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Læsevejledning
En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de frem-
tidige forhold indenfor lokalplanens områder. Lokal-
planen består af bindende retningslinier og kan f.eks. 
indeholde bestemmelser om, hvad et område skal an-
vendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, 
hvordan bebyggelsen skal placeres, hvordan friare-
alerne skal indrettes og en lang række andre forhold.

I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udar-
bejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre 
kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker 
at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hen-
sigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig 
udformning samt sammenhæng med anden planlæg-
ning og eksisterende bebyggelse.

Lokalplan nr. 240
Nærværende lokalplan danner rammerne for etable-
ring af “Sybergland”, et rekreativt naturområde nord for 
Kerteminde by. I lokalplanens indledning gives en kort 
beskrivelse af lokalplanen og det område, der er om-
fattet af denne.

Tekst placeret i grå kasser i indledningen indeholder 
vejledende oplysninger om lokalplanen samt dens of-
fentliggørelse og vedtagelse.
Der opstilles bindende bestemmelser, som er gæl-
dende for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmel-
ser er angivet med §-tegn i overskriften og opstillet i 
punktform i grå kasser, jf. eksemplet til højre.

Tekst, som ikke er omgivet af en grå kasse i lokalplan-
ens bestemmelsesdel, er ikke udtryk for bindende 
bestemmelser, men er en uddybning af disse. En sådan 
tekst tjener til fortolkning og forståelse af lokalplanens 
bindende bestemmelser.

Lokalplanens illustrationer er bindende i det omfang, 
der henvises hertil i lokalplanens bestemmelser. Her 
udover har lokalplanens illustrationer til hensigt at give 
en forståelse af lokalplanens bestemmelser og være til 
inspiration.

§ 1 Overskrift
1.1 Lokalplanbestemmelse

1.2 Lokalplanbestemmelse

Sidst i lokalplanen fi ndes en række bilag. Disse bi-
lag tjener til en forståelse af og dokumentation for de 
bag vedliggende undersøgelser, der er gennemført i 
forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder 
dokumentation for lokalplanens overholdelse af 
lovmæssige krav og sammenhæng med anden plan-
lægning.

I denne lokalplan medfører forholdet til kommune-
planen, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, 
således, at lokalplanen overholder kommuneplanens 
rammer for lokal planlægningen. Dette medfører, at der 
i forbindelse med lokalplanen er udarbejdet et kom-
muneplantillæg. Dette tillæg kan ses sidst i lokalplanen 
og offentliggøres samtidig med denne.

Eksempel på opstillingen af bindende bestemmelse

2

LOKALPLAN 240



Indholdsfortegnelse
Indledning ..............................................................................................4
            Lokalplanens baggrund og formål..............................................4
            Vedtagelse og fremlæggelse .....................................................4
Beskrivelse af området ..........................................................................5
            Landskabet.................................................................................5
            Områdets historie ......................................................................5

Lokalplanens bestemmelser ..................................................................6
§ 1 Lokalplanens formål  ................................................................6
§ 2 Området og zonestatus ............................................................7
§ 3 Områdets anvendelse ..............................................................7
§ 4 Udstykning ................................................................................8
§ 5 Veje, stier og parkering .............................................................8
§ 6 Tekniske anlæg .........................................................................9
§ 7 Bebyggelsens omfang og placering .......................................10
§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden ............................................. 11
§ 9 Ubebyggede arealer ...............................................................12
§ 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse ..........................13
§ 11 Servitutter ...............................................................................13
§ 12 Klima .......................................................................................14
§ 13 Lokalplanens retsvirkninger ....................................................14
§ 14 Fremlæggelsespåtegning .......................................................15

Kortbilag 1 - Matrikelkort......................................................................16
Kortbilag 2 - Kort over delområder ......................................................17
Kortbilag 3 - Oversigtskort over vådområdet .......................................18
Kortbilag 4 - Historisk kort fra midten af 1800-tallet.............................19

Bilag 1 - Redegørelse ..........................................................................20
 Miljøvurdering af planer og programmer ................................20
 Miljøvurdering af planer og programmer -konklusion .............23
 Forhold til anden planlægning ................................................24
Bilag 2 - Hvad er en lokalplan og en kommuneplan ............................25

3

LOKALPLAN 240



Lokalplanens 
baggrund og formål

Vedtagelse og fremlæggelse
Forslaget har været fremlagt til offentlig gennemsyn i 8 uger fra den 20. marts 2012 til den 15. maj 2012. Ker-
teminde Byråd vedtog lokalplanen endeligt den 28. juni 2012. Godkendelsen er annonceret i dagspressen den 
10. juli 2012. Lokalplanen kan ses på Kerteminde Kommunes hjemmeside: www.kerteminde.dk.
Hvis du har spørgsmål, kan disse rettes til Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, 
eller på mail til plan-geodata@kerteminde.dk.

Baggrund

Byrådet ønsker med denne lokalplan at samle bestræ-
belserne på at etablere et bynært offentligt rekreativt 
naturområde nord for Kerteminde by. 
Det påtænkte område på ca. 72 ha. er en central del 
af Tårup Inddæmmede Strand, som inden det blev 
inddæmmet i 1812, var en fjordarm til Odense Fjord.

Med historiske relationer til det kunstneriske miljø  der 
i begyndelsen af 1900-tallet prægede Kerteminde og 
omegn, især det bakkede landskab nord for Kerte-
minde, vil det være naturligt at navngive området efter 
en af de store Fynbomalere - Fritz Syberg. 
Kunstneren Fritz Syberg fi k - netop i det bakkede 
landskab - inspiration til mange af sine skildringer af 
det danske bondelandskab. 

Etableringen og brugen af Sybergland skal ske i ba-
lance mellem: bevaring, udvikling og nyttiggørelse af 
naturen.

Det planlagte område er beliggende udenfor kommu-
neplanens rammer, hvorfor der er udarbejdet forslag 
til et kommuneplantillæg nr. 4, der fastlægger områ-
dets anvendelse til rekreativt naturområde.

Rammebetegnelsen er 3.F.27 og områdets zonestatus 
forbliver landzone.
Kommuneplantillægget fastsætter endvidere bygnin-
gers placering og størrelser.

Lokalplanen har til formål

Lokalplanen skal skabe mulighed for etablering af et 
offentligt tilgængeligt rekreativt naturområde, hvor der 
ved terrænændringer kan etableres nye vådområder i 
form af permanente søer og ferske enge.
Hvor der endvidere kan etableres innovative oplevel-
seselementer såsom: broer, boardwalks, stier, fugle-
tårne mv. 
Og sikre at der kan opføres mindre bebyggelser i nær-
mere udpegede områder.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delom-
råde 1 omfatter en bynær bebyggelse og lokalplanens 
bestemmelser i dette område er derfor primært af byg-
ningsteknisk karakter. Delområde 2 er det egentlige 
rekreative naturområde uden væsentlige bygninger, 
men hvor der gives mulighed for større terrænændrin-
ger.
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misundelse og begik groft hærværk ved at komme 
”kvægsølv” i dæmningen, så den angiveligt lettere lod 
sig nedbryde af havets kræfter.
Det skete allerede første år; mens Johan Madsen 
var ved at tilså det inddæmmede land med korn, tog 
havet Tårup Strand tilbage.
Tolderen endte sine dage som en fattig og nedslået 
mand. 
To menneskealdre senre, i 1726, luftede Peter Wedel, 
en forhenværende fi skeriforpagter fra Flensborg Amt, 
nye planer om en inddæmning af Tårup Strand, men 
det blev ikke til noget.
Først i 1812 lykkes det at tørlægge den lavandede 
fjord.”
Kilde: Keld Hansen ”Det tabte Land”, Gads Forlag 
2008

Ved etablering af et pumpelag i begyndelsen af 1900 
- tallet blev det inddæmmede område, der primært 
bestod af strandenge og åbent vand, omdannet til 
dyrkningsbare arealer.
På kortbilag 4, der er et kort fra perioden 1842-1899, 
er der indtegnet de planlagte søer med deres forven-
tede udstrækninger i løbet af året.

Landskabet

I kommunens landskabsudpegning ligger området i 
landskabet ”Hindsholm Morænefl ade”. Som navnet 
antyder er det et fl adt landskab.
Det lave område i Tårup Inddæmmede Strand har 
under istiden været præget af forholdsvis stillestående 
is, der blot har trykket landet ned. Dette område er 
blevet efterladt af isen som en mindre bugt, der tidli-
gere adskilte Hindsholm fra resten af Fyn.

Områdets historie 

Området bliver i såvel daglig som offi ciel tale omtalt 
som ”Tårup Inddæmmede Strand” 
Et navn, som har sin rigtighed, idet der i 1812 blev 
foretaget en inddæmning af den fjordarm, der gik fra 
Odense Fjord og ud til Kerteminde Bugt, og adskilte 
Hindsholm fra ”fastlandet”.

”Allerede i 1660 blev der gjort forsøg på inddæmning 
af Tårup Strand. Den rige tolder fra Kerteminde,Johan 
Madsen satte en dæmning op på det smalleste sted 
syd for Tårup By. Lokale folk lod sig imidlertid gribe af 
  

Beskrivelse af området 

 Lokalplanområdet.
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§ 1 Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål :

1.1 At sikre mulighed for etablering af et offentligt 
rekreativ naturområde, hvor der ved terræn-
ændringer kan skabes nye vådområder, i form 
af ferske enge og 2 permanente søer på hver 
ca. 7 ha. samt sikre offentlighedens adgang til 
området.

1.2  At opdele området i 2 delområder, hvor 
delområde 1 forbeholdes friluftsaktiviter og 
delområde 2 udlægges til søer, ferske enge 
og græsningsarealer for eksempelvis kreatu-
rer.

1.3 At sikre at der kan etableres innovative ople-
velseselementer såsom : broer, boardwalks, 
stier og fugletårn.

 
1.4 At sikre, at der i delområde 1 kan opføres 

bebyggelser.

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgø-
relse nr. 937 af 24. sept. 2009) fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det område, der er 
beskrevet i § 2.

Lokalplanens bestemmelser

Det er lokalplanens formål, at gøre det muligt, ved 
terrænændringer - tilnærmelsesvis -  at føre området 
tilbage til den fysiske tilstand det havde, inden det i 
begyndelsen af 1900-tallet blev omdannet til land-
brugsjord.

Ved etablering af forskellige innovative oplevelses-
elementer i området, vil det få tilført en multifunktionel 
værdi, som med sin bynære beliggenhed vil kunne 
tiltrække brugere af friluftsaktiviteter så som, cykling, 
løb, eller blot vandring i naturområdet.

Endvidere er formålet, at sætte området/landskabet 
ind i en kulturhistorisk sammenhæng.
Det landskab hvori Fritz Syberg og Johannes Larsen 
fandt deres motiver og inspiration, bliver nu delvist ført 
tilbage til den tid, hvor man i højere grad lod naturen 
gå sin gang.

I delområde 1, kan der opføres mindre bygninger til 
eksempelvis toiletfaciliteter. Se nærmere beskrivelse 
af bebyggelsens størrelse og beliggenhed i §§ 7 og 8.
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2.1   Lokalplanens område afgrænses som vist på 
kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnum-
re:

  2a, 2c og 2d, Tårup Strand, Mesinge.
  Del af 1a, 1b, 2a ,Tårup By, Mesinge.
  7,  8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21b, 21c, og 

25, samt del af 4, 5 og 6 og 29 Tårup Strand, 
Kerteminde Jorder.

 Del af 26lz, Kerteminde Markjorder.

2.2 Området er beliggende i landzone, og vil efter 
lokalplanlægningen forblive landzone.

§ 2 Området og zonestatus

§ 3 Områdets anvendelse
3.1    Området skal anvendes til offentlige rekrea-

tive formål og opdeles i 2 delområder (se 
kortbilag 2). 

 
3.2 Delområde 1 udlægges til friluftsaktiviter. Her 

kan - i shelters - foretages overnatninger af 
kortere varighed. Der kan opsættes picnic-
borde og andre friluftsrelaterede elementer.

 
3.3    Der kan indenfor delområde 1 opføres mindre 

aktivitets- og servicebygninger.

3.4    Delområde 2 udlægges, ved etablering af 
søer, ferske enge og græsningsarealer til 
rekreativt naturområde, hvortil der skabes 
adgang via et internt stinet (se kortbilag 2).

 
3.5 I delområde 2 kan opføres fugletårn med max 

højde på 8 meter.

3.6 Motoriseret sejlads på søerne tillades ikke. 

Det rekreative område, Sybergland, skal være et 
tilbud til kommunens borgere og andre om at komme 
ud og opleve naturen, landskabet og kulturhistorien, 
i nogle rammer, som er skabt i en balance mellem 
bevaring, udvikling og nyttiggørelse af naturen.

Ved anlæggelse af nye vådområder, hvis størrelser 
følger naturens gang, vil man opleve et levende land-
skab der i samspil med brugerne giver udfordringer og 
unikke oplevelser til den enkelte.

Lokalplanområdets søer vil indgå i et hydraulisk kreds-
løb med søerne på den nærliggende golfbane.

For fugleinteresserede vil der kunne opføres 1 fugle-
tårn, der skal anbringes i landskabet så det fremstår 
som en integreret del af den omgivende natur.
Færdsel i delområde 2 vil være omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens regler for færdsel og ophold i natu-
ren.

Området grænser mod syd op til en fremtidig golfbane 
(lokalplan nr. 222), mod nord og vest ud til opdyrket 
landbrugsjord og mod øst delvist op til lokalplanlagt 
boligområde Tårup Strandpark (lokalplan nr. 200).

Byggeri samt søer i lokalplanområdet kræver tilladelse 
efter planlovens landzonebestemmelser og skal ansø-
ges særskilt.
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§ 4 Udstykning
4.1    Der kan foretages de nødvendige udstyknin-

ger indenfor lokalplanområdet, i.f.m. den en-
delige fastlæggelse af områdets afgrænsning.

§ 5 Veje, Stier og Parkering
5.1 Vejadgang til Sybergland skal ske fra Ged-

skovvej via nyanlagt vej. (Se kortbilag 2).
 Adgangsvejen er ikke omfattet af lokalplan 

240, men etableres så den kan betjene såvel 
kørende som gående trafik.

5.2 Motoriseret færdsel i området er kun tilladt 
ved tilsyn og vedligholdelse af kloak, rekrea-
tive bygninger og arealer. Offentlig færdsel 
skal foregå til fods eller på cykel.

5.3 Der udlægges ikke parkeringsarealer i lokal-
planområdet. Parkering foretages uden for 
det lokalplanlagte område.

5.4 Til betjening af en eksisterende spildevands-
pumpestation kan der anlægges en kørevej i 
lokalplanområdet. 

5.5 I det lokalplanlagte område etableres et 
stisystem der forbinder de eksterne stier ved 
golfbanen og de eksisterende stier nord og 
øst for lokalplanområdet (se kortbilag 2). 

 Der anlægges stier til cyklende og gående.
 
5.6 I delområde 1 etableres stierne under størst 

mulighed hensyntagen til bevægelseshæm-
mede og kørestolsbrugere.

 

For at give alle borgere adgang til Sybergland, vil der 
i størst muligt omfang blive tilstræbt adgangsforhold 
der tilgodeser bevægelseshæmmede og kørestols-
brugere.
Det vil ikke være muligt, at skabe ideelle forhold i 
hele området, men i delområde 1 vil der blive an-
vendt belægninger der er handicapvenlige. 

Stierne kan anlægges som enten faste stier, board-
walks eller nedsænkede stier i vådområderne.
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§ 6 Tekniske anlæg
6.1    Bebyggelse i delområde 1 skal tilsluttes den 

offentlige vand- og kloakforsyning. Området 
skal separatkloakeres.

6.2    Lokalplanområdet udlægges til individuel for-
syning med varme til bygningers opvarmning.

 Der tillades alternative energiformer til op-
varmning. Dog ikke husstandsvindmøller.

 Såfremt nybyggeri ønskes tilsluttet fjernvarme 
eller naturgas skal dette forinden vurderes af 
kommunalbestyrelsen i forhold til Varmeforsy-
ningslovens bestemmelser.

6.3   El-skabe og andre tekniske anlæg til om-
rådets forsyning og drift, skal udformes og 
anbringes således, at de ikke virker skæm-
mende i området. Om muligt skal de udføres 
skjult eller nedgravet.

 
6.4   El-ledninger skal fremføres som jordkabler.

6.5 Der kan etableres installationer, der muliggør 
tilslutning til internettet. 

6.6 En eksisterende pumpestation er beliggende i 
lokalplanområdet. Adgang til anlægget sikres 
ved etablering af ny adgangsvej. 

6.7 Udendørsbelysning kan kun etableres i del-
område 1.

For at gøre Sybergland til et nutidigt rekreativt natur- 
og fritidsområde med forskellige innovative oplevel-
seselementer, vil området blive forsynet med instal-
lationer, der giver brugerne mulighed for at optimere 
oplevelserne ved indhentning af informationer via 
internettet.

Da Sybergland ikke kun skal være en naturoplevelse, 
men også en oplevelse af den kulturhistoriske betyd-
ning, som området har haft, vil der blive mulighed for, 
via internettet, at hente visuelt materiale fra eksem-
pelvis Johannes Larsen Museet. Materiale som 
kan sætte den nutidige oplevelse ind i en historisk 
kontekst. 

Opmærksomheden henledes på et el-kabel der er 
nedgravet i området.

9

LOKALPLAN 240



§ 7  Bebyggelsens omfang og   
      placering

Delområde 1.

7.1 Bebyggelse i delområde 1 kan opføres i een 
etage med maksimal højde på 5 m.

7.2 Bebyggelsens placering i delområdet, fast-
sættes ved den endelige projektudarbejdelse.

7.3 Der kan i alt opføres bebyggelse på maksi-
malt 600 m². Ingen bygning må dog være 
større end 100 m².

7.4 Der kan ikke opføres bygninger til overnatning 
ud over shelters til primitiv overnatning af 
kortere varighed.

Delområde 2

7.5 I delområde 2 kan der opføres et fugletårn/
fugleskjul med en maksimal højde på 8 m.

 I forbindelse med fugletårn/fugleskjul kan der 
opstilles enkelte shelters på hver max. 9 m².

 

I delområde 1, der er beliggende ved et lokalplanlagt 
boligområde kan der opføres toiletbygning, shelters, 
undervisningslokaler, informationsbygning og andre 
bygninger som kan tjene til brugen af området. 
Byggeriet skal i videst muligt omfang indrettes handi-
capvenligt. Fugletårnet/fugleskjulet påtænkes placeret 
i den nord-vestlige del af delområde 2.

Den endelige placering kan ikke fastsættes før de 
nødvendige terrænreguleringer er tilendebragt, såle-
des der er skabt et realistisk grundlag for en hensigts-
mæssig placering. En placering der tager vidtstrakt 
hensyn til såvel brugere af området som landskab og 
natur.

1

2

1

2

0 150

m

300

Planlagt adgangsvej
til om

rådet

Planlagt
golfbanesti

Planlagt

golfbanesti

Eksisterende sti

Delområde

Planlagt sti
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8.1 Bebyggelsen  i delområde 1 skal udføres i 

træ. D.v.s bebyggelsens yderbeklædning skal 
udføres af brædder, som enten 1 på 2 be-
klædning eller klinkebeklædning.

 Tagdækningen skal være tagpap, græstørv 
eller træspån.

 Der kan opsættes solfangeranlæg på tagene.

8.2 Tagkonstruktion skal udføres som saddeltag 
eller pyramidetag.

8.3. Afstand mellem terræn og underkant af yder-
vægsbeklædning må maksimalt være 20 cm.

8.4 Bebyggelsen skal sikres mod eventuel 
stigning af søernes vandspejl over normalt 
niveau. 

8.5 Farvevalg for bygningernes facader incl. døre 
og vinduer samt tagdækning skal være sort, 
mørk grøn umbra eller mørk brun. 

8.6 Fugletårnet/fugleskjulet  og shelters i del-
område 2 skal udføres som træbygninger 
med tagdækning af enten græstørv, strå eller 
træspån.

 Udformning og placering af fugletårn/fugle-
skjul skal godkendes af  kommunen.

 

§ 8 Bebyggelsens ydre frem-
træden

Eksempler på fugletårn/fugleskjul i naturområder.

De viste eksempler har tagdækning af tagpap,
I delområde 2, hvor tagvandet ledes urenset til 
nedsivning, kan denne tagdækning ikke anven-
des, da tagpap afgiver mijløfremmede stoffer til 
jorden   

Eksempel på bebyggelse i delområde 1.
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§ 9 Ubebyggede arealer
Delområde 1:
9.1 Ubebyggede arealer i delområde 1,der skal  

befæstes, skal anlægges med materialer, der 
tilgodeser bevægelseshæmmede og køresto-
lebrugere.

Delområde 2
9.2 Ubebyggede arealer må højst terrænregule-

res +/- 3,0 m.

9.3 Der kan etableres 2 søer hver på op til ca. 7 
ha, grænsende op til den planlagte golfbane 
mod syd. Se kortbilag nr. 3.

9.4 Der kan foretages de nødvendige terrænre-
guleringer - indenfor de i pkt. 9.2  fastsatte 
tolerancer - for etablering af de øvrige vådom-
råder.

9.5 Der kan i området kun foretages skiltning som 
er nødvendig for orientering i området. 

9.6  Der kan opsættes bænke i området.

Lokalplanens formål er at skabe et rekreativt naturom-
råde, som i sit endelige udtryk har taget udgangspunkt 
i, hvordan forholdene var i perioden mellem selve ind-
dæmningen og den senere ændring til landbrugsjord.

Baseret på historisk materiale, vil der blive etableret 
et naturområde der udover at give en naturoplevelse 
også vil danne rammerne for et aktivt fritidsliv.

Der skal graves ud til søer, som i deres udformning og 
placering vil sætte sit præg på området. I vintermåne-
derne vil det være vandfyldte lavbundede søer. Våde 
enge i foråret og efteråret og tørre enge om som-
meren (se kortbilag 3). Denne vekselvirkning skaber 
biotoper, som er med til at sikre stor biodiversitet.

På de ikke ”permanente våde” områder, vil der være 
mulighed for at foretage naturpleje ved at afgræsse 
områderne.
Græsningsarealerne vil blive fl exible, alt efter årstider-
nes skiften.
I forbindelse med stinettet kan der opsættes enkelte 
bænke. 
Publikumsfærdsel i området er omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens regler for færdsel og ophold i natu-
ren.
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§11 Servitutter

10.1 De i § 5 og 6 omtalte adgangsveje skal 
være anlagt, og godkendt af vejmyndighe-
den inden ibrugtagning.

10.2 Bygninger i delområde 1, der er vandforbru-
gende skal være tilsluttet offentlig vand- og-
spildevandsforsyning inden ibrugtagning.

  
10.3  Etablering af vådområder forudsætter til-

ladelse efter Naturbeskyttelsesloven og 
Vandløbsloven.

10.4 Byggerier og anlæggelse af søer kræver 
tilladelse efter planlovens landzonebestem-
melser.

  

§10 Betingelser for ibrugtagen
       af området incl. bebyggelse

  11.1  Der er tinglyste servitutter på flere af ma-
triklerne indenfor lokalplansområdet. Som 
udgangspunkt bevares de, men i forbindelse 
med den endelige matrikulering af området, 
vil det via landinspektør blive vurderet, hvilke 
af disse der skal opretholdes.

Lokalplanområdet er et rekreativt område, og er som 
sådan omfattet af kommuneplanens rammebestem-
melser for støj fra håndværks- og industriområder.
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En lokalplan medfører ikke ”handlepligt” til at ændre 
lovlige bestående forhold, men når ejeren/brugeren 
selv ønsker at ændre en bestående tilstand, skal det 
gøres i overensstemmelse med lokalplanen.

Dispensation kan kun meddeles efter forudgående 
naboorientering, medmindre Kerteminde Kommune 
skønner, at en forudgående orientering er af under-
ordnet betydning for de personer og foreninger, der 
efter bestemmelsen normalt skal orienteres, jf. § 20 
stk. 2 i planloven. 

§13 Lokalplanens retsvirkninger
13.1 Ejendomme, der er omfattet af planen, må 

kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anven-
des i overensstemmelse med planens be-
stemmelser. Den eksisterende lovlige anven-
delse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i 
planen.

13.2 Kerteminde Kommune kan meddele dispen-
sation til mindre væsentlige lempelser af lo-
kalplanens bestemmelser under forudsætning 
af, at det ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpla-
nen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse 
af en ny lokalplan.

13.3 I henhold til § 47 i lovbekendtgørelse om 
planlægning kan der foretages ekspropria-
tion af privat ejendom eller rettigheder over 
ejendomme, når ekspropriationen vil være af 
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af 
lokalplanen.

§12 Klima
12.1 Overfladevand fra evt. befæstede arealer skal 

ledes til nedsivning eller ledes til vådområ-
derne.

12.2 Tagvand skal opsamles og anvendes til skyl 
i toiletter. Tagvand der ikke kan anvendes til 
toiletskyl, skal ledes til nedsivning.

12.3 Der kan anvendes alternative energiformer  til 
opvarmning af  bygninger i delområde 1. 

12.4  Der må ikke forkomme håndtering og opbeva-
ring af miljø-farlige stoffer på området.

For at fremme lokal bæredygtighed skal tagvand fra 
bebyggelsen i delområde 1 opsamles og anvendes til 
skyl i toiletterne.

Som alternativ energiform kan nævnes solceller.
Solceller kan også indgå som et supplement til el-
forsyningen.
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§14 Vedtagelsespåtegning
I henhold til planlovens § 27 er lokalplan 240 vedtaget endeligt af Kerteminde Byråd den 28. juni 2012.

På Byrådets vegne.

Sonja Rasmussen    Kristian Buhl Hansen
Borgmester     Kommunaldirektør
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Kortbilag 1 
Matrikelkort med lokalplanafgrænsning
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Kortbilag 2 
Kort over delområder
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Kortbilag 3 
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Kortbilag 4
Kort fra perioden 1842 - 1899
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Bilag 1 - Redegørelse
Miljøvurdering af planer og programmer
Indledning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (nr. 
936 af 24 september 2009) bevirker, at den myn-
dighed, der udarbejder en plan eller et program, 
skal foretage en screening af planen og derud fra 
afgøre, hvorvidt planen skal miljøvurderes. En plan 
skal miljøvurderes, hvis den fastlægger rammerne 
for anlægstiladelser til projekter, der er omfattet af 
lovens bilag 3 og 4, når den påvirker et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, eller hvis planen i øvrigt 
vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Kerteminde Kommune har på den baggrund vur-
deret, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af 
lokalplanen.

Miljørapport
Jævnfør lovens § 7 skal planmyndigheden udar-
bejde en miljørapport, der fastlægger, beskriver og 
evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet af planens gennemførsel og rimelige alter-
nativer. Miljørapporten – der er gengivet nedenfor 
– indeholder de oplysninger, der er nævnt i lovens 
bilag 1 og omhandler de punkter, som det ved scree-
ningen er fundet nødvendigt at undersøge nærmere.

a) En skitsering af planens eller program-
mets indhold, hovedformål og forbindelser 
med andre relevante planer. 
Planen er en lokalplan for et ca. 72 ha stort område 
nord for Kerteminde By. Området anvendes i dag til 
landbrug. Lokalplanen muliggør at arealet anvendes 
til rekreative fritidsaktiviteter med adgang for offent-
ligheden. 

Planens hovedformål er at skabe mulighed for etab-
lering af et offentligt tilgængeligt rekreativt naturom-
råde, hvor der ved terrænændringer kan etableres 
nye vådområder. Hvor der endvidere kan etableres 
innovative oplevelseselementer såsom : broer, stier, 
fugletårne mv. Og sikre at der kan opføres mindre 
bebyggelser i nærmere udpegede områder.

Der er i november 2011 udarbejdet forslag til tillæg 
nr. 4 til kommuneplan for Kerteminde Kommune, der  
sikrer rammerne for lokalplanen. Kommuneplantil-
lægget er vedtaget af Byrådet den 1. marts 2012. 

Området grænser mod sydøst op til et område der 
påtænkes udlagt til en golfbane. Det er intentionen at 
skabe stiforbindelse mellem de to områder.

b) De relevante aspekter af den nuværende 
miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, 
hvis planen ikke gennemføres. 
Området anvendes til intensiv dyrkning af afgrøder. 
Jordbundsforholdene kan være præget af landbrugs-
aktiviteterne.
Området er lavtliggende og visse steder meget vådt. 
Et vandløb gennemskærer området. Vandløbet er 
recipient for blandt andet udledning af overfl adevand 
fra industriområdet mod syd og afvandings kanal for 
de lavtliggende arealer. Vandløbet er kunstigt anlagt 
og har et relativt retlinet forløb. 
Såfremt planen ikke gennemføres må det forventes 
at området fortsat vil blive anvendt til dyrkning af 
afgrøder med deraf følgende gødskning mv. 
Et andet miljøaspekt er at Kerteminde Kommune 
satser målrettet på turismen. Kom munen har mange 
og dejlige friluftsattraktioner men det vurderes at 
være en forud sætning for fortsat at være en attraktiv 
turismedestination at tilbuddene løbende ud bygges. 
Anlæggelse af Sybergland vurderes at være en 
mulighed for at udbygge turismen med udgangspunkt 
i et lokalt særkende. Denne mulighed forpasses 
såfremt planen ikke gennemføres.

c) Miljøforholdene i områder, der kan blive 
væsentligt berørt. 
Det berørte område er udlagt til landbrugsdrift – se 
ovenfor.
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d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som 
er relevant for planen eller programmet, 
herunder navnlig problemer på områder 
af særlig betydning for miljøet som f.eks. 
de områder, der er udpeget efter direktiv 
79/409/EØF og 92/43/EØF. 
Der er ikke kendskab til eksisterende miljøproblemer i 
det berørte område, som er relevante for planen. Det 
må forventes at jordbundsforholdene vil være præget 
af landbrugsdriften men dette vurderes ikke at ud-
gøre et miljømæssigt problem for gennemførelsen af 
planen.

e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt 
på internationalt plan, fællesskabsplan el-
ler medlemsstatsplan, og som er relevante 
for planen eller programmet, og hvordan 
der under udarbejdelsen af den/det er taget 
hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. 
Visse dele af lokalplanområdet er omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens § 3. Natur beskyttelsen er indarbejdet 
i planen som beskrevet nedenfor under punkt f.

f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning 
på miljøet, herunder på spørgsmål som den 
biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, fauna, fl ora, jord-
bund, vand, luft, klimatiske faktorer, mate-
rielle goder, landskab, kulturarv, herunder 
kirker og deres omgivelser, samt arkitekto-
nisk og arkæologisk arv og det indbyrdes 
forhold mellem ovenstående faktorer. 
Realisering af Sybergland vil medføre, at de eksiste-
rende afvandingskanaler i området skal nedlægges. 
Afvandingskanalerne er omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens § 3, hvilket medfører, at en nedlæggelse vil 
kræve etablering af erstatningsvandløb i eller i nærhe-
den af området.

Erstatningsvandløb påtænkes etableret i den nordlige 
del af området og målsætningen for erstatningsvand-
løbet forventes at kunne sættes til faunaklasse IV, vur-
deret efter bestemmelserne i de statslige vandplaner.

De eksisterende vandløb/kanaler er målsat til faunak-
lasse IV, som følge af blødbunds kriteriet.

Etablering af 2 nye søer i området, vil være et væ-
sentligt omdrejningspunkt i opfyldelse af formålet 
for Sybergland. De 2 søer er på hver ca. 7 ha. Det 
er permanente søer, med en vanddybde på 2-3 m. 
Søerne vil i forår, efterår og vinter øge deres udstræk-
ning og skabe det der betegnes temporære søer. De 
temporære søer vil delvis udtørre om sommeren og 
derved skabe våde enge, som måske kunne danne 
rammerne for storkens tilbagevenden til området. 
Etableringen af søerne såvel de permanente som de 
temporære, vil skabe et unikt naturområde med mulig-
hed for at øge biodiversiteten.

Samlet set danner planen rammer for at der netto kan 
etableres væsentligt mere areal, der kan blive omfat-
tet af Naturbeskyttelseslovens § 3 end i den nuvæ-
rende situation.

Når søerne er etableret vurderes netto til- og afstrøm-
ningen fra området at være uændret i forhold til den 
nuværende situation. Området kan derfor fortsat fun-
gere som recipient for overfl adevand fra industriområ-
det. Ligeledes vil vandføringen i vandløb nedstrøms 
for området ikke være påvirket væsentligt.

Samlet set vurderes planen at have en positiv netto-
indvirkning på miljøet, set i relation til naturbeskyttel-
sen samt på den turistmæssige værdi af området.
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g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, 
begrænse og så vidt muligt opveje enhver 
eventuel væsentlig negativ indvirkning på 
miljøet af planens eller programmets gen-
nemførelse. 
Planens væsentligste negative indvirkning er at 
eksisterende vandløb nedlægges. Dette mere end 
opvejes dog ved at store arealer udlægges til natur-
mæssige formål.

h) En kort skitsering af grunden til at vælge 
de alternativer, der har været behandlet, og 
en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er 
gennemført, herunder eventuelle vanskelig-
heder (som f.eks. tekniske mangler eller 
mangel på knowhow), der er opstået under 
indsamlingen af de krævede oplysninger. 
Der er ikke udført en egentlig behandling af alternati-
ver, idet planen bunder i et lokal politisk ønske om at 
etablerer et bynært rekreativt område ved Kerteminde 
By. 

Da der er krav om at området skal være bynært 
sætter dette en naturlig begrænsning for alternative 
placeringer. Mod syd fi ndes allerede betydende natur-
områder. Her er der endvidere ønske om at bibeholde 
muligheden for at udvikle byen ved Søvangsparken. 
Mod vest ligger Kertinge Nor og Munkebo og der er 
her ikke mulighed for at skabe sammenhæng til de 
påtænkte golfbane. Sammenhæng med golfbanen 
kan kun opnås på den påtænkte placering.

En alternativ udnyttelse af området er fortsat land-
brugsdrift (0-alternativ). Dette er naturligvis muligt 
men medvirker ikke til at udvikle kommunen, turismen 
og naturen. Der er ikke mulighed for at udvikle det 
lavtliggende areal til f.eks. bebyggelse.

Samlet set vurderes der ikke at være relevante alter-
native muligheder for at etablere et bynært rekreativt 
område ved Kerteminde By.

i) En beskrivelse af de påtænkte foranstalt-
ninger vedrørende overvågning, jf. § 9, stk. 
2, og § 11. 
Efter gennemførsel af planen foretages en løbende 
overvågning jf. Natur beskyttelseslovens bestemmel-
ser. Herved sikres beskyttelsen af de naturmæssige 
værdier i området.

Jævnfør den indledende miljøscreening er det vurde-
ret at den øgede trafi kale belast ning i nærområderne 
som følge af projektet vil være ubetydelig i forhold til 
den eksis terende trafi k. Såfremt der opstår tvivl om 
størrelsen af den trafi kale belastning kan der gen-
nemføres trafi ktællinger på udvalgte steder. Trafi kbe-
lastningen  på nuværende tidspunkt er kendt og kan 
anvendes som reference.

Jævnfør miljøscreeningen er lokalplanområdet belig-
gende op til støjkonsekvensområdet for en større 
virksomhed. Der udføres regelmæssige tilsyn med 
virksomheden i medfør af miljøbeskyttelseslovens 
bestemmelser hvorved der sikres, at virksomheden 
ikke etablerer eller udvider aktiviteter, der kan føre til 
at grænserne for virksomhedsstøj overskrides i lokal-
planområdet.
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. Kommunens afgørelse i forhold til § 3 stk.1 nr.3 i 
lov om miljøvurdering af planer og programmer er 
offentliggjort sammen med forslaget til lokalplanen 
den 20.marts 2012. 

Bilag 1 - Redegørelse
Miljøvurdering af planer og programmer

Konklusion  (ikke teknisk resume)
Miljøvurderingen viser at planen kan gennemføres 
uden væsentlige forringelser for det lokale og om-
kringliggende miljø. Såfremt planen gennemføres vil 
den sandsynligvis have en positiv virkning på natur- 
og turismeinteresser. Gennemførelsen forudsætter at 
et eksisterende vandløb nedlægges, men det vurde-
res at dette mere end opvejes ved etablering af de 
naturområder der er beskrevet i planen. 

Ved etableringen af Sybergland skabes et område, 
som kan danne grundlag for opståen af nye biotoper 
og dermed fremme biodiversiteten i det bynære natur-
område.

Nærværende miljørapport stiller ikke krav om speciel-
le hensyn i planen udover de bestemmelser, planen 
allerede indeholder. Efter gennemførsel af planen bør 
der dog være opmærksomhed på:
    -  at overvåge og registrere de naturmæssige   
       værdier i området.
     - den trafi kale belastning i nærområdet.
     - samt nærliggende virksomheders støjbidrag i     
       i lokalplanområdet

Det er Kerteminde Kommunes samlede vurdering, at 
etableringen af Sybergland vil medføre en overordnet 
miljøforbedring.

23

LOKALPLAN 240



Forhold til anden planlægning

Kommuneplan 2009
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2009-
2021 for Kerteminde Kommune, som ramme 3.F.27 
og områdets zonestatus forbliver landzone.
Kommuneplantillægget fastsætter endvidere bygnin-
gers placering og størrelser.

Teknisk forsyning.

Spildevandsplanen.
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen 
for Gl. Kerteminde kommune.

Varmeforsyning.
Området er i henhold til varmeforsyningsplanen udlagt 
til individuel forsyning. 
Da der kun er tale om at etablere ganske få bygninger 
inden for lokalområdet vurderes der ikke umiddelbart 
at være grundlag for etablering af et distributionsnet til 
kollektiv varmeforsyning. Såfremt bygninger i lokalpla-
nområdet ønskes varmeforsynet fra eksisterende kol-
lektive varmeforsyningsnet skal der ske en vurdering 
af om dette kræver at der udarbejdet et projektforslag 
i henhold til Varmeforsyningsloven.

Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra Kerte-
minde Vandforsyning.

Elforsyning
Lokalplanområdet forsynes med el.
Opmærksomheden henledes på, at der er nedgravet 
el-hovedkabel i området.

Affaldsbortskaffelse
Affald skal kildesorteres og bortskaffes i overensstem-
melse med kommunens regulativ for Erhvervsaffald.

Jordforurening
Hvis der under bygge- eller anlægsarbejder konsta-
teres jordforurening, skal arbejdet straks standses 
og Kerteminde Kommune skal underrettes herom. 
Arbejdet kan genoptages, når området er frigivet efter 
lov om jordforurening.

Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der ved jordarbejde 
forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, 
der kan medføre arkæologiske undersøgelser/regi-
streringer.

I henhold til § 25 – 27 i lov 473 af 7. juni 2001 i lov om 
Museer (beskyttelse af jordfaste fortidsminder) kan ar-
bejder, der forudsætter udgravning i lokalplanområdet, 
medføre påbud om midlertidig standsning.

Anlægsarbejder som kan udgøre en trussel mod 
fortidsminder, må ikke påbegyndes uden forudgående 
henvendelse til Østfyns Museer. Opmærksomheden 
henledes på, at bygherren før igangsætning af anlæg/
byggeri, der kræver udgravning kan indhente en vejle-
dende udtalelse fra Museet.

Lov om naturbeskyttelse
Inden for lokalplanområdet er der registreret en eng, 
en strandeng og et vandløb der er omfattet af lov om 
naturbeskyttelse. Der må ikke foretages ændringer af 
disse før der er opnået dispensation fra Kerteminde 
Kommune.

Planlægning i kystzonen
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnær-
hedszonen og er derfor omfattet af planlovens § 5 b, 
stk 4.
Byrådet vurderer, at lokalplanens realisering er i 
overensstemmelse med planlovens § 5 og Kommune-
planens målsætning for  udvikling i kystområderne, og 
de retningslinjer, der i kommuneplanen er fastsat for 
udvikling indenfor kystnærhedzonen. 

Tilladelser fra andre myndigheder

Virkeliggørelsen af lokalplanen forudsætter tilladelse 
fra jordbrugskommisionen til ophævelse af landbrugs-
pligten inden for lokalplanområdet.
Etablering af søer og opførelse af bebyggelse kræver 
tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser.
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Lokalplan
En lokalplan er en plan for, hvordan et område må an-
vendes og bebygges, og lokalplanen må ikke være i 
strid med kommuneplanen eller den overordnede plan-
lægning. 
Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere 
af de ejendomme, som planen omfatter. Eksisterende 
lovlige forhold kan fortsætte som hidtil, men skal der 
ændres anvendelse, bygges eller foretages andre dis-
positioner reguleret i lokalplanen, skal lokalplanen føl-
ges.
Ved offentliggørelse af et forslag til ny lokalplan skal der 
redegøres for planens indhold og sammenhæng med 
anden planlægning. Kun selve lokalplanens bestem-
melsesdel (dvs. den del, der er opdelt i paragraffer), 
er bindende. Det, der står i redegørelsen, bidrager til 
fortolkningen af lokalplanens bindende bestemmelser 
og dermed den efterfølgende administration.
Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 
8 uger. I den tid har alle, som er berørt af eller har inte-
resse i lokalplanen, lejlighed til at fremsætte indsigelse 
mod eller ændringsforslag til planen. Herefter tager by-
rådet stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt, 
og om der skal ske ændringer som led i vedtagelsen. 
Hvis ændringer berører andre end de, der ved indsi-
gelse eller ændringsforslag har givet anledning til æn-
dringen, skal disse ændringer i høring.
Før der evt. dispenseres fra en lokalplan, skal de, der 
efter byrådets skøn vil blive berørt af dispensationen, 
have lejlighed til at udtale sig i mindst 2 uger.

Kommuneplan
En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele
kommunen, og den må ikke være i strid med den over-
ordnede planlægning. Kommuneplanen består af en 
hovedstruktur, retningslinier for hele kommunen og

rammer for lokalplaner for de enkelte geografi ske dele 
af kommunen.
Rammer for lokalplaner skal forstås som ydre rammer, 
som lokalplaner skal overholde – men ikke behøver at 
udfylde.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den en-
kelte grundejer. Indenfor byzonen kan byrådet dog 
modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret an-
vendelse af en ejendom, hvis en ønsket bebyggelse 
eller anvendelse vil være i strid med kommuneplanens 
rammer for lokalplaner. Dette gælder ikke for ejendom-
me, som er omfattet af en lokalplan, eller som i kom-
muneplanen er udlagt til offentlige formål.
Byrådet skal i første halvdel af hver valgperiode offent-
liggøre en strategi for kommuneplanlægningen og heri 
redegøre for revision af kommuneplanen.
Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, f.eks. 
hvis der i en lokalplan er behov for at åbne mulighed 
for forhold, som ikke er i overensstemmelse med kom-
muneplanen. Før udarbejdelse af sådanne forslag skal 
byrådet indkalde ideer og forslag mv. med henblik på 
planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i ramme-
delen, der ikke strider mod planens hovedprincipper, 
samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruk-
tur kan en sådan foroffentlighed dog undlades. Forslag 
til tillæg skal offentliggøres i mindst 8 uger.

Mulighed for klage
Klager over de forskellige plantyper kan kun indbrin-
ges for anden administrativ myndighed (Naturklage-
nævnet), hvis der er tale om “retlige spørgsmål”. Dvs. 
om bestemmelserne har lovhjemmel, og om planlo-
vens bestemmelser om planproceduren er overholdt. 
Skønsmæssige spørgsmål, f.eks. om planen giver 
gode eller dårlige løsninger, kan ikke påklages.   

Hvad er en lokalplan og en kommuneplan?
Lokalplaner og kommuneplaner udarbejdes på 
grundlag af lovbekendtgørelse om planlægning. 
Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfat-
ning af flere love vedr. planlægning. Loven er siden 
ændret flere gange, og den nyeste lovbekendtgø-
relse har nr. 937 af 24. september 2009.
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