Vi skal arbejde hen 
mod fælles behandlingsplaner i særligt komplekse patient-
forløb. Nye telemedicinske løsninger, herunder i borgernes 
hjem, skal løbende kunne integreres i den digitale kommu-
nikation og dataudveksling. Målet er et mere effektivt og 
ensartet grundlag for nærhed og optimal borger- og patient-
dialog. Fælles infrastruktur er en af forudsætningerne for 
anvendelse af telemedicinske løsninger.
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5. Ramme

5.1  Sundhedsaftalen og den politiske  
 organisering
Dette afsnit giver et overblik over de juridiske rammer for 
sundhedsaftalen, og de udvalg der indgår i udarbejdelsen af 
denne. Endvidere gives også overblik over de relevante rela-
tioner til praksissektoren.

5.1.1 Sundhedsaftalen
Rammerne for sundhedsaftalen er fastlagt i sundhedslovens 
§§ 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 
2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 
med tilhørende vejledning.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, som indgås mellem 
regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen, hvori 
der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet 
mellem parterne på fire indsatsområder. Som led i sundheds-
aftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer 
den politiske aftale og fastsætter rammerne for det konkrete 
samarbejde mellem aktørerne på disse indsatsområder.

Sundhedsaftalen omfatter både samarbejdet mellem syge-
huse og kommunale tilbud og samarbejdet mellem praksis-
sektoren og kommunale tilbud. Aftalen omfatter derudover 
samarbejdet mellem sygehuse og praksissektoren, herunder 
særligt almen praksis, hvis det er relevant for samarbejdet 
med kommunen.

Regionsrådet har myndighedsansvaret for sygehusene 
og praksissektoren, som er omfattet af sundhedsaftalen. 
Derudover har regionsrådet ansvaret for at kunne levere 
en række specialiserede opgaver på social- og undervis-
ningsområdet, som inddrages i sundhedsaftalen i relevant 
omfang.

Kommunalbestyrelserne har myndighedsansvaret for det 
kommunale sundhedsområde, som er omfattet af sund-
hedsaftalen. Derudover har kommunalbestyrelserne myn-
dighedsansvaret for det sociale område, som er omfattet af 
sundhedsaftalen i flere af de obligatoriske indsatsområder 
samt for beskæftigelses- og undervisningsområdet, der ind-
drages i relevante dele af sundhedsaftalen.

Almen praksis er ikke en aftalepart, men er en særdeles 
vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og imple-
menteringen af sundhedsaftalen. Almen praksis indgår i 
sundhedsaftalearbejdet gennem repræsentation i sund-
hedskoordinationsudvalget. Almen praksis er i henhold 
til sundhedsloven forpligtet til at udøve sin virksomhed i 
overensstemmelse med sundhedsaftalen. De opgaver, som 
almen praksis jf. sundhedsaftalen forpligtes til at udføre, skal 

beskrives i praksisplanen for almen praksis og følges op af 
en underliggende aftale med de praktiserende læger, hvor 
implementering og eventuelle ressourcer aftales.
Den øvrige praksissektor er ligeledes ikke en aftalepart, men 
konkrete praksisområder kan have en rolle i udarbejdelsen 
af og gennemførelsen af aftalen på udvalgte indsatsområder.

Relevante aktører fra den øvrige praksissektor inddrages i 
udarbejdelse og implementering af udviklings- og samar-
bejdsaftaler, hvor det er relevant. 

5.1.2  Sundhedskoordinationsudvalg og relation 
 til øvrige udvalg
Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte 
sammenhængende patientforløb på tværs af kommuner og 
region, herunder at understøtte kvaliteten og den effektive 
ressourceudnyttelse i opgaveløsningen. Udvalget består af 
repræsentanter udpeget af regionsrådet, KommuneKontakt-
Rådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisa-
tion i regionen (PLO Syddanmark). Sundhedskoordinations-
udvalget udarbejder udkast til én fælles sundhedsaftale og 
understøtter, at regionsrådet og alle regionens kommunal-
bestyrelser kan godkende aftalen.

I henhold til sundhedsloven etableres et praksisplanudvalg 
for almen praksis i hver region. Sundhedskoordinationsud-
valgets arbejde koordineres med praksisplanudvalget.

I henhold til sundhedsloven nedsættes der i hver region et 
patientinddragelsesudvalg, som sundhedskoordinationsud-
valget og praksisplanudvalget systematisk inddrager i deres 
drøftelser. 

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har 
nedsat Det Administrative Kontaktforum (DAK), som admi-
nistrativt skal understøtte implementering af sundhedsaf-
talen og sikre, at der løbende udvikles og monitoreres på 
de aftaler, som er indeholdt i sundhedsaftalen. DAK består 
af ledende embedsmænd fra region og kommuner samt af 
repræsentanter fra PLO Syddanmark. 

5.1.3 Sammenhæng med andre politikker og planer 
For at styrke sundhedskoordinationsudvalgets opgave med 
at understøtte sammenhængende patientforløb, vurderer 
sundhedskoordinationsudvalget løbende udkast til regio-
nens sundhedsplan, herunder sygehusplaner, praksisplan og 
psykiatriplan og kan komme med anbefalinger til, hvordan 
planen kan fremme sammenhæng i indsatsen mellem syge-
huse, praksissektor og kommunale tilbud. Sundhedskoordi-
nationsudvalget involveres i den formulerende fase, når den 
samlede sundhedsplan for Region Syddanmark udarbejdes. 





20  I  DEN ADMINISTRATIVE DEL

6. Tværgående temaer

6.1 Kvalitet på tværs af sektorer 

Tilknyttede underaftaler mv.
 •  Regional vejledning - Utilsigtede hændelser i sektorover-
gange. 

6.1.1  Formål
Den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er 
sammenhængende, sikker og af høj kvalitet, uanset antallet 
af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov 
for. Kvalitetsudviklingen på det tværsektorielle sundhedsom-
råde til gavn for patienten og det samlede forebyggelses-, 
behandlings- og rehabiliteringsforløb er et fælles mål.

6.1.2  Fælles principper for arbejdet med kvalitet
I den seneste aftaleperiode blev der formuleret en fæl-
les ’Tværsektoriel kvalitetsstrategi’ for sundhedsområdet 
i Region Syddanmark. Strategiens beskrivelser af kvalitet 
er fortsat gældende for arbejdet med kvalitet på det tvær-
sektorielle sundhedsområde, og de lægges til grund for nye 
aftaler og initiativer. Den tværsektorielle kvalitetsstrategi 
bortfalder med denne aftale, idet kvalitet fremover ses som 
en integreret del af arbejdet med at udvikle og implemen-
tere sundhedsaftalens initiativer og aftaler. 

6.1.3  Forskning og udvikling
Indsatser og udviklingsarbejder i regi af sundhedsaftalen 
skal så vidt muligt være baseret på viden og evidens, f.eks. 
nationale kliniske retningslinjer, faglige anbefalinger og best 
practice.

Parterne har et fælles ansvar for forskningsarbejde på sund-
hedsaftalens områder. Der er et særligt behov for større og 
mere evidensbaseret viden om effekter af sammenhæn-
gende patientforløb på tværs af sektorer.

Forskningsinitiativer udvikles i et tæt samarbejde og kan 
knyttes enten til konkrete udviklingsaftaler eller til specifikke 
temaer inden for sundhedsaftalens indsatsområder.

6.1.4  Evaluering og dokumentation i det tværsektorielle 
 kvalitetsarbejde
Evalueringsmetoden og beskrivelsen af målsætningerne bør 
vælges i overensstemmelse med det aktuelle evidensniveau. 
Ofte er kvalitative metoder som audits, ikke mindst tracer-
forløb, hvor en borger/patients samlede forløb gennemgås, 
et nyttigt værktøj til kvalitetsudvikling i det tværsektorielle 
samarbejde. Redskaber til fælles kvantitativ kvalitetsmonito-
rering bør som udgangspunkt udvikles på nationalt niveau. 

Der er i regi af Sundhedsstyrelsen udviklet en række indika-
torer, som i relevant omfang benyttes i den løbende opfølg-
ning på sundhedsaftalens mål. 

6.1.5  Patienternes sikkerhed og Utilsigtede Hændelser  
 (UTH) i sektorovergange
Parterne er enige om at patienternes sikkerhed er et cen-
tralt aspekt ved tilrettelæggelsen og udførelsen af aktivite-
terne i forbindelse med patientforløb på tværs af sektorer-
ne. Arbejde med patienternes sikkerhed handler om mere 
end at begrænse omfanget af fejl og skader.

Hovedvægten i arbejdet med patienternes sikkerhed og 
rapporterede utilsigtede hændelser retter sig mod en læring 
i organisationerne. Læringen på tværs styrkes ved at sup-
plere med viden opnået på anden måde end gennem de 
utilsigtede hændelser, f.eks. gennem sikkerhedsrunderinger, 
gennem risikovurderinger af de daglige rutiner i sektorover-
gangene og vurderinger af om aftaler mellem sektorerne 
fungerer, som planlagt.
 
Rapporterede hændelser kan være eksempler på situatio-
ner, hvor aftalerne eller indsatserne måske ikke har fun-
geret efter hensigten. Parterne er enige om, at opfølgning 
på rapporterede utilsigtede hændelser som udgangspunkt 
sker i de fora, hvor der i forvejen arbejdes med området, og 
indgår som én af flere datakilder i overvågningen og opfølg-
ningen  

Region Syddanmark, kommunerne og almen praksis forplig-
ter sig til at medvirke i fælles risikovurderinger, blandt andet 
med henblik på at beskrive sandsynlige patientsikkerheds-
mæssige konsekvenser ved ændringer i opgavevaretagelsen. 
Samtidig er der et behov for at se utilsigtede hændelser 
relateret til medicinering. Målet er at understøtte forbedring 
af patientsikkerheden ved udvikling af sundhedsvæsenet.

6.1.6  Kompetenceudvikling og videndeling
Det sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen 
har i stigende grad brug for mere viden, nye kompetencer 
og udbygget dialog mellem sektorerne. Og for at kunne an-
vende den eksisterende viden og de kompetencer, der alle-
rede findes, på en bedre måde. Derigennem kan der skabes 
høj kvalitet og patientsikkerhed for borgerne. Forebyggelse, 
behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering er i vok-
sende grad evidensbaseret. Kommune, sygehus og almen 
praksis er gensidigt afhængige af hinanden med hensyn til 
deling af viden og kompetenceudvikling.
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Når opgaver overdrages mellem sektorerne, er der i det 
sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen be-
hov for at formidle og udveksle viden. Kompetenceudvikling 
og videndeling er derfor ikke mål i sig selv, men midler til at 
opnå høj kvalitet, patienttilfredshed og patientsikkerhed i 
tværsektorielle patientforløb. 

Formålet med kompetenceudvikling og videndeling er at ud-
vikle en mere systematisk og formaliseret tilgang til udnyt-
telse af viden. Når viden kan overføres og udveksles mellem 
sektorer, opnås en mere fleksibel anvendelse af den viden, 
der allerede findes indenfor det samlede sundhedsvæsens 
rammer. Fælles sprog og gensidigt kendskab på tværs af 
sektorer og fag fører til gensidig respekt og forståelse og kan 
medvirke til at øge medarbejdertilfredsheden. 

Allerede i dag foregår der kompetenceudvikling, rådgivning 
og videndeling på tværs af sektorerne. Der er f.eks. adgang 
til, at sundhedspersonalet i én sektor kan kontakte sund-
hedspersonale i en anden for at drøfte konkrete patienter 
og deres konkrete tværsektorielle patientforløb. 

Parterne er enige om, at som grundprincip har hver sektor 
ansvaret for at sikre, at eget sundhedspersonale har de 
nødvendige kvalifikationer til at løfte de sundhedsopgaver, 
de har ansvar for. Rekrutteres personale, der ikke har de 
nødvendige kvalifikationer, er det sektorens eget ansvar at 
tilvejebringe disse.

Det er et fælles ansvar mellem almen praksis, sygehuse og 
kommuner at bidrage til videndeling og kompetenceudvik-
ling på tværs af sektorerne på de aftalte indsatsområder.

Aftale om kompetenceudvikling og videndeling
Parterne er enige om, at der udarbejdes en aftale om kom-
petenceudvikling og videndeling, som ikke relaterer sig til 
regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse (§ 
119, stk. 3 i Sundhedsloven). I aftalen beskrives også finan-
siering og en organisering af området som inddrager rele-
vante samarbejdsparter og –institutioner.

6.2 Økonomi, aktivitet og koordinering

6.2.1  Formål 
For at sikre sammenhæng i forløb og indsatser på tværs af 
sundhedssektoren, en fortsat udvikling af kvaliteten og en 
effektiv styring af ressourcer er sygehusene, kommunerne 
og almen praksis forpligtede til at samarbejde om overgan-
gene mellem sektorerne. Det betyder blandt andet, at der 
er behov for at sikre en aktivitetsmæssig og økonomisk gen-
nemsigtighed. I erkendelse af, at omlægninger i en sektor 

kan påvirke drift og kapacitetsplanlægning i en anden sektor, 
skal parterne orientere hinanden om ændringer i aktivitet 
og om nye tiltag, der kan have konsekvenser for de andre 
sektorer. Parterne forpligter sig dermed til at levere rele-
vante data om aktivitet, kapacitet og økonomi i det omfang, 
det er nødvendigt for at sikre den nødvendige planlægning 
og en sammenhængende indsats. 
Parterne stiller nødvendige data til rådighed på baggrund af 
dialog om behov og fælles forståelse af formålet. 

Parterne ønsker at indgå i samarbejder med fælles finansie-
ring om projekter og indsatser, når det kan være et redskab 
til at sikre en mere sammenhængende og effektiv drift. 

6.2.2  Koordinering af kapacitet og udveksling af data
Af hensyn til den løbende koordinering af kapacitet mellem 
sektorerne udveksles nærmere information om aktivitets-
mønstret i sygehusregi, kommuner og almen praksis. De 
enkelte sygehuse og regionens praksisafdeling er forpligtet 
til at formidle oplysninger og medvirke i en dialog med kom-
munerne om væsentlige ændringer i behandlingsaktiviteten 
i god tid, herunder samarbejde om afklaringen af de nær-
mere forudsætninger og konsekvenser, så kommunernes 
opfølgende indsats over for patienterne kan planlægges.

Regionen orienterer årligt kommunerne og almen praksis 
om de generelle forventninger til det kommende års udvik-
ling i aktivitet, baseline, aktivitetsvækstkrav og medfinansie-
ring for de enkelte sygehusområder og for praksisområdet. 
Kommunen er tilsvarende forpligtet til at formidle oplys-
ninger og indgå i dialog med sygehuset om væsentlige 
ændringer i struktur, kapacitet, serviceniveau og kvalitets-
standarder i forebyggende ydelser, hjemmesygepleje og 
sundhedsplejen, korttidstilbud (rehabiliterings-, trænings-, 
pleje- og aflastningstilbud). 

Tilgængelighed
Den myndighed, der har det overordnede ansvar for opgave-
varetagelsen i henhold til den opgavefordeling, der er fast-
lagt i sundhedsaftalen, sørger for den nødvendige kapacitet 
og tilgængelighed. Tilgængelighed indebærer, at fagperso-
ner, som samarbejder om et borger-patient forløb, er tilgæn-
gelige for hinanden. Rammer for tilgængelighed beskrives i 
forbindelse med konkrete samarbejdsaftaler og i forbindelse 
med udarbejdelse af specifikke målgruppeaftaler.

I forhold til almen praksis har det særligt fokus at sikre ge-
nerel tilgængelighed, herunder handicapvenlige adgangsfor-
hold, jf. overenskomstens bestemmelser.
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Aftale om samarbejde om økonomi, aktivitet og koordinering
Der udarbejdes en fælles aftale som beskriver rammen for 
den praktiske udveksling af data og planlagte aktivitetsæn-
dringer. Aftalen skal indeholde formål med udvekslingen, 
beskrivelse af proces, kadence og tidsfrister proces for ud-
veksling af data og en plan for hvordan parterne kan udvikle 
et mere ligeligt datagrundlag for økonomi, kapacitet og 
aktivitet. Aftalen skal endvidere sikre, at det altid er klart for 
parterne hvilke data, der skal lægges til grund for samarbej-
det om planlægning og koordinering af kapacitet og aktivi-
tet. Parterne forpligter sig ligeledes til at medvirke i fælles 
analysearbejder, der understøtter en samordnet udvikling af 
sundhedsvæsenet.

6.2.3 Opfølgning
Det vurderes løbende:
- om udvekslingen af data og aktivitetsforudsætninger 
 mellem sygehus, praksis og kommuner fungerer efter 
 hensigten,
- om den fornødne koordinering af kapacitet har kunnet 

sikres og
- om de ønskede analyser har kunnet tilvejebringes

Vurderingen indgår i den årlige afrapportering til Sundheds-
koordinationsudvalget. 

6.2.4 Samarbejde om opgaveoverdragelse og delegation
Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse behand-
lingsopgaver, som foregår i én sektor, helt eller delvis kan 
varetages af en anden, såvel ud fra hensynet til patientens 
forløb som til at varetage opgaverne på laveste effektive 
omkostningsniveau. Når opgaver flyttes mellem sektorerne, 
sker det aftalt og planlagt, så parterne har tid til de nødven-
dige omstillinger.

Opgaveoverdragelse mellem sektorerne baserer sig på føl-
gende overordnede principper:
 • Fokus på at sikre patientsikkerhed og kvalitet 
 • Dialog og inddragelse med henblik på fælles forståelse af 
fremtidig praksis og ressourcebehov på berørte område

 • Fastlæggelse af den kompetenceudvikling opgaveover- 
dragelsen fordrer samt fyldestgørende kommunikation  
i implementeringsprocessen

 • Opgaverne løses på det laveste effektive omkostningsni-
veau (LEON-princippet)

 • Konsekvensvurderinger, herunder eventuelle samfunds-
økonomiske beregninger som baggrund for beslutning om 
opgaveoverdragelse 

Overdragelse af ikke forbeholdte sundhedsfaglige opgaver
Der kan være tale om forskellige typer af opgaver, som kan 
overdrages mellem sektorerne. En del af de indsatser, der 
iværksættes i forbindelse med patientuddannelserne på  
sygehusene, vil med fordel kunne overdrages til kommunen,  
så nærhed og borgerens mulighed for at deltage i et sam-
menhængende rehabiliteringstilbud med udgangspunkt i 
den enkeltes livssituation styrkes. Overdragelse af den type 
af opgaver skal overholde en dokumenteret sundhedsfaglig 
kvalitet, og der skal sikres tydelighed omkring, hvilke kom-
petencer mv., der er nødvendige for de medarbejdere, der 
skal løse opgaven. 

Opgaveoverdrager skal, både ved overdragelse af forbehold-
te og ikke forbeholdte sundhedsfaglige opgaver, medvirke 
til den nødvendige kompetenceudvikling, f.eks. ved veder-
lagsfri undervisning fra de fagpersoner, som hidtil har udført 
opgaven. De nærmere rammer for dette aftales i forbindelse 
med opgaveoverdragelse. 

Der sker også løbende opgaveoverdragelse mellem syge-
huse og almen praksis. Principper for dette aftales i Praksis-
planen.

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed
Kommunerne løser allerede i dag mange komplekse og 
specialiserede sygeplejeopgaver, herunder lægeordinerede 
behandlingsopgaver i hjemmesygeplejen, som er overdraget 
kommunen som delegation af forbeholdt sundhedsfaglig 
virksomhed. 

Da der påhviler sundhedspersoner særligt ansvar og forplig-
telse jf. autorisationslov og sundhedsloven, gøres neden-
stående aftale om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig 
virksomhed gældende. Aftalen har til formål at sikre tydelig-
hed omkring det faglige, ledelsesmæssige og organisatoriske 
ansvar for opgaver, der udføres som delegeret forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed.

Aftale om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksom-
hed på tværs af sektorgrænser 
Autoriserede sundhedspersoner med en forbeholdt virk-
somhed kan delegere til andre at udføre opgaver inden 
for den forbeholdte virksomhed (bruge medhjælp). I det 
nedenstående opstilles rammen for samarbejdet mellem 
behandlingsansvarlige læger i almen praksis og på sygehuse 
i Region Syddanmark og kommunale medarbejdere – såvel 
sundhedsfaglige som ikke-sundhedsfaglige medarbejdere 
på såvel det psykiatriske som det somatiske område, når 
de udfører lægelige ordinationer (delegation af forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed).
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I forbindelse med aftaler om delegation af forbeholdt virk-
somhed skal der være fokus på følgende:  
 • Hensyn til patientens behov og selvbestemmelsesret
 • Kvalitet og patientsikkerhed. Den delegerende part og 
medhjælp skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed og 
sikre, at delegationen sker til patientens bedste og læge-
fagligt, sygeplejefagligt og socialt ansvarligt

 • Opgaverne løses på det laveste effektive omkostnings-
niveau (LEON-princippet)

 • Klare rammer og en klar ansvarsplacering: Delegation af 
forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed må ikke føre til, at 
der sker en generel uplanlagt og uaftalt opgaveoverdra-
gelse 

Samarbejdet tager udgangspunkt i bekendtgørelse og vej-
ledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af 
medhjælp.

Delegation til den kommunale hjemmesygepleje
Behandlingsopgaver, som den kommunale hjemmesygepleje 
udfører efter lægeordination er altid delegeret sundhedsfag-
lig virksomhed.  

Det er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede 
ansvar for, at der foreligger tilstrækkelige instrukser, at per-
sonalet er kvalificeret til at udføre opgaverne, samt at føre 
tilsyn med opgaverne. 

Dog er det den delegerende læges ansvar at sikre sig, at den 
udarbejdede instruks for udførelsen af opgaverne er dæk-
kende. Behandlingsansvaret er altid hos den læge (praktise-
rende eller anden læge), som varetager behandlingen. Det 
lægelige behandleransvar skal altid være afklaret og kendt, 
og lægen skal være tilgængelig for det udførende personale. 
Det skal være tydeligt for den medarbejder i kommunen, 
som udfører delegeret sundhedsfaglig virksomhed, til hvem 
og i hvilke situationer, medarbejderen kan henvende sig i 
tilfælde af komplikationer eller uforudsete problemstillinger. 
Det skal altid fremgå tydeligt, hvem der er den behandlings-
ansvarlige læge.

Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som 
den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.

Delegation til andre kommunale institutioner 
(f.eks. botilbud for fysisk og psykisk handicappede)
Lægen kan delegere, typisk medicingivning, til institutioner, 
hvor der ikke er sundhedsfagligt uddannet personale. Det er 
kommunen der har ansvaret for at sikre, at der er personale, 
der er instrueret og oplært i almindelig medicingivning – el-
ler at gøre lægen opmærksom på, hvis det ikke er tilfældet. 

Lægen skal i disse situationer tage stilling til, om medicin-
givningen kan varetages af personalet efter tilstrækkelig in-
struktion, om en hjemmesygeplejerske skal give medicinen, 
eller om patienten eventuelt skal indlægges på sygehus.

Ansvar ved delegation
Alle involverede parter ved delegation har et ansvar for at 
tilgodese patientsikkerheden. I Vejledningen om delegation 
af sundhedsfaglige virksomhed, er beskrevet hhv. ledelsens 
ansvar, den autoriserede sundhedspersons ansvar (den 
delegerende), samt medhjælpens ansvar (som kan være en 
autoriseret sundhedsperson, men ikke nødvendigvis). 

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, 
herunder delegation
Det daglige samarbejde omkring opgaveoverdragelse kan 
ofte løses lokalt. En fælles model for planlagt og aftalt op-
gaveoverdragelse må ikke hindre et fleksibelt samarbejde, 
så længe der er fælles fokus på kvalitet og patientsikkerhed. 
Desuden er det vigtigt, at der i forbindelse med det daglige 
samarbejde er opmærksomhed på, at visse former for afta-
ler om opgaveoverdragelse kan have konsekvenser for andre 
end de parter, der aktuelt indgår aftalerne. 

For at sikre en planlagt og aftalt opgaveoverdragelsesproces 
udarbejdes i regi af Det administrative Kontaktforum i første 
del af aftaleperioden en samlet model for opgaveoverdra-
gelse, herunder delegation. Modellen skal indeholde:
- Retningslinjer for, hvornår en opgave kan overdrages  

(på baggrund af vejledning om delegation mv.)
- Fælles forståelsesgrundlag for de juridiske, sundhedsfagli-

ge og patientsikkerhedsmæssige forhold ved opgaveover- 
dragelse, herunder delegation.

- En skabelon for overdragelsesaftaler, som sikrer, at bl.a.  
opgaven, de nødvendige kompetencer og de samfunds- 
økonomiske konsekvenser beskrives. 

- Følgegruppe for opgaveoverdragelse og delegation.

Følgegruppen nedsættes af Det administrative Kontaktforum 
og skal generelt følge området og skal behandle konkrete 
forslag eller ønsker til opgaveoverdragelse efter de i model-
len fastsatte principper. Følgegruppen skal, på baggrund af 
den udarbejdede model, kvalificere beskrivelsen af disse 
opgaver både fagligt, organisatorisk og samfundsøkonomisk 
og såfremt beskrivelsen giver anledning til dette, rejse en 
sag i det Administrative Kontaktforum med henblik på evt. 
opfølgning på opgaveoverdragelsen, evt. også i Praksisplan-
udvalget hvis opgaven primært vedrører almen praksis. 
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7. Obligatoriske indsatsområder

De følgende afsnit beskriver de indsatser, aftaler, værktøjer 
og metoder, som er generelle og gældende, uanset hvilke 
typer af forløb, der er tale om. 

Målgruppespecifikke indsatser beskrives i kapitel 8.

7.1 Forebyggelse

7.1.1 Formål
Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyg-
gelse er at sikre, at borgere og patienter med behov for 
forebyggelse systematisk tilbydes en sammenhængende 
forebyggelsesindsats af høj kvalitet. Parterne er enige om, 
at borgere og patienter i kontakten med både kommune, 
almen praksis og sygehus skal opleve, at deres behov og 
motivation for forebyggende indsatser vurderes individuelt 
og under hensyntagen til social baggrund og levevilkår, og at 
der koordineres på tværs af sektorer ved behov.

7.1.2 Principper for samarbejdet
Forebyggelsesindsatserne bygger på gensidig tillid til, at 
både almen praksis, kommunerne og sygehusene kender 
til og sikrer udbredelse og implementering af de relevante 
indsatser, som er gældende inden for egen sektor. Gennem 
koordination mellem parterne skal det sikres, at dublerende 
tilbud undgås. 

Effektive forebyggelsesindsatser er vigtige for at sikre frem-
me af en sundere livsstil og reducere den risikoadfærd, som 
kan føre til udvikling af langvarig kronisk sygdom og forkor-
tet levetid. 

Både sygehuse, kommuner og almen praksis sikrer, at de 
forebyggende indsatser er evidensbaserede eller alternativt 
hviler på god faglig praksis. Der er i særlig grad brug for evi-
densbaseret viden om implementering og organisering af 
forebyggelse.

7.1.3 Sammenhængende forebyggelsesforløb
Et forebyggelsesforløb kan opstartes i både almen praksis, 
kommune og sygehus.  Forebyggelsesforløb bliver sammen-
hængende via koordinering af følgende elementer: 

1. Tidlig opsporing, information om, motivering for og gen-
nemførelse af selve forebyggelsesaktiviteten, hvor borge-
ren eller patienten er aktivt involveret.

2. Relevant registrering og henvisning samt kommunikation 
og samarbejde på tværs af de sektorer, der er involveret i 
det konkrete forebyggelsesforløb.

Almen praksis og sygehuse skal henvise til kommunale fore-
byggelsestilbud. I aftaleperioden er målet, at hver kommune 
kun skal have én indgang for henvisning. På den måde får 
kommunerne styrket mulighed for i dialog og samarbejde 
med borgeren at tilrettelægge et optimalt individuelt reha-
biliteringsforløb. Samtidig lettes henvisningsproceduren for 
parterne.

Når den indholdsmæssige ramme er besluttet, og de tek-
nologiske muligheder er til stede, skal der udarbejdes slut-
status for indsatsen, som sendes til den henvisende part og 
egen læge ved forløbets afslutning.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker danner grundlag 
for en kvalificering af forebyggelsesindsatserne i kommu-
nen. Fremdriften i implementeringen vil være forskellig fra 
kommune til kommune.

Kommunernes og sygehusenes forebyggelsestilbud beskri-
ves på sundhed.dk.

Forebyggelsesindsatser som en del af det samlede 
patientforløb
I forbindelse med alle konkrete samarbejdsaftaler og for-
løbsprogrammer om specifikke målgrupper, beskrives og 
aftales det konkrete samarbejde om en sammenhængende 
og forebyggende indsats, som skal iværksættes for de enkelte 
målgrupper. Især den patientrettede forebyggelsesindsats 
kræver et tæt samarbejde på tværs af sektorer. Den enkelte 
sektors specifikke opgaver og ansvar beskrives og aftales med 
udgangspunkt i bl.a. kliniske retningslinjer samt anden faglig 
evidens. Aftalerne skal endvidere beskrive procedurer for 
henvisning og videregivelse af relevante informationer, herun-
der eventuelle resultater af sygehusenes KRAM-screeninger. 

7.1.4 Rammer for samarbejdet vedr. patientuddannelse
Overordnede målsætninger
Sygehuse og kommuner har ansvaret for at udbyde, udvikle 
og evaluere effektive, kvalitetssikrede og sammenhængende 
patientuddannelsesindsatser. Målet er, at borgerne oplever 
sig inddraget, og at sektorerne samarbejder således, at der 
sikres sammenhæng, dialog og koordinering. 

Der udarbejdes en aftale om samarbejdet om patientud-
dannelser, som koordineres med arbejdet om nye rammer 
for mennesker med kronisk sygdom. Der skal i arbejdet ses 
på, hvordan samarbejdet tilrettelægges. Aftalen skal såle-
des tage hensyn til inddragelse af patienter og pårørende, 
målet for den enkelte patient, samarbejde ud fra hensynet 
til LEON-princippet og til en sammenhængende indsats af 
dokumenteret høj kvalitet. 
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Der skal aftales mål for den samlede tværsektorielle patient-
uddannelsesindsats, og patientuddannelseskoncepterne 
skal medvirke til at reducere ulighed i sundhed. Det betyder 
også, at der skal udvikles telemedicinske løsninger, der kan 
understøtte patientens egenomsorg og medansvar for den 
forebyggende indsats.
I aftaleperioden etableres et forskningsprojekt, der har til 
formål at udvikle og afprøve et redskab til effektmåling af 
patientuddannelse.

Lighed i sundhed
Særligt sårbare borgere kan have mindre grad af mestrings-
evne og nedsat sygdomserkendelse. Patientuddannelsen 
bør derfor differentieres, så den tager udgangspunkt i bor-
gerens behov, ressourcer, motivation og parathed. Forløbet 
kan tilrettelægges individuelt eller i grupper. Det væsentlig-
ste er, at borgeren oplever selv at kunne tage styringen med, 
hvad der skal ske, og hvornår det skal ske. 

7.1.5 Prioriterede indsatser
Parterne aftaler følgende indsatser:

Ernæringsscreening
Sygehusene foretager, som en del af deres forebyggende 
indsatser for indlagte patienter, ernæringsscreeninger på 
konkrete patientgrupper, f.eks. småtspisende ældre.  

Der udarbejdes en aftale for samarbejde om ernæring, 
herunder hvordan det sikres, at kommunens medarbejdere 
bliver i stand til at indarbejde screeningsresultaterne i deres 
videre forebyggende og rehabiliterende indsatser i samar-
bejde med den enkelte borger.

Målet er at reducere antallet af forebyggelige (gen)indlæg-
gelser, der er relaterede til ernæringsmæssige årsager.

Hygiejne
Der udarbejdes en aftale om infektionshygiejnisk forebyg-
gelse. Aftalen skal indeholde en model for rådgivning og 
kompetenceudvikling og aftaler om konkrete ydelser fra 
sygehusene til kommunerne. Aftalen skal sikre ensartede 
forhold på tværs af regionen og tydeliggøre hvilke ydelser, 
der ligger inden for regionens rådgivningsforpligtelse (jf. 
Sundhedsloven § 119), og som derved er vederlagsfri.

Målet er at reducere risikoen for infektioner på grund af 
hygiejnemæssige årsager og at reducere antallet af indlæg-
gelser på grund af dette.

Faldforebyggelse
Der udarbejdes en aftale om videndeling og kompeten-
ceudvikling vedrørende faldforebyggelse. I aftalen indgår 
konkrete værktøjer til identifikation af risikofaktorer samt 
effektmonitorering.

Forebyggelse forud for operation
Kommunerne, almen praksis og regionen indgår i aftalepe-
rioden en aftale om forebyggelse forud for operation. 

Målet er at øge patientens samlede rehabiliteringspoten-
tiale og nedsætte antallet af komplikationer ved operative 
indgreb.

Borgere med misbrug af rusmidler samt deres familier
Misbrugsbehandlingen er en kommunal opgave. Samtidig 
har almen praksis og personalet i region og kommuner 
en forpligtelse til at medvirke til opsporing af misbrug af 
rusmidler samt til at motivere borgeren til forebyggelse og 
behandling. 

Der indgås en aftale, som indeholder konkrete værktøjer 
og metoder til opsporing, henvisning og behandling, og der 
fastsættes mål for den samlede indsats.

Tidlig opsporing og indsats overfor mennesker med en 
sindslidelse
Regionen og kommunerne i Syddanmark har i 2013 god-
kendt Strategi for forebyggelse og behandling af livsstils-
sygdomme hos mennesker med sindslidelser. Strategien har 
fokus på tidlig opsporing og opfølgning i forhold til KRAM-
faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Parterne implementerer strategien, jf. den vedtagne imple-
menteringsplan.

Et særligt fokusområde er at sikre samtaleterapi i almen 
praksis for patienter med visse former for stress, angst og 
depression. Tilrettelæggelsen aftales i praksisplanen for al-
men praksis. 

7.1.6 Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne
Regionen rådgiver kommunerne på forebyggelsesområdet, 
jf. sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning herom. 

Rådgivningen har primært fokus på større forsknings- og 
udviklingsprojekter, som kan understøtte sundhedsaftalens 
strategiske indsatsområder, herunder udviklingen af kvali-
tets- og effektmål 
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Rådgivningen skal understøtte sundhedsaftalens mål og 
indsatser. Der udarbejdes en aftale mellem kommunerne og 
regionen om de konkrete rådgivningsaktiviteter, herunder 
rådgivning om infektionshygiejne. 

Rådgivningsfunktionen er desuden ramme for udvikling og 
gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter, der kan 
generere nye samarbejdsmåder og viden om forebyggelse. 
 
7.2 Behandling og pleje

Tilknyttede underaftaler mv.
 • SAM:BO
 • Fælles udskrivningsplanlægning
 • Samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 
 • Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og   
kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i 
eget hjem

 • Samarbejde mellem Region Syddanmark og kommu-
nerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges 
i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr 

 • Samarbejdsaftale for anvendelse af praktisk hjælp og 
ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling

 • Casekatalog: Ansvarsfordeling for behandlingsredska-
ber og hjælpemidler 

 • Regional samarbejdsaftale for det psykiatriske om-
råde

 • Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæm-
mede med psykiske lidelser – oligofreniområdet

 • Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område

7.2.1 Formål
Formålet med aftalen om behandling og pleje er at sikre 
sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvali-
tet.

7.2.2  Videreudvikling af SAM:BO 
 (Samarbejde om borger- og patientforløb)
SAM:BO er parternes aftale om borger- og patientforløb og 
skal fremadrettet tilpasses, så den kan dække både børn- og 
unge- og voksenområdet indenfor såvel somatik som psy-
kiatri. SAM:BO skal videreudvikles, så den rækker ud over 
sygehus- og hjemmeplejesamarbejdet. 

Det betyder bl.a., at den elektroniske kommunikation også 
skal understøtte samarbejdet med beskæftigelses-, social- 
og sundheds, og børne- og ungeforvaltningen. Sektorerne 
har ansvar for at sikre den interne koordination og kommu-
nikation.

Det indebærer også, at varslingsfristerne på det psykiatriske 
område afvikles i løbet af aftaleperioden, således at dialo-
gen om udskrivning starter ved indlæggelse i lighed med det 
somatiske område. 

For psykiatrien er der en række tekniske, organisatoriske og 
kulturelle udfordringer på vejen frem mod mere elektronisk 
kommunikation på tværs. I den kommende sundhedsaf-
taleperiode intensiveres samarbejdet yderligere om den 
elektroniske kommunikation på det psykiatriske område. 
Hvor det er teknisk muligt, kommunikerer psykiatrien med 
udgangspunkt i SAM:BO. 

Målet er, at data i forløb med mange involverede på tværs af 
sektorer skal være tilgængelige for rette vedkommende og 
understøtte tværsektorielt samarbejde og inddragelse af 
borgere, patienter og pårørende. 

7.2.3 Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Sygehusene er ansvarlige for at sikre, at patienten er færdig-
behandlet i sygehusregi før udskrivning til primærsektor.

Kommunerne skal udvælge og anvende metoder, der mest 
effektivt bidrager til at forebygge forværring af borgerens 
tilstand, så unødvendig indlæggelse undgås. 

Den praktiserende læge medvirker også til at forebygge 
(gen)indlæggelser, f.eks. i forbindelse med opfølgning og 
kontrol af de lægefaglige elementer efter en indlæggelse. 
Den praktiserende læge kan henvise til et relevant kommu-
nalt eller regionalt tilbud, og forudsætningen herfor er, at 
det skal være tydeligt for alle parter, hvilke tilbud kommu-
nen og regionen har på området. Tilbuddene beskrives på 
sundhed.dk. 

Ved indgåelse af målgruppespecifikke aftaler skal der være 
fokus på reduktion af forebyggelige (gen)indlæggelser.

Kommunerne er i stigende grad afhængige af at kunne ind-
drage almen praksis i forhold til de borgere, hvor kommunen 
er ansvarlig for hele eller dele af den sundhedsfaglige ind-
sats. Parterne har fokus på, at borgere, der er svage og ikke 
ved egen kraft kan henvende sig til almen praksis, får den 
fornødne lægehjælp, herunder sygebesøg. 
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7.2.4  Samarbejde mellem kommunale akutfunktioner 
 og regionale behandlingstilbud
Målgruppen for akutfunktionerne er borgere, som er i en 
pleje- og/eller behandlingsmæssig tilstand, som bedst va-
retages i et borgernært sundhedstilbud med de fornødne 
sygeplejefaglige kompetencer. Tilbuddet kan ikke erstatte en 
sygehusindlæggelse, hvis borgeren har brug for det. 

Akutfunktioner i kommunen er afhængige af et tæt samar-
bejde med det regionale sundhedsvæsen, og derfor indgår 
parterne en aftale om ”Samarbejde mellem kommunale 
akutfunktioner og regionale behandlingstilbud”. Aftalen skal 
beskrive, hvordan parterne vil samarbejde, og hvordan der 
løbende følges op på kvaliteten. 

Aftalen baseres på følgende principper:
 • Den praktiserende læge fungerer som tovholder for de pa-
tienter, der er tilmeldt den praktiserende læges praksis og 
har det overordnede behandlingsansvar for patienten, når 
patienten ikke er indlagt

 • Sygehusets læger har behandlingsansvaret for patienter, 
mens de er indlagt og kan i særlige situationer efter ud-
skrivelsen have en fortsat rolle i konkrete patientforløb

 • For så vidt angår delegation m.v. henvises i øvrigt til sund-
hedsaftalens afsnit 6.2.4 om Samarbejde om opgaveover-
dragelse og delegation

 • Der arbejdes systematisk med kvalitetssikring og -opfølg-
ning, herunder monitorering af de indikatorer, der er 
nævnt i ”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale  
hjemmesygepleje”, Sundhedsstyrelsen, 2014.

7.2.5.  Samarbejde om behandlingsredskaber 
 og hjælpemidler
I forbindelse med udskrivning skal det sikres, at borgeren får 
de rette behandlingsredskaber, hjælpemidler og trænings-
redskaber. Myndigheds- og finansieringsansvaret for be-
handlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber er 
placeret i både region og kommune. Ansvarsfordelingen er 
beskrevet i Afgrænsningscirkulæret. For at sikre at borgerne 
ikke oplever unødig ventetid eller uklarhed om, hvem der 
skal levere, fortsætter parterne arbejdet med at vedligehol-
de Casekataloget, som er parternes værktøj til fortolkning af 
Afgrænsningscirkulæret. Casekataloget er ikke juridisk bin-
dende, men er vejledende, hvis der opstår tvivl om ansvar.

7.2.6 Samarbejde på lægemiddelområdet 
Mange patientforløb involverer ordination og anvendelse af 
medicin. Parterne er enige om, at for at sikre gode patient-
forløb med høj patientsikkerhed og rationel farmakoterapi 
er der behov for et styrket samarbejde på lægemiddelom-
rådet. 

Enhver læge er formelt ansvarlig for egne ordinationer, her-
under også at vurdere den samlede lægemiddelbehandling, 
når lægen aktuelt skal ordinere et lægemiddel til en given 
patient. Den sidst ordinerende læge har ansvaret for den 
samlede medicin. 

Fælles Medicinkort (FMK) forventes i løbet af 2015 at være 
implementeret i alle sektorer. Det betyder, at alle parter 
får adgang til at dele den samme information om aktuel 
lægeordineret lægemiddelbehandling, så der ideelt set ikke 
længere skal bruges tid på at kontakte hinanden for at få op-
daterede medicinlister. 

Til gengæld kan FMK ikke løse andre faglige og tværsekto-
rielle udfordringer som f.eks. valg af lægemiddel, vurdering 
af behov for ændringer og brugerinddragelse. Derfor aftales 
følgende nye indsatser:
 • Samarbejde om ordination og anvendelse af lægemidler 
på psykiatri-området med involvering af bl.a. psykiatriens  
lægemiddelkomité, den fælles praksiskonsulentordning 
og det regionale lægemiddelteam. Samarbejdet omfatter 
også personer, der har både psykisk og somatisk sygdom

 • Brugerinddragelse: Patient- og pårørendeperspektiv på  
anvendelsen af lægemidler

 • Korrekt anvendelse af FMK med fokus på patientsikkerhed 
og utilsigtede hændelser (UTH). Det er vigtigt at have  
fokus på de indbyrdes afhængigheder mellem it-løsninger, 
funktionaliteten i klinisk hverdag og kvalitet/patientsik-
kerhed. I første del af implementeringsperioden af FMK 
på sygehuse og i almen praksis har der været udfordringer 
i forbindelse med den tekniske del af udvikling og certifi-
cering af it-løsninger. Fremover vil der i højere grad blive 
fokus på den organisa- toriske implementering

 • Afklaring af, hvem der laver hvilke medicingennemgange 
hvornår og for hvilke patienter. Udgangspunktet er, at 
sidst ordinerende læge har ansvaret for medicineringen

 • Risikolægemidler: En stor del af utilsigtede hændelser  
omfatter lægemidler. Implementering af FMK er en ekstra  
anledning til at sætte fokus på de lægemidler, der inde-
bærer de største risici ved forkert anvendelse

Parterne er enige om, at der indgås en fælles aftale om an-
vendelse af dosisdispensering, der indeholder et måltal for 
anvendelsen af maskinel dosispakket medicin. 
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7.3 Genoptræning og rehabilitering

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Retningslinje for genoptræningsplaner
 • Snitfladekatalog til genoptræning 
 • Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og 
krigsveteraner

7.3.1 Formål
Aftalen skal sikre, at borgere med nedsat funktionsevne re-
lateret til somatisk og/eller psykisk sygdom med behov for 
genoptræning og rehabilitering tilbydes et sammenhængen-
de forløb af høj kvalitet. Desuden skal patientinddragelsen 
styrkes og der skal være effektiv, tidstro og relevant kommu-
nikation på tværs af sektorer, som blandt andet skal sikres 
gennem klare retningslinjer og effektiv IT-understøttelse.

7.3.2 Arbejdsdeling, samarbejde og snitflader
Både sygehus, kommune og almen praksis har opgaver i re-
lation til genoptræning og rehabilitering. 

Sundhedsloven og serviceloven indeholder muligheder for 
visitations- og henvisningsmuligheder til forskellige former 
for genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, herunder om 
samarbejdet vedr. patientuddannelse. 

Henvisning til genoptræning efter sundhedslovens §140
Jævnfør sundhedsloven skal sygehusene vurdere, om bor-
gerne har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, 
når patientens kontakt med sygehuset er afsluttet og skal i 
givet fald tilbyde borgeren en genoptræningsplan. Kommu-
nerne skal i henhold til sundhedsloven tilbyde vederlagsfri 
genoptræning til borgere med en genoptræningsplan. 

På baggrund af gældende bekendtgørelse om genoptræ-
ningsplaner og vejledning om træning i kommuner og på 
sygehuse, videreudvikler parterne i fællesskab snitfladekata-
loget, som skal sikre klarhed om snitflader og samarbejde på 
tværs af sektorer.

Henvisning til andre kommunale trænings- og 
rehabiliteringstilbud
Når det lægefagligt vurderes, at patienten har behov for 
et tilbud i kommunalt regi skrives en henvisning. Dette kan 
både være aktuelt i forbindelse med udskrivning fra syge-
hus, men også tidligere i et behandlingsforløb. Henvisningen 
udløser en handlepligt for kommunen, men foregriber ikke 
kommunens 
visitationsmyndighed og selvstændige fastlæggelse af om-
fang og service, herunder indhold, form og kapacitet.

Der anvendes elektronisk henvisning til kommunale forebyg-
gelsestilbud fra lægepraksis og sygehusafdelinger, således at 
henvisninger sendes i MedCom-standarden for elektroniske 
henvisninger til kommunen. Kommunen og praktiserende 
læger orienteres jf. aftaler i SAM:BO.

Henvisningen er generisk, dvs. at den henvisende part be-
skriver patientens problemstilling, behov og ressourcer. 
Kommunikationen foregår elektronisk.

I aftaleperioden er målet, at hver kommune kun skal have 
én indgang for henvisning.

Vederlagsfri fysioterapi
Parterne ønsker at øge kvaliteten i den vederlagsfri fysiote-
rapi ved at samordne indsatsen mellem almen praksis, kom-
muner og fysioterapeuter. 

Erfaringer fra frikommuneforsøget vedr. vederlagsfri fysio-
terapi samt fra Region Syddanmarks samordningsprojekt for 
vederlagsfri fysioterapi inddrages i dette arbejde.

7.3.3  Samarbejde om rehabilitering på tværs af sektorer 
 og forvaltningsområder 
Med reformerne på arbejdsmarkedsområdet (kontant-
hjælpsreform, førtidspensions- og fleksjobreform samt 
sygedagpengereform) er der et stigende behov for en ko-
ordinering af forløb mellem forvaltninger og sektorer med 
udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats over for den 
enkelte borger. Reformerne på området forudsætter des-
uden udvikling af strukturerede samarbejder mellem kom-
munen og regionen om bl.a. sundhedsfaglig rådgivning og 
vurdering. 

Indenfor førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengeom-
rådet er der indgået samarbejdsaftaler mellem Region 
Syddanmark og de syddanske kommuner om rådgivning og 
vurdering fra klinisk funktion og regionens sundhedskoordi-
natorfunktion i relation til rehabiliteringsteams.

På kontanthjælpsområdet har borgere, der har været indlagt 
i psykiatrien, ret til at få udpeget en mentor i jobcentret i 
forbindelse med udskrivning. De fælles arbejdsgange skal 
nærmere aftales.

Det er et fælles mål, at borgeren oplever sammenhæng i 
for-løbet og kort ventetid til udredning, behandling, gen-
optræning eller rehabilitering. Formålet er blandt andet at 
gøre det samlede sygdomsforløb og eventuel forsørgelse 
med f.eks. sygedagpenge så kort som muligt. 



31

En tidlig målrettet indsats og behandling kombineret med et 
effektivt sagsforløb skal nedbringe risikoen for, at syge bor-
gere mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannel-
sessystemet. Det betyder, at der skal være et kontinuerligt 
fokus på optimering af ventetider i regionalt og kommunalt 
regi til gavn for blandt andet socialt og sundhedsmæssige 
udsatte grupper, der har stor risiko for tab af funktionsevne 
og/eller mestringsevne, som yderligere kan forværre deres 
helhedssituation. 

Sammenhæng og helhedsperspektiv
Det er et fælles mål for parterne, at borgeren så hurtigt som 
muligt opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i sit hver-
dagsliv. 

Såvel udredning af funktionsevne, rehabiliteringsbehov og 
-potentiale, udarbejdelse af evt. genoptræningsplan, samt 
sygehusets tidlige inddragelse af kommunen i planlægning 
af udskrivelsen i henhold til SAM:BO er således afgørende 
for det videre rehabiliteringsforløb. 

For at sikre resultater i samarbejdet om rehabilitering er det 
nødvendigt, at medarbejdere i kommuner, på sygehusene 
og de praktiserende læger har det samme billede af opga-
ven. Parterne skal tage ansvar for deres del af borgerforlø-
bet og understøtte, at borgeren efterfølgende kan mestre 
egen tilværelse - eventuel med en nedsat funktionsevne. 
Det forudsætter udvikling af en fælles tilgang, som bygger 
på en helhedsforståelse og på samarbejde inden for og på 
tværs af sektorer. Tværgående rehabiliteringsindsatser styr-
kes med udgangspunkt i en fælles samlet plan for rehabili-
tering. 

Samarbejdet om rehabilitering skal koordineres med det 
arbejde, som pågår i regi af Udviklingsstrategi for det sociale 
område i Syddanmark.

7.3.4  Genoptræning og rehabilitering for 
 psykiatriske patienter
Der igangsættes et arbejde med at afdække særlige udfor-
dringer for psykiatriske patienter og deres adgang til genop-
trænings- og rehabiliteringsindsatser og kvaliteten af disse. 
På baggrund af denne afdækning igangsættes relevante 
initiativer. 

7.3.5. Nedbringelse af ventetider
Der igangsættes et arbejde med at udrede årsager til vente-
tider på genoptræning med henblik på at udvikle metoder, 
herunder fælles sammenlignelige opgørelsesmetoder, og 
samarbejdsformer, der kan medvirke til at reducere uhen-
sigtsmæssig ventetid. 

7.3.6  Implementering af kliniske retningslinjer, 
 herunder træning i stedet for operation
Kliniske retningslinjer
Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med relevante 
fagprofessionelle i perioden 2012-2016 ca. 50 nationale 
kliniske retningslinjer (NKR). Nationale kliniske retningslinjer 
skal bidrage til et evidensbaseret grundlag og sikre ensartet 
og høj kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering, 
herunder genoptræning og pleje. Herudover er det formålet 
at understøtte sammenhængende patientforløb, prioritering 
i sundhedsvæsenet og videndeling på tværs af sektorer og 
faggrupper. Retningslinjerne har således et tværfagligt og 
tværsektorielt fokus. Samtidig udarbejder Sundhedsstyrel-
sen faglige visitationsretningslinjer på udvalgte områder, 
som præciserer henvisningskriterierne 

Region, kommuner og praksisområdet indgår aftaler om 
implementering af NKR, der har konsekvenser for det tvær-
sektorielle samarbejde. Parterne træffer beslutning om 
den konkrete arbejdsdeling på baggrund af de ændringer i 
hidtidige rutiner og arbejdsgange, som følger af den enkelte 
retningslinje. 

I det omfang der af de kliniske retningslinjer fremgår indika-
torer, der kan bruges til monitorering af implementering og 
målopfyldelse, indarbejdes indikatorerne i en registrerings-
praksis – når registreringen er IT-understøttet.

Træning i stedet for operation
En række kliniske retningslinjer anbefaler ikke-kirurgiske 
indgreb som første intervention. Disse sundhedsindsatser 
foregår oftest i primærsektoren og skal planlægges med et 
rehabiliterende sigte. Dette medfører en ændret visitations-
praksis og arbejdsdeling mellem sygehuse, praksisområde 
og kommuner. For hver af disse retningslinjer skal der indgås 
aftaler om arbejdsdeling med henblik på at sikre høj kvalitet 
og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Almen 
praksis’ mulighed for at henvise til fysioterapi i praksissekto-
ren indgår heri. 

For yderligere at kvalificere arbejdet med træning fremfor 
operation vil regionen og kommunerne i fællesskab, og evt. 
i samarbejde med forskningsinstitutionerne, iværksætte 
forsknings- og udviklingsprojekter, der dels afdækker eksi-
sterende viden og dels skaber ny viden om effekten af træ-
ning frem for operation.
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8. Aftaler om specifikke målgrupper

Samarbejdet om specifikke målgrupper er som hovedregel 
beskrevet nærmere i selvstændige aftaler, som indgår som 
bilag til sundhedsaftalen. 

8.1 Gravide og nyfødte 

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikofor-
brug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambula-
toriet i Region Syddanmark 

 • Ammepolitik

8.1.1 Formål
Samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis 
skal medvirke til at sikre et trygt og sammenhængende 
patientforløb af høj kvalitet gennem graviditet, fødsel og 
barsel. Det skal ske ud fra en helhedsorienteret tilgang – og 
med familien i 
centrum.

8.1.2 Udfordringer
Udfordringerne i samarbejdet om gravide og nyfødte hand-
ler om:
 • Et tættere samarbejde mellem jordemødrene og den  
kommunale sundhedspleje

 • En styrket IT-understøttelse af det tværsektorielle   
samarbejde

 • En øget indsats i forhold til tre målgrupper: gravide med  
særlige behov, forældre berørt af spædbarnsdød eller  
sen abort og patienter med fødselsdepression

8.1.3 Særlige indsatser i aftaleperioden
For at fremme en tidlig opsporing af risikofaktorer hos den 
gravide, den nyfødte og i familien, samt sikre, at der igang-
sættes de rette indsatser, skal der arbejdes med modeller 
for tættere samarbejde mellem jordemødre og den kommu-
nale sundhedspleje, for eksempel gennem lokalefællesskab 
og fælles tilrettelæggelse af fødsels- og forældreforbere-
delse 

IT-understøttelsen af samarbejdet skal styrkes ved at:
 • Implementere den elektroniske fødselsanmeldelse og  
korrespondancemeddelelsen

 • Udvikle struktureret elektronisk kommunikation mellem  
neonatal/børneafdelinger og sundhedsplejen

 • Udvikle indholdet i den elektroniske korrespondance  
mellem almen praksis og den kommunale sundhedspleje

 • Udvikle en elektronisk svangre- og vandrejournal, som  
anvendes i kommunikationen mellem almen praksis,  
fødested (læger og jordemødre) samt den gravide. 

Der skal med inddragelse af socialfaglige kompetencer ind-
gås en specifik samarbejdsaftale om gravide med særlige 
behov. Herunder aftales fælles praksis omkring underretning 
og inddragelse af fødestedets personale i børnefaglige un-
dersøgelser. 

Der skal i forbindelse med de regionale tilbud om sorggrup-
per etableres samarbejde og netværksdannelse/erfarings-
udveksling med de kommunale sundhedsplejersker, som 
arbejder med dødsfald i børnefamilier.

Parterne har et fælles ønske om at sikre tidlig opsporing og 
relevant behandling til mødre med en fødselsdepression. 
Det nuværende samarbejde mellem Psykiatrisygehusets 
afdeling i Vejle-Kolding og omkringliggende kommuner om 
opsporing og behandling af fødselsdepressioner evalueres 
forud for stillingtagen til eventuel udbredelse. 

8.2 Børn og unge

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Regional samarbejdsaftale for det børne- og ung-
domspsykiatriske område

8.2.1 Formål
Formålet med aftalen om børn og unge (0 til og med 17 år) 
er at understøtte samarbejdet mellem kommuner, region og 
almen praksis for at sikre et koordineret og sammenhæn-
gende patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorerne til 
gavn for børn og unge samt deres familier. 

8.2.2 Ny aftale for børn og unge
Der udarbejdes en aftale for børn og unge, som skal under-
støttes elektronisk. Aftalen skal have fokus på snitfladerne 
sektorerne imellem og dække hele børne- og ungeområdet 
dvs. såvel somatik som psykiatri. 

Aftalen skal bl.a. indeholde følgende områder:
 • Tidlig opsporing og forebyggelse af psykisk og   
somatisk sygdom

 • Børn og unge med varigt nedsat funktionsevne
 • Børn og unge i familier, hvor én eller begge forældre  
har en alvorlig somatisk eller psykisk sygdom

 • Mental sundhed hos børn og unge
 • Sammenhæng i overgang fra barn til voksen
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8.3 Mennesker med senhjerneskade

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Tilpasnings- og implementeringsaftale vedr. forløbs-
programmer for rehabilitering af personer med er-
hvervet hjerneskade i kommuner og region i Region 
Syddanmark

8.3.1 Formål
Tilpasnings- og implementeringsaftalen vedr. forløbspro-
grammer for rehabilitering af personer med erhvervet 
hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark be-
skriver de generelle principper for opgavefordeling mellem 
kommuner, almen praksis og sygehuse. Aftalen har til formål 
at understøtte høj kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og 
god kommunikation og koordination i tværgående forløb på 
hjerneskadeområdet. 

Det er målet, at kvaliteten løftes inden for de givne øko-
nomiske rammer gennem mere ensartede og strømlinede 
forløb og bedre/mindre personafhængig koordinering. Bor-
geren/patienten er i centrum og pårørende involveres ud fra 
deres individuelle behov for vejledning mv. 

8.3.2 Tilpasnings- og implementeringsaftalen
Tilpasnings- og implementeringsaftalen er vigtig i forhold til 
at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbspro-
gram for personer med erhvervet hjerneskade. 

It-understøttelsen af samarbejdet er en integreret del af 
tilpasnings- og implementeringsaftalen. Udviklingsarbejdet 
med it-understøttelse af samarbejdet har særlig fokus på 
rehabilitering. Som udgangspunkt anvendes principperne fra 
SAM:BO. 

8.4 Mennesker med kronisk sygdom

8.4.1 Formål
Formålet er at sætte fokus på samarbejdet på de områder, 
hvor der er særlige udfordringer. Formålet er endvidere at 
sikre, at mennesker med kronisk sygdom aktivt inddrages i 
deres eget sygdomsforløb, således at de bedste betingelser 
for et selvstændigt og meningsfuldt liv udvikles.

I aftaleperioden skal der indgås en ny aftale om mennesker 
med kronisk sygdom. 

8.4.2  Nye rammer for samarbejdet om mennesker 
 med kronisk sygdom
For at kunne prioritere indsatser og vurdere behovet for 
ressourcer og kompetencer, evaluere og følge op på ind-
satserne er der er behov for at have en fælles viden om 
patienterne. Det kræver fælles data for populationen af syd-
danskere med kroniske sygdomme, særligt for de patienter, 
som er fælles for mindst to sektorer. 

Fælles data fås bl.a. via registrering og dokumentation af 
indsatserne. Med behovet for et mere ensartet, fælles data-
sæt på tværs af de tre sektorer følger behovet for mere ens-
artet dokumentationspraksis. På flere områder findes der 
allerede valide og sammenlignelige data, på andre områder 
bør der udvikles en mere ensartet registrering.
Aftalen skal have fokus på multisygdom, da det er en vok-
sende udfordring for både patienter og sundhedsvæsen. Der 
er øget risiko for fejlmedicinering, indlæggelse og forhøjet 
dødelighed blandt de, som lever med to eller flere kroniske 
sygdomme - og der er særlige udfordringer for sundhedsvæ-
senet, der på tværs af sektorer og aktører skal koordinere og 
organisere patientforløbene. 

Parterne har i 2014 igangsat et arbejde, der har til formål at 
udarbejde nye rammer for samarbejdet om mennesker med 
kronisk sygdom.

Arbejdet indebærer bl.a., at den tværsektorielle strategi om 
kronisk sygdom fra 2008 og de nuværende patientforløbs-
programmer for diabetes type 2, kronisk hjertesygdom, KOL 
og rygområdet erstattes af en ny, forpligtende aftale, som 
inddrager: 
 • Erfaringerne fra arbejdet med patientforløbsprogram-
merne fra sundhedsaftalen 2011-2014, bl.a. arbejdet med 
egenomsorgsbegrebet og stratificering

 • Erfaringerne med tydelig opgavedeling, forpligtelse,  
systematisk implementering, fælles kompetenceudvikling  
og videndeling og klare kommunikationsveje fra samarbej-
det om SAM:BO

 • Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogram-
mer

 • De nationale kliniske retningslinjer vedr. kronisk sygdom
 • Best practice 
 • Patient- og pårørendeinddragelse
 • En tidligere inddragelse af det kommunale perspektiv på  
rehabilitering og generisk tilgang til dette

 • Opmærksomhed på øget risiko for udvikling af psykiske  
lidelser hos mennesker med kronisk sygdom

 • Øget opmærksomhed på multisygdom og udvikling af et  
fælles datasæt for populationen af mennesker med kro-
nisk sygdom og en fælles, ensartet registreringspraksis
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Udgangspunktet vil fortsat være, at den alment praktise-
rende læge er tovholder for mennesker med kronisk sygdom 
i behandlingsforløbet og har en udvidet og proaktiv rolle. 
 
8.5  Psykiatriske patienter med 
 somatiske lidelser

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Strategi for forebyggelse og behandling af livsstils- 
sygdomme for mennesker med en sindslidelse i   
Region Syddanmark

8.5.1 Formål
Parterne anerkender, at man har en fælles opgave med at 
reducere den betydelige overdødelighed ift. den øvrige  
befolkning, som borgere med en psykisk lidelse har, bl.a. 
som følge af  somatiske lidelser.

Den fælles målsætning for psykiatriske patienter med en 
eller flere somatiske lidelser er, at de skal sikres en forebyg-
gende og behandlende indsats på niveau med den øvrige 
befolkning. Indsatsen skal bidrage til, at den enkelte borger 
får en passende forebyggende indsats og behandling for 
både de psykiatriske og de somatiske lidelser. 

8.5.2 Tilrettelæggelsen af indsatsen
Når kommunerne og sygehusene tilrettelægger indsatsen, 
tages der udgangspunkt i den stratificeringsmodel, der af-
tales mellem parterne i forbindelse med fastlæggelsen af 
nye rammer for mennesker med kronisk sygdom. Denne 
stratificering danner grundlag for indsatsen. Almen praksis 
arbejder for at opspore, forebygge og behandle livsstilssyg-
domme for denne målgruppe.  

Samarbejdet skal sikre en vedholdende, opsøgende og støt-
tende indsats. Der skal tages udgangspunkt i den nyeste 
viden om gode samarbejdsmodeller, forløbskoordination, 
opfølgning på indsatser og videndeling.

8.6  Mennesker med et misbrug og 
 en psykiatrisk lidelse

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk li-
delse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 

8.6.1 Formål
Aftalens formål er at styrke samarbejdet og sikre bedre kva-
litet, koordination og sammenhæng i forløb for mennesker 
med et misbrug og en psykiatrisk lidelse.

8.6.2 Koordination og samarbejde
Parterne ønsker et kompetent og tillidsbaseret samarbejde 
om og med borgere med psykisk lidelse og misbrug. Det 
betyder, at parterne altid går ind i samarbejdet med en høj 
faglighed, og at vi møder hinanden ud fra en forventning 
om, at det, samarbejdspartneren beder om hjælp til, er ved-
kommende og relevant.
 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af koor-
dinerende indsatsplaner er en del af grundlaget for samar-
bejdsaftalen, og implementeres sammen med aftalen. Her 
understreges, at den regionale behandlingspsykiatri ikke må 
afvise at udrede eller behandle borgere med en behand-
lingskrævende psykisk lidelse med den begrundelse, at de 
har et stofmisbrug/alkoholafhængighed. Ligeledes må kom-
munen ikke afvise at udrede eller behandle personer med 
stofmisbrug/alkoholafhængighed med den begrundelse, at 
de har en psykisk lidelse.

Aftalen betyder, at kommunens misbrugscenter kan henvise 
til psykiatrisk afdeling. Kravene til henvisningen er nærmere 
beskrevet i aftalen. Endvidere omhandler aftalen, hvordan 
parterne samarbejder undervejs i forløbet.

For at styrke implementering iværksættes fælles videndeling 
og kompetenceudvikling. Der opstilles fælles mål i forbin-
delse med opfølgningen på aftalen og gennemføres tracer-
forløb.

8.7 Mennesker med demens 

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Fælles regional samarbejdsaftale på demensområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at demensudredning og 
behandling i Region Syddanmark foregår efter de seneste 
anbefalinger for området.

I de kommende år forventes der afledt af den aldrende be-
folkning, at der vil komme en øget efterspørgsel på demens-
behandling mv. Det gælder både i regionalt regi og i forhold 
til en øget efterspørgsel på pleje i kommunerne.
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Derfor er der indgået en særlig samarbejdsaftale for menne-
sker med demens. Aftalens målgruppe er ikke aldersafgræn-
set. Aftalen beskriver ansvarsområder og sektorovergange 
i demensindsatsen for dermed at sikre regionens borgere 
med demens eller demenssymptomer gode og sammen-
hængende forløb. 
 
8.8 Den ældre medicinske patient

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Tillæg til sundhedsaftalen om den ældre medicinske  
patient

Formålet er at styrke indsatsen for den ældre medicinske 
patient, bl.a. med henblik på at reducere antallet af forebyg-
gelige (gen-)indlæggelser og sikre gode sammenhængende 
og koordinerede patientforløb.

Der er i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national 
Handlingsplan for den Ældre Medicinske Patient. 
Der er iværksat en regional udmøntning af planen. For ind-
satserne vedr. fælles regional-kommunal forløbskoordina-
tion og opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelsen er der 
udformet en aftale, der skal sikre, at den særligt svækkede 
ældre medicinske patient får intensiveret, personligt tilpas-
set og koordineret støtte til et sammenhængende patient-
forløb. Udgangspunktet for indsatsen er SAM:BO. 

8.9  Mennesker med behov for 
 kræftrehabilitering og palliation

Tilknyttede underaftaler mv.
 • Implementering af forløbsprogram for rehabilitering 
og palliation i forbindelse med kræft

Med baggrund i Kræftplan III og det nationale forløbspro-
gram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 
er der udarbejdet en fælles implementeringsplan for for-
løbsprogrammet. 

Målet med planen er, at den enkelte kræftpatient og dennes 
pårørende oplever sammenhæng og kvalitet i sundheds-
ydelser og tilbud. Herudover skal planen sikre sammenhæng 
med den indsats, der i øvrigt foregår på kræftområdet, her-
under kræftpakkerne og den regionale samarbejdsaftale om 
alvorligt syge og døende patienter.

I løbet af sundhedsaftaleperioden implementeres forløbs-
programmet i kommuner, almen praksis og på sygehusene. 

Almen praksis skal bidrage til, at kræftpatienter er hurtigt 
udredt og behandlet i henhold til pakkeforløbene. 

Kræftpatienten er den centrale beslutningstager i forløbet, 
i det omfang hun eller han har ressourcer hertil. Der skal i 
forløbet altid være fokus på den enkeltes behov, ønsker, res-
sourcer, helbredstilstand, egenomsorgsevne og motivation.
 
En behovsvurdering udarbejdes i dialog og samarbejde med 
patienten og evt. pårørende med henblik på systematisk 
identifikation af mulige rehabiliterings- og palliationsbehov. 
På baggrund af behovsvurderingen og den uddybende ud-
redning udarbejdes i samarbejde med patient og evt. pårø-
rende en fælles plan. 

Samarbejdet om kræftforløb for børn og unge er særskilt 
beskrevet i implementeringsplanen for forløbsprogrammet. 
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9. Implementering

9.1 Organisering af samarbejdet 
Den tværsektorielle organisering skal understøtte effektiv 
implementering af sundhedsaftalens indsatsområder og 
aftaler. Desuden skal den sikre repræsentativitet, tydelighed 
omkring ansvar og kompetence, klar opgavedeling og gen-
nemskuelighed. 

Organiseringen tilrettelægges omkring det overordnede po-
litiske niveau, det fælles tværsektorielle strategiske niveau 
samt det lokale tværsektorielle ledelsesniveau.

Det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet 
er Sundhedskoordinationsudvalget, og det overordnede ad-
ministrative organ er Det Administrative Kontaktforum. Om-
kring hver sygehusenhed etableres lokale samordningsfora, 
som har det primære ansvar for den konkrete implemente-
ring af sundhedsaftalen. 

Sundhedskoordinationsudvalget
Sundhedskoordinationsudvalget er sammensat af repræ-
sentanter udpeget af regionsrådet, kommunerne i Region 
Syddanmark (kommunekontaktrådet) og almen praksis i re-
gionen (PLO Syddanmark).

Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at:
 • Udarbejde udkast til sundhedsaftale efter § 205   
i sundhedsloven 

 • Understøtte, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser  
i regionen kan godkende sundhedsaftalen

 • Følge og drøfte sundhedsaftalens praktiske gennemførel-
se. En gang årligt gennemgår udvalget aftalen og vurderer  
behovet for at revidere dens indhold

 • Vurdere udkast til regionens sundhedsplan og bidrage 
med anbefalinger vedrørende sammenhæng i indsatsen 
mellem sygehuse, almen praksis og kommuner

 • Drøfte emner, der er relevante for sammenhængen  
i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og   
kommunale tilbud, herunder koordinering og prioritering  
af midler til sammenhængende løsninger på sundheds- 
området

 • Informere sundhedskoordinationsudvalgene i de øvrige  
regioner om forhold vedrørende samarbejdet mellem  
sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud i regionen,  
hvor kendskab hertil kan fremme koordinationen af  
behandlingsforløb, der omfatter flere regioner

Sundhedskoordinationsudvalget inddrager systematisk  
patientinddragelsesudvalget i regionen i drøftelserne af  
emner, der ligger inden for sundhedskoordinationsudvalgets 
emneområde.

Det Administrative Kontaktforum
Det Administrative Kontaktforum er det øverste administra-
tive organ på sundhedsaftaleområdet bestående af kom-
munale og regionale ledelsesrepræsentanter, herunder en 
repræsentant fra almen praksis. Sammensætningen af Det 
Administrative Kontaktforum skal sikre, at alle områder i 
sundhedsaftalen repræsenteres ved forummets deltagere.

Det Administrative Kontaktforum har til opgave at:
 • Understøtte Sundhedskoordinationsudvalget 
 • Koordinere sundhedsaftalearbejdet mellem parterne
 • Sikre et effektivt og konstruktivt samarbejde på et   
strategisk niveau

 • Sikre udvikling, implementering, opfølgning og evaluering  
af sundhedsaftalens initiativer og aftaler

 • Etablere en understøttende administrativ organisering  
og sikre et tæt samarbejde med de etablerede ledelses-
systemer

 • Træffe beslutninger af principiel administrativ karakter  
inden for sundhedsaftalens rammer

 • Sikre tværgående kommunikation og information vedr.  
samarbejdet omkring sundhedsaftalen i forhold til region,  
sygehuse, praksissektoren, kommunerne samt eksterne  
samarbejdspartnere
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Sundheds-
korrdinationsudvalget

Det Administrative 
Kontaktforum

Understøttende følge-
og arbejdsgrupper

Somatiske 
samordningsfora

- OUH
- SLB
- SHS
- SVS

Psykiske 
samordningsfora

- Fyn
- Lillebælt
- Vestjylland
- Sønderjylland

Det Administrative 
Kontaktforum

Målgruppespecifikke arbejdsgupper

Følgegruppe for
udviklingsaftalen

Følgegruppe for økonomi,
effekt og kvalitet

Følgegruppe for
opgaveoverdragelse

Følgegruppe for
forebyggelse

Følgegruppe for
Behandling og Pleje

Følgegruppe for
Genoptræning og 

rehabilitering

Følgegruppe for
Velfærdsteknologi og 

Telemedicin
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Følge, arbejds- og ad hoc grupper
Under Det administrative Kontaktforum etableres følge-, 
arbejds- og ad hoc grupper, som understøtter forummets 
arbejde. 

Følgegrupper nedsat i den forudgående sundhedsaftalepe-
riode fortsætter indtil ny organisering er etableret, og der 
er udpeget medlemmer til følgegrupperne i indeværende 
sundhedsaftale. 

Der etableres en følgegruppe for hver af sundhedsaftalens 
obligatoriske områder. Desuden etableres en følgegruppe 
med ansvar for udviklingsaftalens indsatser, en følgegruppe 
vedr. økonomi, effekt og kvalitet og en følgegruppe vedr. 
opgaveoverdragelse og delegation. For hver af de i kapitel 8 
opridsede målgrupper nedsættes en arbejdsgruppe med an-
svar for implementering af aftalegrundlaget på målgruppens 
område. Dog etableres en samlet arbejdsgruppe for gravide 
og nyfødte og børn og unge. De målgruppespecifikke ar-
bejdsgrupper skal sikre løbende koordination med de fire 
følgegrupper på de obligatoriske områder. 

For alle grupper udarbejdes kommissorier, som tydeligt fast-
lægger mandatet og opgaveafgrænsning. Ved bemanding af 
grupperne tages der hensyn til den geografiske repræsenta-
tivitet. 

Følgegrupperne kan nedsætte faglige undergrupper til hånd-
tering af et afgrænset problemfelt. 

Den lokale implementeringsorganisation
Parternes formelle ledelsessystemer har ansvar for, at sund-
hedsaftalen implementeres i egen organisation. Implemen-
teringen understøttes af de lokale samordningsfora.

Lokale samordningsfora
Det fælles samarbejde omkring den lokale implementering 
tilrettelægges og følges i lokale samordningsfora. Der etab-
leres fire somatiske samordningsfora omkring de regionale 
sygehusenheders optageområder og fire psykiatriske sam-
ordningsfora.

For de sygehusenheder, som har specialer eller funktioner, 
som behandler patienter fra andre end de kommuner, der 
er omfattet af det lokale samordningsforum, skal der laves 
aftaler om, hvordan samarbejde omkring planlægning og 
implementering kan håndteres. 

Samarbejdet mellem psykiatri og somatik
Der er i sundhedsaftalen særligt fokus på at sikre et tæt 
samarbejde mellem psykiatri og somatik og dermed også at 
sikre, at der etableres de relevante samordningsfora for at 
styrke dette samarbejde. Parterne er enige om, at der fort-
sat er behov for særskilte lokale samordningsfora omkring 
psykiatrien. Derfor etableres der fire lokale samordningsfora 
for psykiatrien, men der vil i aftaleperioden være mulighed 
for at afprøve forskellige former for organisering på tværs af 
somatikken og psykiatrien. Vilkårene for dette aftales nær-
mere mellem parterne. 

For at sikre, at der samarbejdes på tværs af somatikken og 
psykiatrien på relevante områder, aftales det, at der mini-
mum én gang årligt afholdes et fællesmøde mellem de lo-
kale somatiske og psykiatriske samordningsfora. Desuden er 
parterne ansvarlige for at sikre den nødvendige daglige og 
løbende koordinering jf. sundhedsaftalens indsatsområder 
og initiativer. 

Opgaver
De lokale samordningsfora er det primære implemente-
ringsorgan. De lokale samordningsfora har ansvaret for 
løbende at monitorere og afrapportere målopfyldelse jf. 
implementeringsplanen, og de skal igangsætte og justere 
initiativer og indsatser for at sikre, at politiske og administra-
tive mål kan nås.

De lokale samordningsfora skal sikre løbende dialog og 
samarbejde mellem de tre sektorer om kvaliteten og udvik-
lingen i sundhedsvæsenets tilbud til borgerne. I de lokale 
samordningsfora kan der indgås aftaler, som understøtter et 
hensigtsmæssigt lokalt samarbejde eller særlige driftsmæs-
sige udfordringer, så længe der er tale om aftaler, der ligger 
inden for rammen af den fælles sundhedsaftale.

Konkret skal de enkelte samordningsfora bl.a.:
 • Planlægge og koordinere implementeringen af sundheds-
aftalen på de konkrete indsatsområder samt sikre, at 
parterne lever op til aftalernes grundlæggende formål og 
værdier

 • Sikre sammenhængende patientforløb mellem de tre  
sektorer i henhold til aftalte initiativer og indsatser

 • Følge samarbejdet mellem de tre sektorer løbende og 
evaluere de enkelte indsatser i sundhedsaftalen

 • Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, drifts-
ændringer mv. og koordinere kapacitet mellem kommuner 
og sygehuse

 • Nedsætte ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles 
planlægningsopgaver og implementerings- og opfølg-
ningsprojekter
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9.2 Implementeringsplan 
Der vil i starten af 2015 blive foretaget en prioritering af indsatserne. 

Afsnit Indsats Ansvarlig Tidsramme

Den politiske del (1-4)

3.1 Der skal udarbejdes en plan for opfølgningen på de politiske 
målsætninger 

DAK

3.2 Opfølgning på målsætninger fra økonomiaftalerne 2015 DAK

4.1 Primo 2015 udarbejdes en beskrivelse, hvor det præciseres, 
hvad der kendetegner projekter i udviklingsaftalen, hvordan de 
initieres, følges, og hvad kriterierne for nye projekter er

DAK

4.2 Udarbejdelse af status på projekterne i udviklingsaftalen Følgegruppe for udviklings-
aftalen

Den administrative del (5-10)

5. Ramme

5.1.6 Gennemgang af aftaler i tilknytning til sundhedsaftalen 2011-2014 
med henblik på opdatering, revision eller afvikling

DAK

6. Tværgående temaer

6.1.6 Aftale om kompetenceudvikling og videndeling, som ikke relaterer 
sig til regionens §119-rådgivning

Følgegruppe for økonomi, 
effekt og kvalitet

6.2.2 Aftale om samarbejde om økonomi, aktivitet og koordinering Følgegruppe for økonomi, 
effekt og kvalitet

6.2.4 Model og aftale for opgaveoverdragelse, herunder delegation Følgegruppe for 
opgaveoverdragelse

6.3.3 Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin Følgegruppe for Velfærds-
teknologi og Telemedicin

7.1 Forebyggelse

7.1.4 Aftale om samarbejdet om patientuddannelser Følgegruppe for Forebyggelse

7.1.4 Forskningsprojekt til udvikling og afprøvning af redskab til 
effekt-måling af patientuddannelse

Følgegruppe for Forebyggelse

7.1.5 Aftale om samarbejdet om ernæring Følgegruppe for Forebyggelse

7.1.5 Aftale om infektionshygiejnisk forebyggelse Følgegruppe for Forebyggelse

7.1.5 Aftale om faldforebyggelse Følgegruppe for Forebyggelse

7.1.5 Aftale om forebyggelse forud for operation Følgegruppe for Forebyggelse

7.1.5 Aftale om borgere med misbrug af rusmidler samt deres familier Følgegruppe for Forebyggelse

7.1.6 Aftale om regionens rådgivning på forebyggelsesområdet Følgegruppe for Forebyggelse

7.2 Behandling og pleje

7.2.2 Videreudvikling af SAM:BO Følgegruppe for Behandling 
og pleje

7.2.4 Aftale om ”Samarbejde mellem kommunale akutfunktioner og 
regionale behandlingstilbud”

Følgegruppe for Behandling og 
pleje
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7.2.5 Videreudvikling af casekataloget Følgegruppen for Behandling 
og pleje

7.2.6 Indsatser på lægemiddelområdet Følgegruppe for Behandling og 
pleje

7.2.6 Aftale om dosisdispensering Følgegruppe for Behandling 
og pleje

7.3 Genoptræning og rehabilitering

7.3.2 Videreudvikling af snitfladekataloget Følgegruppe for Genoptræning 
og rehabilitering

7.3.3 Fælles arbejdsgange mellem kontanthjælpsområdet og psykiatrien Følgegruppe for Genoptræning 
og rehabilitering

7.3.4 Afdækning af særlige udfordringer for psykiatriske patienter og 
deres adgang til og kvaliteten af genoptrænings- og rehabilite-
ringsindsatser, og iværksættelse af relevante initiativer

Følgegruppe for Genoptræning 
og rehabilitering

7.3.5 Udredning af årsager til ventetider på genoptræning med henblik 
på reduktion af uhensigtsmæssig ventetid

Følgegruppe for Genoptræning 
og rehabilitering

7.3.6 Aftale om arbejdsdeling vedr. kliniske retningslinjer om ikke-
kirurgiske indgreb som første intervention

Følgegruppe for Genoptræning 
og rehabilitering

7.3.6 Forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber ny viden om 
effekten af træning frem for operation

Følgegruppe for Genoptræning 
og rehabilitering

8. Aftaler om specifikke målgrupper

8.1.3 IT-understøttelse af samarbejdet på svangreområdet Følgegruppe for Velfærds-
teknologi og Telemedicin 

8.1.3 Aftale om gravide med særlige behov Arbejdsgruppe vedr. børn og 
unge

8.1.3 Samarbejde og netværksdannelse/erfaringsudveksling om 
spædbarnsdød

Arbejdsgruppe vedr. børn og 
unge

8.2 Aftale om børn og unge Arbejdsgruppe vedr. børn og 
unge

8.4 Nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom Arbejdsgruppe vedr. menne-
sker med kronisk sygdom

9.3 Den løbende opfølgning
Indsats Ansvarlig Kadence

Opfølgning på sundhedsaftalens politiske målsætninger SKU SKU’s første møde i kalenderåret

Revision af sundhedsaftalen SKU SKU’s andet møde i kalenderåret

Orientering om generelle forventninger til det kommende 
års aktivitet mv. 

DAK DAK’s første møde i kalenderåret 

Løbende vurdering af dataudveksling og koordinering af 
kapacitet

DAK DAK’s andet møde i kalenderåret

Sundhedskoordinationsudvalgets tematiske opfølgning på sundhedsaftalen 
Ud over opfølgningen på sundhedsaftalens politiske målsætninger følger sundhedskoordinationsudvalget løbende op på 
sundhedsaftalens temaer, indsatsområder eller målgrupper. I øvrigt kan sundhedskoordinationsudvalget vælge at følge op på 
temaer i relation til sundhedssamarbejdet og de i sundhedsaftalen aftalte mål, når udvalget finder det relevant. 
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Syddanmark og kommunerne i forbindelse 
med peritonealdialyse i eget hjem  

http://regionsyddanmark.dk/wm338072 

 

7.2 Samarbejde mellem Region Syddanmark og 
kommunerne i forbindelse med borgere, som 
skal overvåges i eget hjem pga. brug af 
respiratorisk udstyr 

http://regionsyddanmark.dk/wm338073 

 

7.2 Samarbejdsaftale for anvendelse af praktisk 
hjælp og ledsagelse i forbindelse med 
sygehusbehandling 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm373177 

7.2 Casekatalog: Ansvarsfordeling for 
behandlingsredskaber og hjælpemidler.  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinf
ormation/almen-
praksis/syddanmark/administration/behandlingsre
dskaber-og-hjaelpemidler/casekataloget/ 

7.2 Regional samarbejdsaftale for det 
psykiatriske område 

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm219445 

7.2 Samarbejdsaftale om indsatsen for 
udviklingshæmmede med psykiske lidelser - 
oligofreniområdet. 

http://regionsyddanmark.dk/wm455469#punktnav
n3 
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7.2 Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske 
område 

Til godkendelse på SKU-mødet d. 17/12 2014 

7.3 Snitflade mellem almen og specialiseret 
ambulant genoptræning (snitfladekataloget) 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm377475 

7.3 Samarbejdsaftale om traumatiserede 
flygtninge og krigsveteraner 

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm381692 

 

 
 
8. Aftaler om specifikke målgrupper - side 50 
 

Afsnit  Overskrift Link 

8.1 Aftale vedr. samarbejdet om gravide med 
et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i 
regi af Familieambulatoriet i Region 
Syddanmark 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm403171 

 

8.1 Ammepolitik http://www.regionsyddanmark.dk/wm403137 

8.2 Regional samarbejdsaftale for det børne- 
og ungdomspsykiatriske område 

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm317381 

 

8.3 Tilpasnings- og implementeringsaftale vedr. 
forløbsprogrammer for rehabilitering af 
personer med erhvervet hjerneskade i 
kommuner og region i Region Syddanmark 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm434271 

 

8.5 Strategi for forebyggelse og behandling af 
livsstilssygdomme for mennesker med en 
sindslidelse i Region Syddanmark 

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm376844 

 

8.6 Fælles samarbejdsaftale for borgere med 
en psykiatrisk lidelse og samtidigt stof- eller 
alkoholmisbrug 

http://regionsyddanmark.dk/wm455469#punktnavn6 

 

8.7 Fælles regional samarbejdsaftale på 
demensområdet 

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm336724 

 

8.8 Tillæg til sundhedsaftalen om den ældre 
medicinske patient 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm436292   

 

8.9 Implementering af forløbsprogram for 
rehabilitering og palliation i forbindelse med 
kræft 

http://regionsyddanmark.dk/wm430928 

	  

 
 
OBS.: Links til aftalen 7.2 (retspsykiatri) forventes klar på psykiatriens hjemmeside medio januar 2015 

http://regionsyddanmark.dk/wm458661#punktnavn3
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Bilag: 16.2. Anbefaling om godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region
Syddanmark fra Sundhedskoordinationsudvalgets
kommunale medlemmer

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 19341/15



Esbjerg den 19. januar 2015 

 

Kære udvalgsformænd for sundhedsområdet, 

Sundhedskoordinationsudvalget afsluttede onsdag den 17. december 2014 arbejdet 

med Sundhedsaftalen 2015-2018. 

Vi har i årets løb haft gode og konstruktive dialogmøder i kommunerne, fulgt op af 

konferencen i Vejle den 18. juni 2014, og derefter høringsrunden med høringssvar. 

De indkomne svar har givet anledning til mindre ændringer, præciseringer og 

justeringer i den færdige aftale. 

Det er vores opfattelse, at arbejdet har ført til en ambitiøs aftale, der er i 

overensstemmelse med vores politiske visioner. 

En aftale, der forpligter og stiller krav til alle parter i sundhedsvæsenet. 

Aftalen er nu sendt til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne.  

Vi anbefaler, at jeres kommunalbestyrelser godkender aftalen. 

På vegne af  

Erik Rosengaard (V), Nyborg Kommune,  

Povl Kylling Pedersen (A), Aabenraa Kommune,  

Anni B. Tyrrestrup (O), Middelfart Kommune,  

Susanne Crawley Larsen (B), Odense Kommune,  

og undertegnede (V), Esbjerg Kommune 

 

Med ønsket om et godt nytår. 

Venlig hilsen 

Henning Ravn 

Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark 

 



Bilag: 17.1. Instruktionsbeføjelse selvstyrehavn - Notat til byrådet

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 16156/15



Notat

Til: Byrådet
Kopi til: Direktionen
Fra: Lene Wilhøft

Har Byrådet instruktionsbeføjelse over for de af 
Byrådet udpegede medlemmer af Assens kommunale 
selvstyrehavn ?

Økonomiudvalget behandlede den 19. januar 2015 en sag oversendt 
fra Miljø- og Teknikudvalget vedrørende påbud til havnen og 
håndtering af disse.

Udvalget anmodede om at få undersøgt om Byrådet har instruktions-
beføjelse i forhold til de af Byrådet udpegede medlemmer af havnens 
bestyrelse.

Byrådsmedlem Hans Bjergegaard, O, har den 20. januar 2015 
anmodet om, at få følgende sag optaget på Byrådets dagsorden den 
28. januar 2015: 
"Kommunalbestyrelsen pålægger økonomiudvalget som havneudvalg 
at drage omsorg for, at bestyrelsen for Assens kommunale 
selvstyrehavn overholder de af kommunen udstedte påbud angående 
flishugning på havnen, uanset at bestyrelsen har påklaget påbuddene 
til Natur- og Miljøklagenævnet, og uanset at klagerne har opsættende 
virkning"

Neden for redegøres på den baggrund for om Byrådet har 
instruktionsbeføjelse over for de af Byrådet udpegede medlemmer af 
bestyrelsen for Assens Havn, en kommunal selvstyrehavn.

Bestyrelsen for Assens kommunale selvstyrehavn;
Assens Byråd udpegede på konstituerende møde den 11. december 
2013 Bodil Boesgaard, Arno Termansen og Charlotte Christiansen 
som medlemmer af bestyrelsen for Assens kommunale selvstyrehavn. 

Havnens bestyrelse består af 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges 
blandt Assens Byråds medlemmer. 2 medlemmer udpeges af den 
afgående havnebestyrelse efter indstilling fra Foreningen af 
Arbejdsgivere på Havnen og godkendes af Assens Byråd. 

21. januar 2015
Sags id: 08/34587
 
Kontaktperson: 
Lene Wilhøft
E-mail: lewil@assens.dk
Dir. tlf.: 6474 7379
Mobil nr.: 29379068
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Instruktionsbeføjelse, som begreb
Styrelseslovens § 68 a, stk. 3, definerer spørgsmålet om et Byråd har 
instruktionsbeføjelse således, at Byrådet - over for de medlemmer af 
bestyrelser i selskaber, foreninger, fonde m.v. som det har udpeget - 
kan beslutte, hvorledes de udpegede medlemmer skal udøve deres 
hverv.

Havneloven
En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som 
styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger1.

Byrådet og havnens bestyrelse skal begge ifølge havneloven varetage 
havnens interesser. Havnebestyrelsen er over for byrådet ansvarlig for 
havnens drift og vedligeholdelse.

Loven fastlægger også, at Byrådet fastsætter de overordnede 
økonomiske rammer for havnens drift og havnebestyrelsen 
disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs- 
og driftsmidler. I 2012 ændredes havneloven med udgangspunkt i, at 
jo mere privatretligt organiseret havnen, er jo større 
forretningsmæssig frihed.

Havneloven er efter ændringen helt overordnet inddelt sådan, at de 
aktiviteter, som alle havne – uanset organisationsform – må udøve er 
beskrevet i lovens § 6a.

Derudover er i efterfølgende bestemmelser angivet, hvilke 
forretningsmæssige friheder der i øvrigt er for de forskellige 
organisationsformer. Hertil bemærkes særligt, at aktiviteter udover 
de i § 6a angivne skal udskilles i særskilte driftsselskaber.

Instruktionsbeføjelse ?
Byrådet har instruktionsbeføjelse over for medlemmer udpeget til 
bestyrelser vedrørende de opgaver som ville kunne varetages af 
kommunen selv og hvis ikke andet følger af den lovgivning der gælder 
for det pågældende selskab2.

1 Jf havnelovens § 9
2 Jf. styrelseslovens § 68 a
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Det betyder i forhold til en kommunal selvstyrehavn, at for så vidt 
angår de aktiviteter, som varetages af havnen selv og ikke er udskilt til 
et særskilt selskab, vil Byrådet som udgangspunkt kunne udøve 
instruktionsbeføjelse i forhold til3. Instruktionsbeføjelsen er alene i 
forhold til de af Byrådet udpegede medlemmer af havnebestyrelsen. 
Assens kommunale selvstyrehavn har ikke udskilt aktiviteter i 
særskilte selskaber4. 

-0-

Konkret er i Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2015 stillet 
spørgsmål om Byrådet kan instruere de til havnens bestyrelse 
udpegede medlemmer om at efterleve det til havnen meddelte 
miljøpåbud, uanset at påbuddet nu er påklaget og dermed ikke kan 
håndhæves.

Varetagelsen af havnens interesser udelukker ikke, at byrådet ved 
instruktion af de af byrådet udpegede medlemmer af 
havnebestyrelsen også kan varetage andre kommunale interesser 5.

Det er på den baggrund vurderingen, at Byrådet vil have 
instruktionsbeføjelse som forespurgt på Økonomiudvalgets møde den 
19. januar,

Instruktionerne skal holdes inden for lovgivningens rammer, 
herunder også plan- og miljølovgivning. Instruktionsbeføjelsen 
vurderes juridisk set at kunne anvendes, uanset at miljøpåbuddet er 
påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og er tillagt opsættende 
virkning til klagenævnets afgørelse foreligger. 

Afledte politiske handlemuligheder
A. Perioden fra nu og indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 
foreligger.

Byrådet har instruktionsbeføjelse over for de kommunalt udpegede 
medlemmer af havnebestyrelsen.

Anvendes instruktionsbeføjelsen til at pålægge havnebestyrelsens 
medlemmer at efterkomme det påklagede miljøpåbud til havnen vil 
det medføre at havnen skal indrette sig efter påbuddet frem til 
klagenævnets afgørelse på trods af klagens opsættende virkning.   

3 Jf. havnelovens § 6 a, jf. styrelseslovens § 68 a
4 Jf. havnelovens § 9
5 Havnelovens § 9, stk. 4 har ikke forrang i forhold til anden lovgivning



Side 4 af 4

Anvender Byrådet ikke sin mulighed for at instruere 
havnebestyrelsens medlemmer vil nuværende situation på Assens 
Havn være status quo indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 
foreligger.

Natur- og Miljøklagenævnet har for ultimo januar oplyst, at sagen 
ligger ”øverst i bunken”.

B. Perioden efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 

Fastholder Natur- og Miljøklagenævnet kommunens miljøpåbud til 
havnen vil havnen skulle indrette sine aktiviteter efter påbuddet.

Afviser eller hjemviser Natur- og Miljøklagenævnet kommunens 
miljøpåbud opstår en ny situation, hvor Byrådets brug af 
instruktionsbeføjelse vil afhænge af den konkrete afgørelsestekst fra 
klagenævnet.  

C. På længere sigt

Byrådet skal med visionsplan og ejerstrategi for havnen fastlægge den 
langsigtede strategi for havnens udvikling. 



Bilag: 18.1. Borgmesterforum referat 16.12.2014

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 28. januar 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 15698/15
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BORGMESTERFORUM FYN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dagsorden 

16. december 2014 
Klokken 10:30 – 12:00 
Søbysøgaard Fængsel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariat: 
Fynssekretariatet 
Jacob Pedersen 
jacpe@odense.dk 
tlf. nr. 40290393  

mailto:jacpe@odense.dk
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BORGMESTERFORUM FYN 

 
 

 
 
 

Dagsorden 
 
 

 
1. Godkendelse af referat af mødet 9. september 2014 
2. Sport Event Fyn – forslag til strategi 
3. Den fælles fynske turismemarkedsføring – orientering 
4. Status på vedtagelse af Strategi Fyn 
5. E20 – samarbejde med Trekantsområdet 
6. Fælles fynsk beredskab 
7. Havørred Fyn – strategi 2015-20 og evaluering 
8. Studietur for Borgmesterforum Fyn 
9. Etablering af Strategisk IT-Forum Fyn – orientering 
10. Eventuelt 
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BORGMESTERFORUM FYN 

 

1. Godkendelse af referat af mødet 9. september 2014 

Godkendt 

  



 

4 

 

BORGMESTERFORUM FYN 

 

2. Sport Event Fyn – forslag til strategi 

Resumé 

Sport Event Fyn fremlægger forslag til en ny strategi 

Sagsfremstilling 

Styregruppen for sportevent-indsatsen, hvortil borgmesterforum har udpeget Lars Erik Hornemann og 

Jane Jegind, har udarbejdet oplæg til revideret strategi for sportevent-området. 

Med strategien Udvikling Fyn 2.0. lægges der op til, at indsatserne – også på eventområdet – skal have 

et stærkere strategisk fokus. Der er opbakning til den retning i Styregruppen for sportevent-indsatsen, 

hvor der er et ønske om, at der fokuseres på færre og større indsatser – først og fremmest fordi 

erfaringen viser, at de alt andet lige sikrer en større omsætning og øget mulighed for branding og 

markedsføring. 

Derudover er der er ønske om, at man i tiltrækning og udvikling af events har mere fokus på blivende, 

fynske styrkepositioner, så events i højere grad bruges til at skabe varige effekter, der understøtter de 

øvrige igangsatte udviklingsindsatser. 

Sport event Fyn vil præsentere strategien på Borgmesterforums møde. 

Indstilling 

Kommunaldirektørforum indstiller 

 At Borgmesterforum godkender Sport event Fyns forslag til strategi. 

Bilag 
 

 Bilag 1: Strategi for Sporteventindsatsen på Fyn 
 
Beslutning 
 
Borgmesterforum vedtog: 

 At godkende forslaget til strategi for Sport Event Fyn. 
 
Ærø Kommune meddelte, at kommunen fra og med 2015 er udtrådt af samarbejdet omkring Sport 
Event Fyn. 
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3. Den fælles fynske turismemarkedsføring – orientering 

 
Sagsfremstilling 

Forretningschef Thomas Kastrup, Udvikling Fyn, vil på mødet kort fremlægge en orientering om status 

på den fælles fynske turismemarkedsføring. Herunder også planerne for 2015 og sammenhængen til 

den ny nationale strategi. 

Indstilling 

Det indstilles til Borgmesterforum 

 at tage orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning 
 

Borgmesterforum: 

 tog orienteringen til efterretning. 
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BORGMESTERFORUM FYN 

 

4. Status på vedtagelse af Strategi Fyn 

Resumé 

Forslaget til Strategi Fyn har efter en høringsperiode været sendt til endelig behandling i de ni 
kommuners kommunalbestyrelser. Det har blandt andet udløst en række nye ønsker til aktiviteter eller 
holdninger, enkelte kommuner gerne vil have skrevet ind i strategien. 
 
Der er behov for at tage stilling til, hvordan det spørgsmål håndteres. 
 
Sagsfremstilling 

Forslaget til Strategi Fyn blev behandlet i kommunalbestyrelserne i marts – april 2014, og var derefter i 

høring i perioden 11. maj til 27. juni 2014.  

Borgmesterforum behandlede offentlighedsfasens resultater på sit møde den 9. september 2014, og 

indstillede til de fynske kommunalbestyrelser at vedtage strategien med hvidbogens anbefalede 

ændringer. 

Kommunalbestyrelserne har nu behandlet ændringer som følge af offentlighedsfasen. 

Storebæltstaksterne 

Under kommunalbestyrelsernes behandling af forslaget til strategi i foråret foreslog Nyborg Kommune 
at indarbejde storebæltstakster i Strategien. Borgmesterforums indstilling til den endelige behandling 
var, at Strategien ikke skulle ændres på dette punkt. 

I forbindelse med den endelige behandling har flere kommunalbestyrelser imidlertid ønsket at tilføje 
ændringer vedr. storebæltstakster, som følge af Nyborgs ændringsforslag. Derfor er 
kommunalbestyrelserne blevet bedt om at tage stilling til følgende konkrete ændring af strategien. 

Afsnittet Væksten skal skabes gennem Danmarks bedste infrastruktur (s. 14) tilføjes følgende: 

"Storebæltsforbindelsen er afgørende for Fyns udviklingsmuligheder i sammenhæng med Østdanmark. 
Forbindelsen er brugerbetalt, men det er afgørende for de fynske kommuner, at taksterne afspejler de 
faktiske omkostninger ved at drive forbindelsen, og ikke bliver en skat på trafik mellem Fyn og 
Sjælland. Kommunerne vil konkret arbejde for, at der indføres bedre pendler-ordninger på 
forbindelsen." 

Samtlige kommuner har bakke op om ændringsforslaget vedr. takstændringer på 
Storebæltsforbindelsen. 
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BORGMESTERFORUM FYN 

 
 

Status på behandling 

 Assens 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer, inklusive forslaget om takstnedsættelser.  

Endvidere ønskes følgende tilføjet strategien. 
o fokus på sikring af flere IC-togstop på Fyn,  
o at det præciseres, at Fyn indgår i et samarbejde med Trekantområdet. 

 Faaborg Midtfyn 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer. - Vil ikke modsætte sig, at der indarbejdes en passus 

om taksnedsættelser på Storebælt. 

 Kerteminde 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer, inklusive forslaget om takstnedsættelser. 

 Langeland 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer, inklusive forslaget om takstnedsættelser.  

 Nordfyn 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer, inklusive forslaget om takstnedsættelser. 

 Nyborg 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer, inklusive forslaget om takstnedsættelser. 

 Odense 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer, inklusive forslaget om takstnedsættelser.  

Endvidere ønskes følgende tilføjet strategien. 
o At der arbejdes for bevarelse og oprettelse af lokale togstationer på Fyn for at fremme fynsk 

mobilitet. 
o At de fynske kommuner også vil arbejde for bedre pendlerordninger for den kollektive 

trafik over Storebæltsforbindelsen. 

 Svendborg 
o Tilslutter sig de indstillede ændringer, inklusive forslaget om takstnedsættelser.  

 Ærø 
o Tilslutter sig Strategi Fyn inklusive forslaget vedr. takster på Storebælt. 

Tilslutningen betinges af at følgende tilføjes strategien: 
o at Ærøs behov for effektiv færgebetjening med takster efter landevejsprincippet indarbejdes. 
o at en beskrivelse af Ærøs Maritime erhvervspotentialer indarbejdes. 

 
De konkrete ændringsforslag og deres konsekvenser 

Ud over spørgsmålet om Storebæltstakster har 3 kommuner i forskellig grad vedtaget ønsker om 
tilføjelser til strategien. 

Det rejser spørgsmålet om, hvordan dette skal håndteres. I og med, Borgmesterforum ikke har 
beslutningskompetence på vegne af de fynske kommuner, vil det formelt være nødvendigt at 
gennemføre endnu en behandling i kommunalbestyrelserne, hvis kommunernes ønsker skal indarbejdes 
i strategien. 

I givet fald vil en endelig vedtagelse af strategien først kunne gennemføres i begyndelsen af 2015. 
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Da de ønskede tilføjelser i de fleste tilfælde kredser om infrastrukturelle problemstillinger, er en 
alternativ løsning, at kommunerne godkender, at de ikke indarbejdes i Strategi Fyn, men finder plads i 
arbejdet med den fælles infrastrukturstrategi. 

Det vil dels sikre, at Strategi Fyn ikke skal genbehandles og dels sørge for, at de enkelte 
infrastrukturønsker vil blive behandlet af alle kommuner alligevel. 

To kommuner har ønsker tilføjelser, der ikke falder ind under infrastruktur. 

Assens Kommune ønsker det stærkere betonet, at der også skal samarbejdes med Trekantsområdet, 
mens Ærø Kommune ønsker, at strategien tydeliggør kommunens maritime styrkeposition. 

Det er sekretariatets vurdering, at disse to ønsker kan imødekommes redaktionelt uden, at der er tale 
om en grundlæggende ændring i strategiens sigte og at det derfor ikke nødvendiggør en genbehandling i 
kommunerne. 

Indstilling 

Kommunaldirektørforum indstiller til Borgmesterforum 

 at passusen om takster på Storebælt indarbejdes i strategien. 

 at følgende sproglige ændring indarbejdes på side 24, ”Ærø fra CO2 til CO0”, som følge af Ærø 

kommunalbestyrelses behandling: 

Ærø har en stærk tradition for maritime erhverv, og er en vigtig spiller i byregionens maritime 

klynge. Sammen med Energi Syd og Siemens er man eksempelvist langt fremme med 

udviklingen af elfærger, og sammen med Aalborg Universitet skal der gives bud på, hvordan 

Ærø kan blive 100% uafhængig af fossile brændsler. 

 at følgende sproglige ændring indarbejdes på side 6 ”Fyn – en del af den østdanske 

storbyregion”, som følge af Assens kommunalbestyrelses behandling: 

Samtidig udnytter vi mulighederne for konkrete samarbejder med de jyske byregioner, f.eks. 

omkring Aalborg, Aarhus og i Trekantområdet, og knytter os tættere til …. 

 at de resterende svar fra kommunerne behandles i forbindelse med udarbejdelsen af den fælles 

infrastrukturstrategi. 
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Beslutning 
 
Borgmesterforum vedtog: 

 at passusen om takster på Storebælt indarbejdes i strategien. 

 at følgende sproglige ændring indarbejdes på side 24, ”Ærø fra CO2 til CO0”, som følge af Ærø 

kommunalbestyrelses behandling: 

Ærø har en stærk tradition for maritime erhverv, og er en vigtig spiller i byregionens maritime 

klynge. Sammen med Energi Syd og Siemens er man eksempelvist langt fremme med 

udviklingen af elfærger, og sammen med Aalborg Universitet skal der gives bud på, hvordan 

Ærø kan blive 100% uafhængig af fossile brændsler. 

 at følgende sproglige ændring indarbejdes på side 6 ”Fyn – en del af den østdanske 

storbyregion”, som følge af Assens kommunalbestyrelses behandling: 

Samtidig udnytter vi mulighederne for konkrete samarbejder med de jyske byregioner, f.eks. 

omkring Aalborg, Aarhus og i Trekantområdet, og knytter os tættere til …. 

 At spørgsmålet om, hvorvidt de resterende svar kan overføres til arbejdet med 
infrastrukturstrategien først afklares på næstkommende møde, hvor kommunalbestyrelsen for 
Ærø Kommune har haft lejlighed til at behandle spørgsmålet. 
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5. E20 – samarbejde med Trekantsområdet 

Resumé 

Det foreslås, at de fynske kommuner øger indsatsen for at udvide E20 med et tredje spor i et 

samarbejde med Trekantområdet, konkret foreslås at gennemføre et fælles arrangement i foråret 2015. 

Sagsfremstilling 

Det forventes, at det har lange udsigter før, der er tilstrækkeligt med midler til en udvidelse af E20 i 

forskellige nationale transportpuljer. Sekretariatet foreslår derfor, at der arbejdes frem mod at få afsat 

særskilte midler til udvidelsen på Finanslov 2016, og efterfølgende finanslove. 

Der har i den sammenhæng den 18. november været afholdt et møde mellem repræsentanter for 

Byregion Fyn og Trekantsområdet med henblik på at drøfte et samarbejde om at lægge det 

landspolitiske pres. På mødet var Fyn repræsenteret af Anker Boye og Kenneth Muhs og 

Trekantsområdet af Jørn Pedersen og Steen Dahlstrøm. 

På mødet enedes parterne om at forelægge de respektive borgmestrekredse et forslag om et mere 

formaliseret samarbejde samt en tidsplan for mulige aktiviteter. Samarbejdet blev drøftet i 

Trekantområdets borgmesterkreds den 5. december. Der forventes at foreligge en tilbagemelding om i 

hvilket omfang Trekantområdet kan tilslutte sig et tættere samarbejde til mødet i Borgmesterforum Fyn. 

Samarbejdet indebærer blandt andet et forslag om at udpege en fælles styregruppe, der har til opgave at 

tegne samarbejdet udadtil. Den foreslås at bestå af to til tre borgmestre fra hver side samt et par højt 

profilerede erhvervsfolk. 

Konkret foreslås det, at der afholdes en fælles mini-konference i foråret 2015. Den 16. marts er blevet 

foreslået. 

Den medfølgende tidsplan tager afsæt i et mål om at bringe E20 ind i finanslovs- og 

valgkampsdebatten. 

Indstilling 

Kommunaldirektørforum indstiller til borgmesterforum 

 at der indgås et samarbejde med kommunerne i Trekantsområdet om at øge den politiske 
kommunikation om behovet for et tredje spor. 

 at der udpeges 2-3 borgmestre som Byregion Fyns politiske repræsentanter i samarbejdet.  

 at der stiles efter at afholde en fælles mini-konference i den 16. marts 2015. 
 

Bilag 
 

 Bilag 2: Samarbejde Fyn Trekantsområdet – forslag til organisering 

 Bilag 3: Tids- og køreplan E20 
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Beslutning 
 
Borgmesterforum vedtog: 

 at indgå i samarbejdet med Trekantsområdet. 

 at Anker Boye, Odense Kommune og Kenneth Muhs, Nyborg Kommune, indtræder i 

styregruppen på vegne af Fyn. 

 at der stiles efter at afholde en fælles minikonference den 16. marts 2015. 
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6. Fælles fynsk beredskab 

Borgmesterforum Fyn besluttede på mødet den 9. september, at der skal arbejdes videre med at 

opbygge et fælles beredskab for Fyn. Dette arbejde er igangsat og der foreligger nu et forslag til en 

proces for rekruttering af en beredskabschef. 

Sagsfremstilling 

I henhold til Økonomiaftalen for 2015 i mellem KL og regeringen skal de nuværende 87 kommunale 

redningsberedskaber i Danmark reorganiseres i op til 20 enheder pr. 1. januar 2016. I Økonomiaftalen 

fremgår det, at det i første omgang er kommunerne selv, der skal finde sammen i de nye, større 

enheder. Ifølge KL skal de samordnede beredskabsenheder indgås i regi af § 60-selskaber jf. lov om 

kommunernes styrelse.  

Borgmesterforum Fyn besluttede på sit møde den 9. september 2014, at der skal arbejdes videre med at 

opbygge et fælles beredskab for Fyn. Det nye fælles beredskab vil bestå af alle de fynske kommuner på 

nær Middelfart.  

Projektet er forankret politisk i Borgmesterforum Fyn, der har udpeget borgmester i Nyborg, Kenneth 

Muhs som politisk ansvarlig for processen. 

Der er udarbejdet et kommissorium for etableringen af det fælles fynske beredskab, der beskriver 

opgave, organisering og den overordnede tidsplan. Kommissoriet har være indstillet til godkendelse i 

kommunerne og er ved svarfristen den 24. november 2014 endelig godkendt. Den beredskabsfaglige og 

selskabsmæssige forberedelse af det nye fælles beredskab er påbegyndt.  

Den administrative styregruppe har udarbejdet et forslag til proces for rekruttering af en 

beredskabschef. Forslaget indstilles til godkendelse i Borgmesterforum Fyn. 

Indstilling 

Kommunaldirektørforum indstiller: 

 at Borgmesterforum vedtager at igangsætte processen for rekruttering af en beredskabschef ud 

fra den foreslåede model. 

Bilag 
 

 Bilag 4: Kommissorium 

 Bilag 5: Organisationsdiagram 

 Bilag 6: Notat vedrørende rekruttering af beredskabsdirektør. 
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Beslutning 
 
Borgmesterforum vedtog 

 at igangsætte processen som beskrevet processen for rekruttering af en beredskabschef ud fra 

den foreslåede model. 

 at Anker Boye, Odense Kommune og Søren Steen Andersen, Assens Kommune, på vegne af 
Borgmesterforum udpeges til ansættelsesudvalget. 
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7. Havørred Fyn – strategi 2015-20 og evaluering 

Resumé 

Havørred Fyn fremlægger et forslag til strategi for perioden 2015-20 samt en evaluering af projektet 

hidtidige resultater. 

Sagsfremstilling 

Havørred Fyn er evalueret i 2013, og i 2014 er udarbejdet et udkast til strategi for den kommende 5 års 

periode (se bilaget Resume – Evaluering 2014). 

Grundlæggende kommer sportsfiskerne til Fyn, Langeland og Ærø, fordi der er havørreder af fange. 

Det er derfor fundamentalt at projektet har fokus på fortsat at sikre og forbedre dette grundlag. Her er 

naturgenopretning i vandløb og udsætninger af ørredyngel det altafgørende. Derudover skal vi være 

gode til at gøre opmærksom på de unikke forhold vi har gennem markedsføring, og derigennem 

fastholde og udvide gruppen af besøgende sportsfiskere. 

Derfor fremlægger Havørred Fyn nu en strategi der skal opfylde visionen for Havørred Fyn: 

”Europas bedste sportsfiskeri efter havørreder på kysten” 

Havørred Fyn betragtes af Danmarks Sportsfiskerforbund som en rollemodel på udvikling at 

sportsfiskeri som basis for erhvervsudvikling. 

På ministerniveau har projektet også haft bevågenhed, idet flere ministre har besøgt Fyn som følge af 

resultaterne skabt af Havørred Fyn og projektets samarbejdspartnere.  

Havørred Fyns markedsføring resulterer bl.a. i mange presseture, hvor udenlandske 

sportsfiskerjournalister besøger Fyn og efterfølgende bringer oplevelsesberetninger i deres respektive 

medier, som inspirer mange til at besøge Fyn med henblik på fiskeri. 

Den overvejende del af gæsterne er stærkt specialiserede sportsfiskere, som rejser hertil alene med det 

formål at fiske efter havørreder. Det kræver en tilsvarende højt specialiseret professionel markedsføring 

at fange disse sportsfiskeres interesse. 

Med andre ord har vi et unikt projekt som mange kender og misunder os, og som er et eksempel til 

efterlevelse. De positive tal for overnatninger og omsætning er værd at fastholde og forbedre. Men det 

kræver fortsat en stor indsats. I Danmark forsøger flere destinationer at søsætte lignende projekter, men 

Havørred Fyn er foran på baggrund af den samlede kommunale opbakning og de særlige geografiske 

forhold som øerne tilbyder. 
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Evalueringen 

Evalueringen dækker de tre hovedelementer i Havørred Fyn, nemlig udsætninger af havørreder, 

naturforbedring i vandløb og turisme. 

Turisme 

Evalueringen af turismedelen er identisk med 2008 evalueringen. Derved er det muligt at drage 

sammenligninger og se på udviklingstræk. Evalueringen står på 3 ben: undersøgelse af turisternes 

adfærd, forbrug og tilfredshed, interessenternes tilfredshed og en regional-økonomisk analyse.  

Evalueringens hovedresultater er  

 38 skabte årsværk 

 En lokal omsætning på 50-58 mio. kr. 

 Minimum 55.000 overnatninger fra havørredfiskende turister 

Trods et fald i antal besøgende i forhold til 2008 fra ca. 64.000 til ca. 55.000 er omsætningen vokset i 

størrelsesordenen 30%, hvilket kan tilskrives et højere døgnforbrug hos havørredfiskeren i forhold til 

gennemsnitsturisten. Havørred Fyn tiltrækker med andre ord et købedygtigt segment af turister. 

Vandløb 

Siden kommunernes overtagelse af projektet i 2007, har kommunerne gennemført 51 projekter med 

tilskud fra Havørred Fyn, og der er yderlige givet tilsagn om tilskud til 30 projekter. Med andre ord er 

der i gennemsnit givet tilsagn om tilskud til 1 projekt om måneden siden Havørred Fyn blev 

kommunalt. 

Udsætninger 

Fyns Laksefisk, Elsesminde, har leveret i gennemsnit 365.000 små havørreder om året til Havørred Fyn. 

Fiskene udsættes om foråret i vandløb fordelt på Fyn, Langeland og Ærø. Der arbejdes løbende med 

optimering af opdræt og udsætningsmetoder. 

For et overordnet indblik i evaluerings resultater henvises til vedlagte resumé af evalueringen (Se 

bilaget Havørred Fyn – Strategi 2015-2020) 
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Indstilling 

Kommunaldirektørforum indstiller: 

 at Borgmesterforum godkender forslaget til strategi. 

 at Borgmesterforum beder Havørred Fyn om at udarbejde en redegørelse for, hvornår det kan 

forventes, at projektet vil være selvfinansierende. 

Bilag 
 

 Bilag 7: Resumé evaluering 2014 

 Bilag 8: Havørred Fyn Strategi 2015-2020 
 
Beslutning 
 
Borgmesterforum 

 at godkende forslaget til strategien. 

 at bede Havørred Fyn om, at udarbejde en redegørelse for, hvornår det kan forventes, at 

projektet vil være selvfinansierende. 
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8. Studietur for Borgmesterforum Fyn 

Resumé 

Sekretariatet for Byregion Fyn foreslår, at sekretariatet afsøger muligheden for at gennemføre en 

studietur for Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum i foråret 2015. 

Studieturen tænkes at gå til en succesrig byregion i Europa. 

Sagsfremstilling 

Byregionale samarbejder med deltagelse af flere kommuner foregår adskillige steder rundt om i Europa. 

Nogle af disse samarbejder har været i gang i en længere periode og har høstet viden og erfaringer om 

mulighederne og udfordringerne for byregioner. 

Byregion Fyn er i den sammenhæng et relativt nyt samarbejde, der er i gang med at finde sin form. Der 

er derfor på nuværende tidspunkt gode muligheder for Byregion Fyn for at drage nytte af andres 

erfaringer omkring den slags samarbejder. 

På den baggrund foreslår sekretariatet for Byregion Fyn, at sekretariatet afsøger muligheden for at 

gennemføre en studietur for Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum til en succesrig byregion i 

det sene forår 2015. Oplagte muligheder er i den forbindelse Manchester eller München. 

Kommunerne i Byregion Fyn har via strategien udpeget det politiske lederskab som en afgørende 

forudsætning for at løfte samarbejdet. I den sammenhæng kan særligt Greater Manchester tjene til 

inspiration, da det byregionale samarbejde dér også har sit udspring i en række kommuner, der har 

indledt et forpligtende samarbejde for at sikre området bevågenhed i konkurrence med stærke 

udviklingscentre som eksempelvis London. 

Sekretariatet foreslår endvidere, at studieturen afløser forårets Fyns Fremtid konference, sådan at der 

kun afholdes én konference i 2015. Det er under alle omstændigheder sekretariatets vurdering, at Fyns 

Fremtid konferencerne efter fem afholdelser for et enkelt år eller tos vedkommende kan have godt af at 

falder med lidt længere mellemrum end hidtil. 

Indstilling 

Kommunaldirektørforum indstiller 

 at Borgmesterforum vedtager at igangsætte arbejdet med en studietur. 
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Beslutning 
 
Borgmesterforum vedtog 

 at igangsætte arbejdet. 
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9. Etablering af Strategisk IT-Forum Fyn – orientering 

Resumé 

Som en udløber af Byregion Fyns arbejde med bedre mobil- og bredbåndsdækning har de fynske it-

chefer vurderet mulighederne for et nærmere digitalt samarbejde mellem kommunerne. 

På den baggrund har de foreslået, at der etableres et fast udviklingssamarbejde, Strategisk IT-Forum Fyn 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe bestående af fynske it-chefer har i forbindelse med Byregion Fyns arbejde med at 

forbedre mobil- og bredbånddækningen set på mulige samarbejder på tværs af kommunernes digitale 

systemer og platforme. 

Konklusionen er, at der er en bred vifte af områder, hvor et samarbejde og en sammensmeltning af 

platforme og systemer vil være muligt og ønskværdigt. 

På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der i regi af Byregion Fyn nedsættes et fast 

udviklingssamarbejde – Strategisk IT-Forum Fyn – der får ansvaret for nærmere at undersøge de tekniske 

forudsætninger for at etablere forskellige samarbejder. 

IT-chefernes indstilling blev behandlet på Kommunaldirektørforums møde den 2. december 2014, hvor 

kommunaldirektørerne godkendte indstillingen. 

Indstilling 

Kommunaldirektørforum indstiller 

 at Borgmesterforum tager indstillingen til efterretning. 

Bilag 
 

 Bilag 9: Afrapportering – Arbejdsgruppe vedrørende fælles digital platform 
 
Beslutning 
 
Borgmesterforum vedtog 

 At tage indstillingen til efterretning. 
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10. Eventuelt 
 

a) Borgmesterforum enedes om at undersøge muligheden for at formulere fælles retningslinjer for 

kommunale krav om garantistillelse. 

 

Der udarbejdes et notat om spørgsmålet til behandling i Borgmesterforum. 

 

b) Odense Kommune tilbyder de resterende kommuner at indgå en individuel serviceaftale med 

kommunens kontrolenhed. 

 

Odense Kommune vil rundesende et brev med en beskrivelse af mulighederne i tilbuddet. 

 

c) Borgmesteforum drøftede muligheden for at igangsætte en undersøgelse af kommunernes 

generelle serviceniveau i forhold til erhvervslivet. Det skal ske med henblik på en eventuel 

harmonisering på tværs af kommunerne. 

 

d) Borgmesterforum drøftede muligheden for en kommunal underskudsgaranti for 

gennemførelsen af Fyns Erhvervs analyse af konsekvenserne af Storebæltstaksterne. 

 

De enkelte kommuner tager selvstændig stilling til, om de vil bidrage til en underskudsgaranti. 
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