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Marstal indre by - Lokalplantillæg
Lokalplantillæg 8-2A-1

2018

Offentlighedsperiode
Planforslaget var fremlagt i offentlig høring 8 uger fra torsdag d. 26. april
2018 til torsdag 21. juni 2018.

Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering er der foretaget en screening af lokalplanforslaget. I screeningen vurderes det, at planforslaget ikke giver mulighed for tiltag, som har væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor
ikke udarbejdet miljøvurdering. Opsummering af screeningen kan ses på
s. 13.
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Forord
HVAD ER EN LOKALPLAN?
Lokalplaner styrer den fremtidige udvikling i et område. Den skal være i
overensstemmelse med Kommuneplanens rammer og hovedstruktur.
I en lokalplan fastsætter Kommunalbestyrelsen bindende bestemmelser for
et område. Bestemmelserne kan f.eks. regulere:





Hvad området og bygningerne skal bruges til.
Hvor og hvordan, der skal bygges nyt.
Hvilke bygninger, der skal bevares.
Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Planloven bestemmer, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og
anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelse og bilag. Bestemmelserne er udformet som paragraffer, og angiver, hvad der gælder inden for lokalplanområdet. Redegørelsen, beskriver lokalplanområdet, lokalplanens
forhold til anden planlægning og redegør for lokalplanens indhold. Bilagene
består af kort mm.
LOKALPLANTILLÆG
Et lokalplantillæg er et supplement til en eksisterende lokalplan, der reviderer enkelte emner eller bestemmelser i en vedtaget lokalplan. Lokalplantillæg udarbejdes og vedtages efter samme regler som lokalplaner.
VEDTAGELSE AF LOKALPLANER
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges
det i offentlig høring i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er
omfattet af lokalplanforslaget, ikke må ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige
lokalplan er vedtaget og bekendtgjort. Forbuddet gælder højst ét år fra offentliggørelsesdatoen.
Når forslaget til lokalplanen er i offentlig høring, kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved Kommunalbestyrelsens
behandling af lokalplanforslaget. Herefter kan Kommunalbestyrelsen vedtage lokalplanen.
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige lokalplan, og den er
bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer, der er i strid med lokalplanen, på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Den eksisterende
lovlige bebyggelse kan blive liggende, og eksisterende lovlig anvendelse
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser gælder kun , hvis ejeren ønsker gennemført ændringer på ejendommen.
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Tillæg til Lokalplan nr. 8-2A-1 for Marstal
indre by
I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 587 af 27/05/2013 ) ændrer lokalplantillæg 8-2A-1 følgende bestemmelser i lokalplan 8-2A.

§ 1 Lokalplanens formål
§ 1.1

Ingen ændringer.

§ 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus
§ 2.1

Det præciseres at:
 Lokalplan 8-2A og Tillæg til Lokalplan 8-2A-1 ikke gælder
for matrikel 219 og 135 Marstal.
 Lokalplan 8-2A og Lokalplantillæg 8-2A-1 gælder for matrikel 50a, 112s, 157c, 185b og 651 alle Marstal.
 Lokalplan 8-2A og Lokalplantillæg 8-2A-1 gælder for alle
umatrikulerede vejarealer, der ligger inden for lokalplanens afgrænsning.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse
§ 3.1

§ 3.5 ændres så den fulde bestemmelse lyder:
Der kan efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert
enkelt tilfælde indrettes:

hotelværelser, Bed & Breakfast, pensionater og klublejligheder i lokaler, der kan godkendt til beboelse.

Restauranter, I Kategori A huse kan der dog ikke gives
dispensation til restauranter jf. pkt. 3.2.

værksteder / virksomheder uden væsentlig genevirkning
for omgivelserne.
Forinden der gives en tilladelse til de ovennævnte anvendelser, vil der blive foretaget en nabohøring af tilstødende naboer.

§ 4 Bebyggelsens omfang og placering
§ 4.1

Ingen ændringer.

§ 5 Bevaring af bebyggelse
§ 5.12 omformuleres så det fremgår:
Vinduer skal udføres i træ med den originale sprosseinddeling og rammestørrelse. Der må ikke indsættes vinduer, der
helt eller delvist er udført af plast eller aluminium. Det gælder
derfor også, at der ikke må isættes vinduer, der er udført af
blandingsprodukter som f.eks. komposit. Dvs. der må kun
isættes vinduer der udelukkende består af træ. Undtaget er
trævinduer med alu-bundliste i vinduesfarven.
§ 5.17 omformuleres så det fremgår:
Døre skal udføres i træ. Der må ikke isættes døre, der helt
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eller delvist er udført af plast eller aluminium. Det gælder derfor også, at der ikke må isættes døre, der udført af blandingsprodukter som f.eks. komposit. Dvs. der må kun isættes døre
der udelukkende består af træ. Undtaget fra dette er er døre
med alubundliste i samme farve som døren.
Der tilføjes § 5.26
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra punkt 5.7, 5.8,
5.9, 5.11, 5.18, 5.22 og 5.23 hvis:
 ejendommen ikke er fredet
 har en SAVE-værdi mellem 5 og 9
 De foreslåede ændringer er i overensstemmelse med lokalplanens øvrige bestemmelser.
I delområde B, D, E og F kan der dispenseres fra § 5.19.
For alle dispensationer gælder at Kommunalbestyrelsen kan
opstille betingelser, om at særlige bygningsdetaljer bevares.

§ 6 Fritliggende sekundære bygninger, udhuse,
garager, carporte, drivhuse og orangerier
§ 6.1

Ingen ændringer.

§ 7 Skiltning
§ 7.1

Ingen ændringer.

§ 8 Stier
§ 8.1

Kortmaterialet vedr. snorrer opdateres, bestemmelsen opdateres med følgende ordlyd:
De eksisterende snorrer skal bibeholdes og må ikke ændres.
Eksisterende belægning (asfalt, grus, perlesten og andet) vil
dog kunne tillades udskiftet til brosten).
De eksisterende snorrer er matrikel:
7000ad (Filosofgangen).
7000c
7000g
7000k
7000m
7000n
7000q
7000r
7000t
Del af matrikel:
7000am
7000av
7000bb
7000bo
7000d
Alle Marstal.
Kort over snorrerne fremgår af bilag 2.
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§ 9 Ubebyggede arealer
§ 9.1

Ingen ændringer.
Planloven §17. stk. 1.

§ 10 Tekniske anlæg
§ 10.1 Ingen ændringer.

§ 11 Ophævelse af lokalplan
§ 11.1 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne
lokalplan aflyses §3.5, §5.12, §5.17, § 8.1 i lokalplan 8-2A for
Marstal Indre by.

Planloven §17. stk. 2 og 3.

§ 12 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning
§ 12.1 Midlertidigt forbud mod ændring af ejendomme i
høringsperioden
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke
ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra
lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan
er vedtaget og bekendtgjort. Forbuddet gælder højst ét år.
Dispensation
Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat
sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan kommunen tillade
ejendommene bebygget eller anvendt, som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladelse forudsætter, at det, der
gives tilladelse til, er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan.

Planloven § 32

Planloven §18.

Bortfald
Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen.

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger
§ 13.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet
af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrig anvendes i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og
dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel anvendelse
som bebyggelse ikke strider mod i givne byggetilladelser og i
øvrigt er lovlig.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af
anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
§ 13.2 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun
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gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
§13.3 Lokalplan 8-2A indeholder i 5.1 bestemmelse om, at bygningerne ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen og i § 5.2 bestemmelse om at ejendomme registreret
som kategori C kun må ombygges eller ændres efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

Vedtagelsespåtegning
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REDEGØRELSE
Beskrivelse af lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter Marstal indre by. Lokalplanområdet er
sammenfaldende med området, der er omfattet af lokalplan 8-2A.
Området kan ses på bilag 1.
Marstal er udbygget over mange hundrede år. Gennem tiden er
overskudsarealer blevet inddraget til bygninger og haver. Renovering
af husene, er sket i et tæt samspil mellem det enkelte hus, og de
materialer, der var til rådighed. Husenes træværk blev malet med
den rest maling, der var i overskud. Det betyder, at Marstal i dag
fremstår som en tæt by, hvor husene har en stor detaljerigdom.

Baggrund og formål med lokalplanen
BAGGRUND
Hovedformålet med Lokalplan 8-2A er at bevare bymiljøet, og dermed også den variation, der kendetegner bymiljøet i Marstal. Med
variation sigtes der både til variationen i husenes arkitektur, hvor der
er repræsenteret byggestil fra forskellige årtier og meget forskellige
perioder, og på den lille variation, der f.eks. opstår ved at de mange
landevejshuse, der umiddelbart har en forholdsvis ens arkitektur, får
en variation i deres udtryk med deres forskellige farver på træværk,
forskellig udformning af gesimser, stik, døre mv.
Udfordringen med en bevarende lokalplan for Marstal, er dermed at
hvis man nøjes med at bevare de mere specielle ikonbyggerier som
rederikontorer, bankbygning mv., bevarer man ikke den variation, der
er en del af den særlige oplevelse, man kan få i bymiljøet i Marstal.
Derfor gælder lokalplanens bestemmelser for bevaring af bebyggelse alle huse, der er omfattet af lokalplan 8-2A. Efter vedtagelsen af
lokalplan 8-2A, er der kommet et ønske fra Lokalplan 8-2A udvalget
om at kunne dispensere fra en del af disse bestemmelser. Ønsket er
baseret på konkrete ansøgninger, som udvalget har modtaget. Lokalplantillægget er udarbejdet, for at gøre det muligt, at dispensere
fra bestemmelser, der gælder det enkelte hus, uden at det vil påvirke
oplevelsen af variationen i gadebilledet, og dermed bymiljøet i Marstal. Muligheden for dispensation begrænses til ejendomme, der ikke
er fredet og er SAVE-registreret med en bevaringsværdi på 5-9. Derudover præciseres et par bestemmelser, som f.eks. at det er muligt
at etablere Bed & Breakfast inden for lokalplanområdet og kortmaterialet vedrørende snorrerne bliver opdateret.

Lokalplanens indhold
LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE
Der sker en præcisering af anvendelsesbestemmelserne, så det
fremgår at ud over pensionat, hotelværelser mv. kan der også etableres Bed & Breakfast inden for lokalplanområdet. Det præciseres
også, at der er en forudsætning at lokalerne er godkendt eller kan
godkendes til beboelse.
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LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING
I sommeren 2018 er afgrænsningen på lokalplaner i Ærø Kommune
blevet gennemgået som del af opgaven med konsolidering af plandata til SKAT.
Gennemgangen viste, at der er uoverensstemmelser mellem kort og
matrikelliste i Lokalplan 8-2A. Derfor er der tilføjet følgende præciseringer:
Matrikel 219, Marstal er ikke omfattet af Lokalplan 8-2A og Lokalplantillæg 8-2A-1. Matrikel 219 Marstal er med på matrikellisten i Lokalplan 8-2A men ikke med på kortet. Matrikel 219 Marstal er omfattet af Lokalplan 101-4.
Matrikel 135 Marstal er omfattet af Lokalplan 47 for Vandrehjemmet.
Ved vedtagelsen af Lokalplan 47 blev Lokalplan nr. 8 ophævet for
matriklen. Det vurderes, at matriklen er taget med i de efterfølgende
lokalplaner ved en fejl.
Matriklerne 50a, 112s, 157c, 185b og 651 ligger alle inden for lokalplanområdet, men er ikke nævnt i matrikellisten. Det bliver derfor
præciseret, at de er omfattet af lokalplanerne.
I Ærø kommunes ældre lokalplaner har der været en tradition for at
vejarealer ikke bliver nævnt i matrikellisten. Det præciseres derfor at
lokalplanen også gælder for de umatrikulerede vejarealer. Det vil
sige matrikler der begynder med 7000.

UDSTYKNING
Lokalplantillægget har ingen særlige bestemmelser om udstykning.
Der henvises til bestemmelser og redegørelse i lokalplan 8-2A.

VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD
Lokalplantillægget præciserer hvilke matrikler, der er registreret som
snorrer. Ved samme lejlighed er kortmaterialet opdateret. Det opdaterede kortmateriale ses i bilag 2.

TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ
Lokalplantillægget har ingen særlige bestemmelser om tekniske anlæg og miljø. Der henvises til bestemmelser og redegørelse i lokalplan 8-2A.

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Lokalplantillægget har ingen særlige bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering. Der henvises til bestemmelser og redegørelse i lokalplan 8-2A.
BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Som det er gennemgået i afsnittet om baggrunden for lokalplanen,
kan bygningsmassen i Marstal deles op i to grupper:
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en stor del af husene i Marstal kan klassificeres som danske
byhuse eller landevejshuse. Selvom de er af samme type,
fremstår de forskellige, fordi detaljerne på husene er forskellige. Det handler f.eks. om farverne på mure, døre, vinduer og
udsmykning på gesimser, stik mv.



I mellem de danske byhuse, ligger der huse fra meget forskellige tidsperioder og stilarter. Der er alt fra bankbygninger og
rederier til beboelseshuse fra 1960’erne og frem. Denne sammenblanding af stilarter og forskellige udtryk, er en del af Marstals udtryk og historie.

Lokalplanens formål er at bevare bymiljøet i Marstal, og dermed også den variation, der er husene i mellem. Dette afspejles i Lokalplan
8-2A’s bestemmelser om bevaring af bebyggelse. Med ændringerne
i Lokalplantillæg 8-2A-1 er det muligt at dispensere fra bestemmelser, der påvirker det enkelte hus, men kun vil have mindre indflydelse på oplevelsen af gadebilledet.
Det bliver f.eks. muligt at dispensere, så et hus i blank mur, der ikke
er fredet og er SAVE-registreret med en værdi mellem 5-9, kan
pudses op. Det er derimod ikke muligt at få dispensation til at isætte
plastikvinduer. Det skyldes, at variationen mellem landvejshusene
ligger i de små detaljer, som f.eks. træværk i forskellige farver. Med
vinduer i træ, kan farverne skifte mellem ejere, og tidens mode. Med
vinduer i plastik, fastlåses farvevalget, og detaljerigdommen, der
kendetegner Marstal vil forsvinde.

UBEBYGGEDE AREALER
Lokalplantillægget har ingen særlige bestemmelser om ubebyggede
arealer. Der henvises til bestemmelserne i lokalplan 8-2A.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
EKSISTERENDE LOKALPLANER
Lokalplanområdet er omfattet lokalplan 8-2A. Lokalplantillægget er et
supplement til den eksisterende lokalplan. Se i øvrigt afsnittet om
baggrunden for lokalplanen.
KOMMUNEPLAN 2009
De ændringer lokalplantillægget medfører, er i overensstemmelse
med Kommuneplan 2009. Der er tale om mindre ændringer og præciseringer, af den eksisterende lokalplan. Der henvises derfor til afsnittet i lokalplan 8-2A.
ZONEFORHOLD
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone. For yderligere information se Lokalplan 8-2A.
BESKYTTELSESLINJER
Der er ikke registreret beskyttelseslinjer inden for lokalplanområdet.
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KULTURARV
Der henvises til afsnittet: Introduktion til Marstal by, i Lokalplan 8-2A
for Marstal indre by.
REGNVAND OG KLIMASIKRING
Lokalplanområdet er omfattet af Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan. Der er ingen særlige bestemmelser for området.
MUSEUMSLOVEN
Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet i
henhold til Museumslovens (LBK nr 358 af 08/04/2014) § 27
standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal
straks anmeldes til Øhavsmuseet.
DRIKKEVAND
Lokalplanområdet er et langstrakt område på godt 700 m og en bredde på henved 200 m. Området dækker den indre by og støder mod
øst op til havneområdet. Lokalplanområdet ligger i Område med
Særlig Drikkevandsinteresse OSD, og hovedparten af området ligger
indenfor indvindingsoplandene til flere af Ærø Vands forsyningsboringer. Dvs. at det antages, at der dannes grundvand i området, eller
det strømmer frem til boringerne fra størstedelen af det lokalplanlagte område.

Ærø Vands boringer ligger alle indlands. De boringer, der er tættest
på lokalplanområdet, ligger i kildefeltet Ellenet, som er en samling af
6 aktive boringerne sydvest for det lokalplanlagte område. Der er
godt 200 m til den nærmest af boringerne. Lidt længere mod nordvest, i et lille skovområde, er der et mindre kildefelt med to boringer.
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Der er godt 600 m til den nærmest af de to boringer.
Der er ikke udlagt boringsnære beskyttelsesområder, BNBO’er i lokalplansområdet. De af statens udregnede BNBO’er omfatter heller
ikke lokalplansområdet.
Der er desuden en indvinding ved Marstal Fjernvarme, Jagtvej 2. Her
indvindes der ikke grundvand til drikkevand, men til brug i fjernvarmesystemet.
Region Syddanmarks forureningsundersøgelser i nærområdet viser,
at hvert fald i dele af området består af opskubbede flager af sand
med tynde lerindslag, og at grundvandsmagasinet, sandlaget, som
der indvindes fra i boringerne, kan strække sig helt op til muldlaget.
Ifølge statens kortlægning er Ellenet området sårbart (udlagt som
Nitratfølsomt indvindingsopland), men Regionens undersøgelser tyder på, at der også kan gælde under store del af lokalplansområdet.
Det vurderes derfor, at der er store grundvandsinteresserene i området, og der skal tages hensyn til grundvandet i forbindelse med planlægningen. Aktiviteter, som omfatter håndtering og opbevaring af
potentielt forurenende stoffer, skal derfor undgås.
JORDFORURENING
Der henvises til afsnittet i lokalplan 8-2A for Marstal indre by.
SPILDEVANDSFORHOLD
Lokalplanområdet er omfattet af Ærø Kommunes spildevandsplan.
Området er fælleskloakeret.
VARMEFORSYNING
Bestemmelser om varmeforsyning fremgår af Lokalplan 8-2A. Her
fremgår det, at der er tilslutningspligt fjernvarme for nye ejendomme i
lokalplanområdet, bortset fra lavenergihuse i kl. 1 (jf. Bygningslovens
bestemmelser).
KYSTNÆRHEDSZONE
Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster i et bælte på 3 km.
Bæltet omfatter arealer i landzone og sommerhusområder. Arealer i
byzone er ikke omfattet er kystnærhedszone, med mindre de ligger i
den kystnære del af byzonen. Se i øvrigt afsnittet i Lokalplan 8-2A
for Marstal indre by.

Miljøvurdering / Screening
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplantillæg nr. 8-2A1 er der foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering af
planer og programmer. På baggrund heraf er det Ærø Kommunes
vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lovens § 4, stk. 2.
Når der screenes for miljøvurdering vurderes det om ændringerne
har indflydelse på kulturmiljø, natur, miljø, klima, trafik og transport
mv.
Præciseringen af anvendelsesbestemmelserne, åbner ikke op for
13

Bemærkninger

Lokalplanens redegørelse
anvendelser, der er meget forskellige fra det, der er beskrevet i Lokalplan 8-2A. Den øgede dispensationsadgang til fysiske ændringer
er begrænset til huse med lav bevaringsværdi, det vurderes derfor
ikke have indflydelse på kulturmiljøet. Ændringerne i anvendelsesbestemmelserne er præcisering af de eksisterende anvendelsesbestemmelser, og udpegning af snorrerne omhandler arealer, der allerede er udlagt som offentlig vej.
Der udarbejdes ikke en miljøvurdering da der er tale om mindre
præciseringer af eksisterende bestemmelser.
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Bilag 2 - Snorrer

Matrikel 7000t Marstal

Matrikel 7000ad Marstal - Filosofgangen

16

Bilag 2 - Snorrer

Matrikel 7000r, 7000q og del af matrikel 7000bb Marstal

Matrikel 7000n Marstal
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Bilag 2 - Snorrer

Matrikel 7000m og del af matrikel 7000av Marstal

Matrikel 7000k Marstal
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Bilag 2 - Snorrer

Matrikel 7000c Marstal - matrikel 7000c er ved at blive opdateret. Kortet bliver skiftet, når korrekt matrikel
foreligger.

Del af matrikel 7000d Marstal
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Bilag 2 - Snorrer

7000 g og del af matrikel 7000am Marstal.

Del af matrikel 7000bo Marstal
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