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Landzonetilladelse
Haderslev Kommune giver hermed tilladelse til:
•
Opførelse af støttemur i forbindelse med byggeri af sommerhus på adressen: BUGTEN 18, 6094 Hejls,
matr.nr. 144 Anslet, Fjelstrup.
Tilladelsen er meddelt med følgende vilkår:
1. Slørende beplantning på muren skal være udført senest en vækstsæson efter opsætning
2. Beplantningen skal bestå af lokale egnstypiske planter.
3. I øvrigt skal projektet udføres som forudsat i ansøgningen.
Tilladelsen
•
forventes offentliggjort på Haderslev Kommunes høringsportal www.blivhoerthaderslev.dk den 24-1-20.
•
kan først udnyttes, når der er gået 4 uger fra offentliggørelsen, og såfremt der ikke er klaget over tilladelsen.
•
er givet i medfør af planlovens § 35 og på baggrund af ansøgning - modtaget 19. jan. 2020, med senere
supplerende materiale.
•
skal være udnyttet inden 5 år.
Vær opmærksom på,
• At dette ikke er en byggetilladelse. Byggeriet må derfor ikke igangsættes før der er søgt og opnået byggetilladelse ved Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev.
Byggetilladelse søges her www.bygogmiljoe.dk. Mail kan sendes til: byg@haderslev.dk
Denne tilladelse indeholder følgende afsnit:

Indhold
Landzonetilladelse .............................................................................................................................................................................................................................................1
Redegørelse ........................................................................................................................................................................................................................................................... 2
Kommunens vurderinger ............................................................................................................................................................................................................................. 4
Klagemulighed og offentliggørelse .................................................................................................................................................................................................... 5
Bilag 1 Helhedsvurdering herunder gennemgang af berørte kommuneplanretningslinjer .................................................................. 7
Bilag 2 Klagevejledning ............................................................................................................................................................................................................................... 12
Bilag 3 Uddrag af relevant lovgivning .............................................................................................................................................................................................13
Bilag 4 Landskabsbeskrivelse ................................................................................................................................................................................................................14
Bilag 5 Habitatgrundlag ..............................................................................................................................................................................................................................15

Redegørelse
•

Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af støttemur i forbindelse med byggeri af sommerhus på adressen:
BUGTEN 18, 6094 Hejls, matr. nr. 144 Anslet, Fjelstrup.

Oversigtskort
Oplysninger fra ansøger

Der ansøges herved om opførelse af støttemur i forbindelse med byggeri af sommerhus ved
Bugten 18, 6094
Som beskrevet i tidligere mail, består 70-80% af byggegrunden af skrænt- og skrånende terræn. For at gøre plads til nyopførelse, er der gravet ind i skrænten. Derved er skråningen uden
støtte og højden på den blottede skrænt går fra 5-3 m (se bilag).
Hældningen på skrænten er ca. 40 grader og terrænet stiger fra ca. 3-5 til 11 meter.
Store nedbørsmængder, som f.eks. dette efterår, gør jordlagene porøse og risikoen for jordskred øges betragteligt.
Ingeniør Hans Henrik Thygesen anbefaler:
For at du ikke senere skal få problemer på grund af eventuelle jordskred, er det nødvendigt at
øge højden fra 1,8 m i det sydøstlige hjørne.
Højden udføres så den vil svare til skræntens hældning, dog højest 3 m
Fra hjørnet vil højden aftage til 1,8 m efter en ret linje.
Det vil samtidig være nødvendigt at nedlægge dræn bag ved muren således, at nedbør fra
skråning ikke øger trykket på støttevæggen
Støttevæggen opgøres i fundablokke fra frostfri dybde.
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Tegning

Ejendommen er i BBR/ESR registreret som bygning på lejet grund. Den matrikulære grund er på 72235 m2.
Ejendommen er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan.
Naboforhold
Der er ikke foretaget naboorientering jfr. § 35 stk. 4 og 5, da støttemuren placeres bag ved det planlagte sommerhus, hvorfor det vurderes, at det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for naboerne.

Andre relevante forhold
Kommunen har gennemført en konfliktanalyse og fundet nedenstående emner relevante:
Kommuneplan 2017
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•

3.4.2 De særligt værdifulde naturområder

•

3.4.3 Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser

•

3.4.4. De internationale naturbeskyttelsesområder

•

3.5.1 De bevaringsværdige landskaber

•

3.5.3 De særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder

•

3.5.4 Kystnærhedszonen

•

7.2.3 Minimumskoter

Beskyttelseslinje:
Der er et hul i strandbeskyttelseslinjen, hvorfor byggeriet af muren ikke kræver dispensation

Kommunens vurderinger
Haderslev Kommune vurderer, at det ansøgte kræver landzonetilladelse, idet ejendommen ligger i landzone, og at
det ansøgte ikke er omfattet af § 36 eller 37.
Der er tale om en afvejning mellem at kræve skrænten retableret eller give tilladelse til muren.
Der er ved afgravningen fjernet den naturlige vegetation, der ville kunne holde på jorden. Se fotos før og efter.
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Som udgangspunkt ville skrænten skulle retableres (da området er udpeget som særligt geologisk bevaringsværdigt landskab), men på grund af entreprenørens fremfærd vil det vare flere år før den naturlige vegetation ville være genskabt. I den mellemliggende periode vil faren for jordskred være betydelig – både for Bugten 18 men også
for de to naboer.
Haderslev Kommune har været i dialog med ansøger om at holde muren nede til det mest nødvendige. Muren er
trappet ned fra det det østlige hjørne (3 m høj) og ned til det vestlige hjørne (1,8 m)
Haderslev Kommune har bag baggrund af en konkret afvejning mellem værdispild og en ny mur bag bebyggelsen
vurderet, at der kan gives tilladelse.
På grund af de landskabelige forhold stilles der vilkår om slørende beplantning og at vegetationen ovenfor skal
retableres.
Kommunens helhedsvurdering er vedlagt som bilag 1.
Uddrag af relevant lovgivning er gengivet i bilag 3.

Klagemulighed og offentliggørelse
Haderslev Kommunes afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet, jf. klagevejledning. En klagevejledning er vedlagt som bilag 2.
Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.
Afgørelsen offentliggøres på Haderslev Kommunes høringsportal på www.blivhoerthaderslev.dk.
Personoplysninger vil blive anonymiseret.

Spørgsmål
For spørgsmål kontakt undertegnede på e-mail sopa@haderslev.dk eller telefon 74 34 22 19.
Venlig hilsen
Søren-Peter Andersen
Planlægger
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Underretning
Kopi af afgørelsen til:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Dansk Fritidsfiskerforbund
Provas
Erhvervsstyrelsen
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Bilag 1 Helhedsvurdering herunder gennemgang af berørte kommuneplanretningslinjer
Emne
Planlovens landzonebestemmelser - hovedformål

Kommunens vurderinger

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt bebyggelse i det
åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land. Sigtet er at forbeholde
landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskab- og naturværdier samtidig
med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Samtidig
skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtig.

Idet der bygges inden for de nuværende bebyggelsesarealer ændres der ikke på disse.

Grund- og drikkevandsinteresser
I forhold til bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning
inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse:

Det ansøgte er beliggende i et område
med drikkevandsinteresser og er ikke
beliggende i et indvindingsoplande for et
alment vandværk.

OD - Ingen GKO-kortlægning
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal friholde
områder med særlige drikkevandsinteresser
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for udlæg af nye
arealer i kommuneplanen til erhvervsformål
eller anlæg og ændret arealanvendelse af
eksisterende kommuneplanlagte arealer,
der medfører en øget fare for forurening af
grundvandet. Ved vurdering af faren for
forurening af grundvandet lægger kommunalbestyrelsen vægt på, om planlægningen
omfatter virksomhedstyper, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer
forurenende stoffer eller stofgrupper, der er
mobile i forhold til grundvandet.

I forhold til grundvandsinteresserne vil det ansøgte ikke
konflikte, da der hverken udlægges nye erhvervsarealer eller er tale om virksomhedstyper, der sædvanligvis
har oplag af, anvender eller frembringer forurenende
stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til
grundvandet.
Udover dette er det ansøgte ikke beliggende i et område med særlige drikke vandsinteresser og er ikke
beliggende i et indvindingsoplande for et alment vandværk.

EF-habitatdirektivet
I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV er
en række dyre- og plantearter strengt beskyttede. På baggrund af Naturstyrelsens
oversigt over bilag IV arter i Danmark og ud
fra oplysninger om deres udbredelse, krav
til levesteder og foreliggende oplysninger
om kendte lokale forekomster er der foretaget en vurdering af projektets mulige påvirkning af arterne.

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og
bestande af danske bilag IV arter, idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg,
eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse,
der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.
Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.
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Bygge- og beskyttelseslinjer
strand

Kort

Vurdering

Muren ligger i område, der ikke er omfattet
af strandbeskyttelseslinjen.

Vurdering:
Bugten 18 ligger lige op til afgrænsningen
men muren vil ikke kræve dispensation.

Kommuneplanen – det ansøgte er berørt af følgende retningslinjer
Retningslinje

Kort

Vurdering
Arealet bruges ikke til landbrug, og vil på grund af
terrænhældningen heller ikke kunne bruges til traditionelt landbrug.

3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder
I områder, der er udpeget som særligt
værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.

Der er dermed ikke konflikt

3.4.2 De særligt værdifulde naturområder
Ud over retningslinjerne for naturområder
gælder følgende for de særligt værdifulde
naturområder:
De særligt værdifulde naturområder skal
bevares og udvides. Deres helt særlige
naturværdier skal sikres og gennem pleje
og andre tiltag forbedres.
Der skal stilles vilkår, der sikrer overlevelse
og fortsat udbredelse af de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af
de særligt værdifulde naturområder.

Strandengen nord for bebyggelsen er registreret som værdifuldt naturområde, men det areal som
muren ligger på, er ikke omfattet.
Ca. 100 m mod nord er der et område, der er udpeget som særligt værdifuldt.
Se vurdering af habitat bilag 5.
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3.4.3 Økologiske forbindelser og potentielle
økologiske forbindelser
I de økologiske forbindelser og potentielle
økologiske forbindelser skal dyr og planters
naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må
ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig
grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.
Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje,
jernbaner eller lignende, der vil afskære en
økologisk forbindelse, skal der stilles krav
om tiltag, der sikrer hensynet til en mere
sammenhængende natur, eller der skal
etableres faunapassager, hvor der er behov
for det. *
Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser inden for byzone skal
styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og indgå og friholdes som rekreative
forbindelser ud til det omkringliggende åbne
land.

Muren ligger i bufferzonen potentielle økologiske forbindelser.
Opførelsen af muren vil – set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse og de frie
arealer omkring bebyggelsen – ikke forringe sammenhængen mellen de
eksisterende naturområder.

Potentielle naturområder
De potentielle naturområder skal friholdes
for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller etablerer sammenhænge mellem eksisterende naturområder*
* I Haderslev Kommuner er bebyggelse, der
er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af
landbrugsejendommen undtaget.

3.4.4. De internationale naturbeskyttelsesområder
De internationale naturbeskyttelsesområder
skal beskyttes og videreudvikles, så de arter
og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen, aktivt søges sikret eller genoprettet
til en gunstig bevaringsstatus.
Områderne skal friholdes for aktiviteter og
anlæg mv., som kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og levesteder for
arterne eller kan medføre forstyrrelse, der
har negative konsekvenser for de arter,
området er udpeget for. Det gælder også for
aktiviteter og anlæg uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, men som
kan have indvirkning inde i områderne.
Bilag IV-arterne og deres levesteder uden
for de internationale beskyttelsesområder
skal ligeledes beskyttes.

Den eksistende bebyggelse ligger op til habitatområde ”Lillebælt”.
Se vurdering side 5
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Det vurderes – ud fra den øvrige bebyggelses karakter
– at opførelsen af muren vil kunne påvirke landskabet

3.5.1 De bevaringsværdige landskaber
De bevaringsværdige landskaber skal som
hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.
Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe
de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller
oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri
eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde
en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet
med landskabet prioriteres højt.

For at mindske påvirkningen stilles vilkår 1.

For bevaringsværdige landskaber skal der
ved etablering af større byggeri og større
anlæg uden for de udpegede områder tages
hensyn til, at dette ikke forringer de visuelle
og oplevelsesmæssige værdier i de udpegede områder.

*De værdifulde landskaber benævnes
fremover bevaringsværdige landskaber i
overensstemmelse med de statslige udmeldinger.

3.5.3 De særligt værdifulde geologiske
beskyttelsesområder

Bortgravningen af en del af skrænten er en overtrædelse af retningslinjen.

I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og
deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

Skadevirkningen er søgt mindsket gennem tilpasning af
muren og vilkår 1.

3.5.4 Kystnærhedszonen
I den kystnære zone skal hensynet til de
landskabelige interesser prioriteres højt ved
planlægning og administration. Derfor skal
funktionelt begrundet byggeri (byudvikling
og lignende) ske i tilknytning til byerne og
eksisterende bygninger - først og fremmest
bag ved eksisterende bebyggelse. De
anlæg, som har behov for nærhed til kysten,
skal placeres, så de påvirker kystlandskabet
mindst muligt.

Muren ligger i kystnærhedszonen.

Idet byggeriet af muren finder sted i et bestående
område, anses muren ikke for et nyt anlæg.
Huset søges tilpasset jfr. vilkår 1.

De særlige beskyttelsesområder og bevaringsværdige landskaber, der ligger inden
for den kystnære zone, skal som hovedregel friholdes for nye anlæg. Bygninger og
anlæg herunder landbrugsbygninger, der
tillades opført uden tilknytning til eksisterende bygninger, skal indpasses i landskabet
eller afskærmes af beplantning i nødvendigt
omfang under hensyn til værdierne i det
omgivende landskab.
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7.2.3 Minimumskoter
Nyt byggeri og anlæg skal opføres i fastlagte minimumskoter for at sikre mod oversvømmelse og deraf følgende værditab,
som følge af højvandshændelser og ekstrem nedbør. Minimumskoten er 2,40 m
langs fjorden og 2,45 meter langs kysten.
Disse fremgår af ovenstående kort. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil
ske oversvømmelser af bebyggelsen. Tilsvarende krav stilles ved udarbejdelse af
lokalplaner indenfor fokusområder.
Minimumskoten kan lempes ved en konkret
vurdering, som foretages af Haderslev
Kommune.
Muren opføres over minimumskoten. Der er derfor ikke konflikt.
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Bilag 2 Klagevejledning

Lov om planlægning.
Afgørelser truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018 med senere ændringer) kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1.
Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. § 59, stk. 1.
Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på
betingelse af:
at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: www.naevneneshus.dk.
Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. § 60, stk. 1 i Lov om
planlægning.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900 kr. (privatperson) eller 1800 kr. (for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen
afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er
særlige grunde til det. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse, er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Ligeledes for borgere, der mangler digitale
kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser eller borgere med sprogvanskeligheder,
hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning. Der kan
således foreligge særlige forhold for nogle borgere fra de nævnte grupper, der gør, at borgeren ikke kan anvende
digital selvbetjening.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du ønsker kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. § 62 i Lov om planlægning.

Der henvises i øvrigt til Planklagenævnet hjemmeside Nævneneshus.dk
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Bilag 3 Uddrag af relevant lovgivning

Planloven - Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere rettelser.
§ 1. Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk
velstand.
Stk. 2.

Loven tilsigter særlig,
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund,
2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
3) at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
4) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi,
5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,
6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og
7) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.

§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske
ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5 u og 36-38.
Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.
Stk. 8.
Stk. 9.

Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om lokalplanpligt i §
13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne
lokalplan er offentligt bekendtgjort.
For arealer i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun
meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser
i kystområderne, jf. dog §§ 4 a og 5.
Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig
orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom.
Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for
naboerne.
Ansøgeren skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1.
En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og om regler for indgivelse
og behandling af klage.
Tilladelser efter stk. 1 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Offentliggørelse kan dog undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse med en offentligt bekendtgjort lokalplan.
Offentliggørelsen af en tilladelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og om
regler for indgivelse og behandling af klage.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere boligenheder i eksisterende
bygninger i landzone, som er egnede hertil. Det er en forudsætning, at boligenhederne indrettes uden
væsentlig om- eller tilbygning. De nye boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter §
36, stk.
1, nr. 10, og kan ikke overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18.

§ 56
Stk. 2 En tilladelse efter § 35, stk. 1, bortfalder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet,
inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, jf. dog § 4 a, stk. 8, og § 5,
stk. 3.
§ 58

Til Planklagenævnet kan påklages:
1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 4 a, stk. 4, og § 5, stk. 4.
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Bilag 4 Landskabsbeskrivelse

Id. nummer:
28

Stedbetegnelse:
Avnø Vig

Bonitet:
Særlig Værdi

Overfladeformer:
Landskabet langs kysten er kuperet morænelandskabet med stejle erosionsskrænter mod Lillebælt og fladere
strandpartier med strandenge omkring Avnø Vig. Avnø Vig er udmundingen på et tunneldalsystem, som vest for
Fjelstrup skærer sig ud mod kysten gennem det svagt bølgede morænelandskab.

Overfladeelementer:
Den kuperede kyststrækning mod Lillebælt er skovrig (løvtræ) og med mange små private veje ned til vandet. Det
kystprægede landskab med flere relativt gode strande har bevirket at der er flere sommerhusbebyggelser og
campingpladser langs kysten. Fritidsbebyggelserne Sandevig Strand og Knud Strand er karakteristiske ældre sommerhusområder.
Tunneldalen med Sillerup Bæk løber gennem et landbrugsland med ekstensivt dyrkede enge, moser, overdrev og
småskove langs åen. Fra kanten af tunneldalen er en flot udsigt over det omgivende åbne landbrugsland. Det nære
landskab omkring tunneldalen virker meget uforstyrret pga. fraværet af bebyggelse og tekniske anlæg.
Den istandsatte Sillerup Mølle ligger som et markant orienteringspunkt på kanten af tunneldalen.

Sammenfattende karakteristik:
Kyststrækningen er typisk for østdanmark med løvskove og sommerhusbebyggelse ned til strandkanten.
Tunneldalen med de ekstensivt dyrkede arealer giver en oplevelsesrig variation i terrænet.

Boniteringsbegrundelse:
Karakteristisk østkystlandskab og uforstyrret tunneldalslandskab.
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Bilag 5 Habitatgrundlag
Tabel 1: Naturtyper og arter

Tabel 2 Fugle
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