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Indledning

Søndersø Kommunalbestyrelse offentliggør hermed et forslag til lokalplan, udarbejdet efter reglerne
i ”Lov om Planlægning” (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000).

Ifølge denne lov skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en lokalplan, bl.a. før et større bygge- og
anlægsarbejde sættes igang, eller hvis blot Kommunalbestyrelsen ønsker at fastlægge anvendelsen
at et område. Meningen med denne lokalplanpligt er dels at sikre en sammenhæng i kommunens
planlægning, dels at sikre, at borgerne kan få indflydelse på planlægningen af deres omgivelser.

Interesserede borgere indbydes til at gøre sig bekendt med forslaget og eventuelt udarbejde æn-
dringsforslag eller fremkomme med indsigelser til planen inden 8 uger fra offentliggørelsen.

Hvis ingen gør indsigelser, kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget umiddelbart – i modsat fald
vil der yderligere gå 4 uger, inden planen kan vedtages endeligt.

Kommunalbestyrelsen kan foretage ændringer af det oprindelige forslag som følge af fremkomne
indsigelser. Hvis ændringerne berører andre end de, som har indsendt indsigelser eller ændringsfor-
slag, vil Kommunalbestyrelsen underrette pågældende om ændringen og give dem lejlighed til at
fremsætte bemærkninger hertil.

Hvis ændringsforslagene eller indsigelserne giver anledning til så omfattende ændringer af planen,
at der reelt er tale om et nyt forslag, vil Kommunalbestyrelsen sende forslaget ud til ny udtalelse.

Eventuelle ændringsforslag eller indsigelser skal sendes til Søndersø Kommunalbestyrelse, Vester-
led 8, 5471 Søndersø, inden udløbet af en frist på 8 uger fra offentliggørelsen af forslaget.
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Om lokalplaner

Lokalplanens lovmæssige grundlag er ”Lov om Planlægning” (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. ju-
ni 2000).

Regionplan 2001-2013 for Fyns Amt blev godkendt af Fyns Amtsråd den 2. juli 2001.

Kommuneplanen for Søndersø Kommune blev godkendt 8. december 1997.

En endeligt godkendt lokalplan tinglyses på de ejendomme, den omfatter, og er juridisk bindende
for lodsejerne.

Se i øvrigt afsnittet om lokalplanens retsvirkninger på side 9.

Indholdet af lokalplanen

Lokalplanen tilvejebringer det formelle, planmæssige grundlag for etableringen af det nye byområ-
de omkring Frugthaven.

Planen bygger på resultatet af en arkitektkonkurrence, udskrevet af Søndersø Kommune i 2000.
Konkurrencen blev vundet af Gruppen for by & landskabsplanlægning aps. med forslaget "Frugtha-
ven - bo i landskabet". De viste illustrationer er fra konkurrenceforslaget.

Fra forslaget kan citeres følgende, som i korte træk beskriver planens hovedindhold:

"Planen: Planen er enkel og klar. Med respekt for det eksisterende landskab, stedets skønhed og
tidligere brug skabes en smuk iscenesættelse af det nye haveboligområde. "Bo i landskabet" er pla-
nens strategi, der integrerer boligområdets landsbyskala med det store, fine landskabsrum.

Rammen: Der skabes en meget enkel og klar form omkring hvert bo-felt. Levende hegn af hvidtjørn
tegner rammen om de enkelte felter og samler bebyggelsen til en helhed med en stærk og selvstæn-
dig identitet.

Landskabet: Ud mod det smukt kuperede terræn, skovbrynet og det øvrige landskab er de lange
hegn af hvidtjørn et smukt og harmonisk element, der understreger landskabets former og bliver
som ét med stedet.

Vejen: Frugthaven er en fin lille vej, der løber gennem det bugtende landskab og på smuk vis følger
terrænnets kurver. Den danner boligbebyggelsens rygrad og giver navn til stedet.

Boliger: Arealet mellem Morud og Morud Skov er optimalt udnyttet, så det bliver et attraktivt og
velfungerende byområde af høj funktionel og arkitektonisk værdi. Planen indeholder ca. 130 boli-
ger, grønne områder, institutioner og andre fællesfaciliteter. På langt sigt kan der ske en yderligere
udbygning mod vest.
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Etaper: Planen er særdeles etapevenlig og økonomisk. Etaperne kan etableres efter behov, hvilket
gør planen robust overfor både konjunkturer og boligtrends.

Økologi: Økologiske hensyn er integreret og tilgodeset som en naturlig del af planen."
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Byøkologiske intentioner

Søndersø Kommune ønsker, at det nye byområde skal leve op til fremtidens krav om bl.a. bæredyg-
tig byudvikling. Herfor har planen indbygget en række miljømæssige / byøkologiske hensyn, lige-
som der i den kommende byggemodning også vil indgå sådanne hensyn:

• Veje og bebyggelse er tilpasset terrænformerne, så større terrænarbejder undgås.
• Overskudsjord fra byggemodningen indbygges i området.
• Nye, overordnede beplantninger er naturligt hjemmehørende arter, som bl.a. bidrager til en

artsrig flora og fauna.
• Omfanget af befæstede / vandtætte belægninger er minimeret: Frugthaven genanvendes som

stamvej, blinde boligveje, smalle kørebanebredder, delvist vandgennemtrængelige belægninger.
• En del af regnvandet fra vejene afledes via trug / render (nedsivning, planteoptagelse) til søland-

skabet. Tagvand nedsiver i muligt omfang på egen grund ved hjælp af faskiner. Regnvand kan
genanvendes til forskellige formål på den enkelte parcel.

• Der etableres en række nye biotoper og spredningsmuligheder, f.eks. hegn og søer, ligesom den
eksisterende, gamle bevoksning bevares.

• Boligparcellerne er optimalt orienteret i forhold til udnyttelse af solens vedvarende energi (i
form af både passiv og aktiv energiudnyttelse), ligesom de levende hegn sikrer et godt lokalkli-
ma.

• Der lægges op til, at naturgasforsyningen suppleres med solfangere på de enkelte boliger.
• Der muliggøres supplerende elforsyning ved hjælp af solcelleanlæg.
• Der gives vide muligheder for valg af byggematerialer, herunder også byggeri i træ.
• Ved byggemodningen anvendes nedknust bygningsaffald som substituering af stabilt grus.

Forhold til anden planlægning 

Naturbeskyttelse

Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende inden for Naturbeskyttelseslovens 300 meter skov-
beskyttelseslinie omkring Morud Skov.

Det er således en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at Skov- og Naturstyrelsen ophæver
skovbeskyttelseslinien inden for det aktuelle område.

Regionplan 2001-2013

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2001-2013 for Fyns Amt, idet dog følgende
forhold skal bemærkes:

Den lille del af lokalplanområdet, som ligger øst for Søndersøvej, er ikke angivet i regionplanen
som fremtidig byzone. Fyns Amt har imidlertid oplyst, at inddragelse af dette areal under byzone er
uden regionplanmæssige og kommuneplanmæssige konsekvenser. 
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Regionplanen forudsætter, at der i forbindelse med lokalplanlægningen foretages en redegørelse for
de støjmæssige forhold omkring hhv. Søndersøvej og Rugårdsvej. – Denne redegørelse findes ne-
denfor.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser, indenfor sær-
lig sårbart område med mindre end 15 m ler til beskyttelse af grundvandsforekomsterne og indenfor
indvindingsopland for vandværksboring. Her kræves særlig agtpågivenhed ved placering af nye by-
områder. – Udlæg af det aktuelle, nye boligområde vurderes ikke at være i konflikt med grund-
vandsinteresserne.

Kommuneplan 1997

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 1997 for Søndersø Kommune, idet det dog
skal bemærkes, at den lille del af lokalplanområdet, som ligger øst for Søndersøvej, ikke er angivet i
kommuneplanen som fremtidig byzone. Fyns Amt har imidlertid oplyst, at inddragelse af dette areal
under byzone er uden regionplanmæssige og kommuneplanmæssige konsekvenser. 

Lokalplanområdet omfatter kommuneplanens rammeområde nummer B.2.10 og rammeområde
nummer B.2.9. Lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebe-
stemmelser for disse to områder.

Gældende lokalplaner

Et mindre areal mod syd er omfattet af hidtil gældende lokalplan nr. 34, vedtaget i 1986. Lokalplan
nr. 34 udlægger et lokalt erhvervsområde (håndværkerområde), som imidlertid aldrig er realiseret. I
Kommuneplan 1997 er det bestemt, at lokalplan nr. 34 skal afløses af en ny lokalplan, som udlæg-
ger området til boligformål.

Lokalplan nr. 34 ophæves og erstattes af lokalplan nr. 96 ved den endelige vedtagelse heraf. 

Zonestatus

Størstedelen af lokalplanområdet (rammeområde B.2.10) er beliggende i landzone. Ved lokalpla-
nens endelige vedtagelse overføres dette område til byzone. 

En mindre del af lokalplanområdet (rammeområde B.2.9) er allerede beliggende i byzone. 

Spildevandsplan

Hovedparten af lokalplanområdet ligger udenfor godkendt kloakopland i henhold til Søndersø
Kommunes spildevandsplan. Der udarbejdes herfor et tillæg til spildevandsplanen, som pålægger
området tilslutning til offentligt spildevandsanlæg. Området skal kloakeres med separate ledninger
for hhv. regn- og spildevand.
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Varmeplan

Lokalplanen er i overensstemmelse med Søndersø Kommunes varmeplan, og pålagt tilslutning til
naturgasforsyning. 

Tilslutningen kan ske individuelt eller i fælles anlæg.

Energiforsyningen kan suppleres med vedvarende energiforsyning i form af solfangere.

Naturgasforsyningen kan suppleres - eller evt. helt erstattes - med anlæg for vedvarende energifor-
syning. Eventuel fritagelse for kravet om naturgastilslutning kræver i givet fald særlig tilladelse fra
Søndersø Kommune.

Vandforsyningsplan

I henhold til vandforsyningsplanen skal området vandforsynes fra Morud, og Trøstrup Vandværker.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at regnvand genbruges som vandforsyning (til vanding, toilet-
skyl, vask, rengøring og lignende) efter reglerne herfor.

Affaldsplan

Lokalplanområdet er i overensstemmelse med Affaldsplan for Søndersø Kommune 2000-2012.
Lokalplanen muliggør ordninger for dagrenovation med individuelle eller fælles løsninger, ligesom
der er gode muligheder for hjemmekompostering af organisk affald og haveaffald. Endeligt udlæg-
ger lokalplanen plads til en ny nærgenbrugsstation.

Støjforhold

Lokalplanområdet udsættes for trafikstøj fra hhv. Søndersøvej og Rugårdsvej. 

For at sikre overholdelsen af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på maks. 55 dB(A) ved uden-
dørs opholdsarealer ved udlæg af nye arealer til boligformål fastlægger lokalplanen, at der ikke op-
føres ny boligbebyggelse nærmere end 55 meter, målt fra de to vejes midterlinie. 
Grænserne for industristøj i området er 45/40/35 db(A).

Jordforurening

Lokalplanområdet har hidtil udelukkende været anvendt landbrugsmæssigt, og der er ikke registre-
ret affaldsdepoter indenfor området.

Landbrugspligt

Ejendommen med matrikel nr. 4a, og 6a Morud By, Vigerslev og 4e og 5  Morudskov, Vigerslev er
noteret som landbrugsejendom med landbrugspligt.
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Forudsætning for lokalplanens gennemførelse er, at landbrugspligten ophæves efter §4, stk. 1 i
landbrugsloven. Tilladelse skal meddeles af Landbrugsministeriet via Jordbrugskommissionen. 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Fremlæggelsen af lokalplanforslaget for offentligheden medfører i henhold til § 17 i Lov om Plan-
lægning et midlertidigt forbud mod enhver form for bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret
anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige
plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog
højst et år efter, at forslaget er offentliggjort.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendom-
me, der er omfattet af lokalplanen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstem-
melse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er inde-
holdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det
område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.

Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag

Offentliggørelse af denne lokalplan er sket den 12.02.2002 i Område Avisen.

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har Kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning
herom til:

1. Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen, og lejere samt brugere af disse ejendomme.

2. Ejere af ejendomme uden for planens gyldighedsområde, og lejerne i, og brugerne af sådanne
ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter Kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig
betydning for dem.

3. De foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for Kommunalbestyrelsen har
fremsat skriftlig anmodning om at blive underrettet om forslag til lokalplaner.
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4. De statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse.

5. Det Kongelige Bibliotek i København.

Ved offentliggørelsen den 12.02.2002 er der 8 ugers frist til at komme med indsigelser og / eller
ændringsforslag. Fristen udløber den 09.04.2002.  

Når fristen på de 8 uger er udløbet, skal Kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalpla-
nen. De eventuelle indsigelser og / eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der
ikke indkommet indsigelser, kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt.

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og / eller ændringsforslag, kan vedtagelsen tidligst ske 4
uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Indsigelserne skal være begrundede.

Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt over for
Kommunalbestyrelsen inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når
der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Uafklarede spørgsmål kan
parterne indbringe for Miljøministeriet.

Amtsrådet skal fremsætte indsigelser mod forslag til lokalplaner, såfremt planforslaget er i strid
med regler eller beslutninger efter Lov om Planlægning.

En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn,
som myndigheden varetager.

Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan Kommunalbestyrelsens
endelige vedtagelse af planen ikke ske, før ændret forslag har været offentliggjort.

Endelig vedtagelse

Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offent-
liggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, ef-
ter Kommunalbestyrelsens skøn, på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse
eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan Kommunalbestyrelsens endelige
vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen og har fået lejlighed
til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist.

Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager Kommunalbestyrelsen offentlig
bekendtgørelse herom efter reglerne, der er fastsat i Lov om Planlægning.

Kommunalbestyrelsen sender endvidere et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til:

1. Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen.
2. Enhver, der rettidigt har fremsat skriftlig indsigelse mod eller ændringsforslag til planforslaget.



Side 11 af 22
Lokalplan nr. 96 for Søndersø Kommune

3. Foreninger og myndigheder, som nævnt i det foregående afsnit.

Slutteligt lader Kommunalbestyrelsen planen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen.

Udskrift af Kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol

Kommunalbestyrelsens møde den 04.02.2002, pkt. .43, 01.02.05P16 lokalplan nr. 96 for boligom-
råde ved Frugthaven i Morud

Særstandpunkt: 
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§ 3.
Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 1 i fem delområder med føl-
gende formål:

I Boligbebyggelse (fritliggende énfamilieboliger og dobbelthuse)
II Boligbebyggelse (fritliggende énfamilieboliger og dobbelthuse eller ræk-

kehuse)
III Offentlige formål
IV Offentlige formål
V Friareal

3.2 Område I skal anvendes til boligformål. Områdets bebyggelse skal bestå af
fritliggende énfamilieboliger og / eller dobbelthuse med tilhørende fællesan-
læg, veje og stier. 

3.3 Område II skal anvendes til boligformål. Områdets bebyggelse skal i hvert af-
snit for sig bestå af enten fritliggende énfamilieboliger og / eller dobbelthuse
eller rækkehuse. Hertil kommer tilhørende fællesanlæg, eventuelt fælleshus,
veje og stier.

3.4 Område III skal anvendes til offentlige formål i form af institutioner, kvarter-
hus, fælleshus, arbejdshus, nærgenbrugsstation og lignende service til betjening
af boligområdet.

3.5 Område IV skal anvendes til offentlige formål i form af spildevandsanlæg og
friareal.

3.6 Område V skal anvendes til friarealer, som kan benyttes til sølandskab / regn-
vandsbassin, ophold, leg, dyrkning og dyrehold, veje og stier efter kommunal-
bestyrelsens bestemmelser. 

3.7 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i den enkelte bolig drives en sådan
virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder (f.eks. liberale er-
hverv, privat service), under forudsætning af:

• at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig,
• at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan må-

de, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres (ved skilt-
ning eller lignende), og at områdets karakter af beboelsesområde ikke for-
andres,

• at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, og
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• at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på
ejendommen.

I øvrigt må der i planområdet normalt ikke etableres virksomheder, som oplag-
re, anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter.
Tilladelsesmyndigheden kan kun undtagelsesvis tillade placering inden for om-
rådet, dette vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der skal etableres særlige beskyt-
telsesforanstaltninger og overvågningssystem, hvor der er særlig risiko for 
grundvandsforurening.
Nye byområder, tekniske anlæg m.v. skal placeres så det sikres, at vandindvin-
dingsanlæg ikke udsættes for forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid 
gældende vejledende afstandskrav herfor normalt sikres opfyldt.

3.8 Indenfor lokalplanområdet kan der tillades opført mindre, tekniske anlæg til
områdets forsyning. I denne forbindelse må der opføres transformerstation til
områdets forsyning, når den ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke
gives en højde på mere end 2 m over terræn, og når den udføres i overens-
stemmelse med den øvrige bebyggelse.

§ 4.

Udstykning

4.1 Udstykning af parceller til boligformål skal ske i overensstemmelse med prin-
cipperne vist på kortbilag 2. 

4.2 Indenfor område I og II skal parceller til boligformål udstykkes med en mind-
ste grundstørrelse på 800 m2 til fritliggende énfamilieboliger, en mindste
grundstørrelse på 300 m2 pr. bolig til dobbelthuse, og en mindste grundstørrel-
se på 300 m2 pr. bolig til rækkehuse.

§ 5.

Veje, stier og parkering

5.1 Der udlægges areal til veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 2
og 3.

5.2 Stamvejene A-B, C-D, E-F og G-H udlægges i en bredde af 10 meter og an-
lægges med en kørebanebredde på mindst 6,0 meter. Kørebaner udføres med
fast belægning som f.eks. asfalt, betonsten eller græsarmering. Rabatter anlæg-
ges med græs. Vejbelysning udføres med parkarmaturer.
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5.3 Ved D-E-F kan udføres vejtilslutning til Søndersøvej som vist i princippet på
kortbilag 2 og 3. Tilslutning ved F kan udføres med eller uden rundkørsel.
Vejtilslutningen til Rugårdsvej, punkt G, kan udføres som almindelig sidevejs-
tilslutning. Når 16 grunde er solgt, dog senest 5 år efter at der etableret side-
vejstilslutning, skal denne sidevejstilslutning ændres til rundkørsel.

5.4 Boligvejene i hvert bebyggelsesafsnit udlægges i en bredde af 7 meter og an-
lægges med en kørebanebredde på 5,5 meter. Kørebaner skal udføres med fast
belægning som f.eks. asfalt, betonsten eller græsarmering. Rabatter anlægges
med græs. Vejbelysning udføres med parkarmaturer.

5.5 For enden af hver boligvej anlægges efter behov vendeplads med fast belæg-
ning, jf. kortbilag 3.

5.6 Stier udlægges som offentlige stier i en bredde af 3 meter. Stierne øst for vej A-
B udføres med belysning og fast belægning i ca. 2 meters bredde. Stierne vest
for vej A-B udføres uden belysning, i ca. 1,5 meters bredde. 

5.7 Der skal for hver bolig anlægges mindst 2 parkeringspladser på egen grund.
Der kan efter behov suppleres med fælles gæsteparkeringspladser på fællesare-
aler og rabatarealer. Ved samlede bebyggelser kan Kommunalbestyrelsen æn-
dre kravet, ligesom der her kan udføres fælles parkeringspladser på private
fællesarealer. 

5.8 Placering af indkørsler / overkørsler fra boligveje til byggegrunde fastlægges i
forbindelse med byggemodningen af det pågældende byggeafsnit. Indkørsler /
overkørsler må udformes i maks. 5 meters bredde, og skal belægges med
græsarmeringssten af samme type og med samme udformning som belægnin-
gen på vejarealet ud for grunden, og etableres og vedligeholdes af den pågæl-
dende grundejer.

5.9 Frugthavens (vej A-B's) tilslutning til Søndersøvej ved punkt B nedlægges og
ændres til en stiunderførsel under Søndersøvej.

5.10 Langtidsparkering af campingvogne, entreprenørkøretøjer, lastvogne samt hen-
stilling af både og lignende må ikke finde sted på vejarealer og fællesarealer.

 
5.11 Der må fra hver parcel etableres én stiadgang til det omgivende friareal.
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§ 6.

Tekniske anlæg

6.1 Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes de i området værende offentli-
ge eller almene forsyningsværker, herunder kloakforsyning, fælles antennean-
læg, naturgasforsyning, vandforsyning og elforsyning.

6.2 Elledninger, herunder til vejbelysning, skal udføres som jordkabler. Vej- og
stibelysning skal udføres som lavenergianlæg, hvor lyskilder har god lyskvali-
tet.

6.3 Master til belysning langs boligvejene vil blive placeret ca. 0,4 meter inde på
den enkelte boligparcel.

6.4 Indenfor området kan afvandings- og forsyningsledninger med tilhørende an-
læg for spildevand, vand, elektricitet, telefon, naturgas, antenne m.v. om nød-
vendigt af tekniske grunde føres over parcellerne til forsyning af anden mands
ejendom, dog således at fremføring sker på sådanne steder, at byggemuligheder
ikke indskrænkes. Ledningsanlæg tinglyses i givet fald på de enkelte parceller.
De hertil berettigede skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning
samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder mod retablering på
privat grund og på fællesarealerne.

6.5 I friarealet (område V) etableres vandfyldt sølandskab og regnvandsbassin som
en del af det offentlige spildevandsanlæg, i princippet som vist på kortbilag 3.

6.6 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at regnvandet, på egen grund genanvendes
som vandforsyning i henhold til reglerne herfor.

6.7 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en del af elforsyningen foregår ved etab-
lering af solcelleanlæg.

6.8 Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasforsyningen. Naturgasforsyningen kan
suppleres - eller evt. helt erstattes - med anlæg for varmegenvinding og vedva-
rende energiforsyning. Eventuel fritagelse for kravet om naturgastilslutning
kræver i givet fald særlig tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

6.9 Inden for planområdet er der placeret en naturgasledning i stål med et tinglyst 
servitutbælte på 10 meter omkring ledningsmidten. Inden for servitutbæltet er 
der forbud mod byggeri. Servitutbæltet vil berøre område III og den vestlige
del af område I, nord for område III, samt område V hvor vejen C-D er 
placeret.
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§ 7.

Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Bebyggelsesprocenten må, hvor en ejendom anvendes til fritliggende énfami-
liebolig, ikke overstige 25.

7.2 Bebyggelsesprocenten må, hvor en ejendom anvendes til dobbelthus eller ræk-
kehus, ikke overstige 35, inklusiv andel af fælles, privat friareal.

7.3 Bebyggelse må opføres i op til 1½ etage.

7.4 Bebyggelsens højde må, hvor en ejendom anvendes til fritliggende énfamilie-
bolig eller dobbelthus, ikke overstige 7,5 meter målt fra terræn eller fra et af
Kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan.

7.5 Bebyggelsens højde må, hvor en ejendom anvendes til rækkehuse, ikke over-
stige 8,5 meter målt fra terræn eller fra et af Kommunalbestyrelsen fastsat ni-
veauplan.

7.6 Dobbelthuse og rækkehuse må sammenbygges i skel.

7.7 Inden for område IV og V må ikke opføres ny bebyggelse bortset fra redskabs-
bygning, ly for husdyr og lignende á maks. 15 m2, højde maks 2,5 meter.

7.8 Ingen form for boligbebyggelse må opføres nærmere Søndersøvej og Rugårds-
vej end 55 meter. Afstanden måles fra vejmidte.

§ 8.

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes, glaserede teglsten er
undtaget. Dog kan blanke og reflekterende tagmaterialer tillades i forbindelse
med vinterstuer/havestuer og solfangeranlæg. Det bør tilstræbes, at fladen ind-
går som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk.

8.2 For både tage og facader gælder, at dele heraf endvidere må fremstå som glas-
partier, f.eks. i forbindelse med udestuer, solfangere og solcellepaneler.

8.3 Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer eller farver, som ef-
ter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.
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8.4 Skiltning og reklamering, ud over almindelig navne- og nummerskiltning, må
kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

8.5 Inden for lokalplanens område må der ikke monteres antenner på bygning eller
grund. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at der opsættes ud-
vendige antenner / paraboler. 

§ 9.

Ubebyggede arealer

9.1 Beplantning af området samt anlæg af område IV og V skal ske efter de på
kortbilag 3 angivne principper.

9.2 De eksisterende beplantninger med frugttræer angivet på kortbilag 2 må ikke
fjernes eller ændres i væsentligt omfang uden Kommunalbestyrelsens særlige
tilladelse.

9.3 De øst-vestgående tjørnehegn nord og syd for hvert byggeafsnit etableres af
udstykkeren, og etableres senest som led i byggemodningen. Hegnene skal be-
stå af hvidtjørn (crataegus monogyna). I hegnet må klippes op til 2 åbninger
("vinduer") fra hver parcel, hvor højde + bredde maksimalt må være 3 meter. I
hegnet må endvidere etableres en maks. 1,5 meter bred udgang til område V.

9.4 Øvrige hegn i skel skal udføres som hække af bøg eller avnbøg.

9.5 Tjørnehegn (§ 9.3) og hække (§ 9.4) vedligeholdes i henhold til hegnslovens
bestemmelser, idet hække ud mod vej-, sti-, opholds- og fællesarealer vedlige-
holdes på begge sider af den pågældende parcelejer, og tjørnehegn på siden ud
mod område V vedligeholdes af kommunen. Tjørnehegn beskæres til en højde
på ca. 5 meter. Hække ud mod boligveje må have en højde på maks. 1,25 me-
ter. Hække ud mod vej-, sti-, opholds- og fællesarealer skal plantes og opret-
holdes på egen grund.

9.6 Beplantning inden for område III, IV og V skal bestå af naturligt hjemmehø-
rende, løvfældende arter.

9.7 Inden for område V etableres et naturpræget, uindhegnet regnvandsbassin og
sølandskab.

9.8 Terrænregulering skal begrænses, og skal så vidt muligt udføres som naturlige,
beplantede jordskråninger med en maksimal stigning på 1:3. I forbindelse med
ansøgning om byggetilladelse skal fremsendes terrænplan til godkendelse.
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9.9 Udendørs oplagring af materialer, både m.v. må ikke finde sted inden for
lokalplanområdet. 

9.10 Den enkelte grundejer er pligtig til at ren- og vedligeholde sine arealer (have
og lignende) på en sådan måde, at kvarteret i sin helhed fremtræder pænt vedli-
geholdt. 

§ 10.

Grundejerforening

10.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af
boliger inden for lokalplanområdet, ibrugtaget efter lokalplanens endelige
vedtagelse.

10.2 Grundejerforeningerne skal oprettes senest når 50% af de respektive grunde er
solgt, eller når Kommunalbestyrelsen kræver det.

10.3 Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af Kom-
munalbestyrelsen.

§ 11.

Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse

11.1 Før ny bebyggelse tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet kloak-, el-,
vand-, fællesantenne- og naturgasnettet, og den skal være tilmeldt den kommu-
nale renovationsordning.

§ 12.

Tilladelse fra andre myndigheder

12.1 Lokalplanen kan ikke træde i kraft før den berørte del af skovbeskyttelseslinien
er ophævet, jf. Lov om Naturbeskyttelse.

12.2 Fyns Amt har i henhold til Vejloven, fastsat, og tinglyst, særlige adgangsbe-
stemmelser og byggelinier på 10 meter regnet fra vejmidten for Søndersøvej, 
landevej 531, fra km 0.360. På Rugårdsvej, landevej 503, er der fastsat og 
tinglyst særlige adgangsbestemmelser. De påtænkte nye sidevejstilslutninger til
landevejene er betinget af tilladelse hertil fra landevejsbestyrelsen i henhold til
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Vejlovens § 70 og dispensation fra adgangsbestemmelserne i henhold til Vej-
lovens § 80. Fyns Amt har dog givet principiel tilladelse til den nye sidevejstil-
slutning til Søndersøvej på en række vilkår. Vejtilslutning til Rugårdsvej, punkt
G, kan udføres som almindelig sidevejstilslutning. Når 16 grunde er solgt, dog
senest 5 år efter at der er etableret sidevejstilslutning, skal denne sidevejstil-
slutning ændres til rundkørsel.

§ 13.

Lokalplanens administration

13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan med-
deles af Søndersø Kommunalbestyrelse, fagudvalg eller administration i hen-
hold til bemyndigelse.

13.2 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-
planen, må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens § 18 kun
udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser.

13.3 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg og
bebyggelser, der er indeholdt i planen.

13.4 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende lempel-
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den
særlige karakter af det område, der søges skabt med planen. Væsentlige afvi-
gelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-
plan.

13.5 Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige be-
byggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

§ 14.

Ophævelse af ældre lokalplan

14.1 Lokalplan nr. 34, godkendt af kommunalbestyrelsen den 01.09.1986, ophæves. 
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