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Lokalplantillæg for Badehusene på Eriks Hale
Lokalplantillæg 28-1

2019

Offentlighedsperiode
Forslag til Lokalplantillæg nr. 28-1 var sammen med kommuneplantillæg
nr. 14 fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 25. januar 2019 til den 22.
marts 2019.
I offentlighedsperioden indkom et forslag, om at det skulle være muligt at
genopføre badehus nr. 5 igen. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen at
forslaget til lokalplantillægget skulle ændres, så det er muligt at ansøge om
genopførelse af badehuse, der har været væk i mere end 3 år. Forslaget til
lokalplantillæg nr. 28-1 blev sendt i fornyet offentlig høring, fra fredag den
30. august 2019 til fredag den 13. september 2019.
Det tilpassede lokalplanforslag blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på
deres møde den. 20. november 2019.

Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering er der foretaget en screening af forslag
til Lokalplantillæg 28-1. Screeningen er foretaget samlet for Kommuneplantillæg nr. 14 og til Lokalplantillæg 28-1 - badehusene på Eriks Hale. I
screeningen vurderes det, at planerne 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. 16.
KLAGEVEJLEDNING
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages
til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 58. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En
eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen.
Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.
Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.
For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se
Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
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FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN
Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en
anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø
Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:
 Begrundet anmodning om fritagelse.
 Den påklagede afgørelse.
 Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.
Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter
tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til
Ærø Kommune og til borgeren.
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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.

VEDTAGELSE AF LOKALPLANER
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges
det i offentlig høring. 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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Bemærkninger

Lokalplanbestemmelser

Lokalplan nr. 28-1 for Badehusene på
Eriks Hale
I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål
§ 1.1

Lokalplanens formål er at revidere bestemmelserne i Lokalplan 28 vedr. badehusene. Formålet med revisionen er at
sikre, badehusene bevares i deres nuværende udformning.

§ 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus
§ 2.1

Lokalplanområdet består af den del af matrikel 240a Gudsgave, Marstal hvor badehusene ligger. Området er markeret på
bilag 1.

§ 2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse
§ 3.1

Lokalplanområdets anvendelse fastsættes til:
 Badehusene må fortsat anvendes til omklædning og ly.
 Der må ikke etableres salg af varer og/eller butik inden for
lokalplanområdet. For boder mv. henvises til parkeringspladsen, der ligger uden for lokalplanområdet.

§ 4 Udstykning
§ 4.1

Der må ikke foretages udstykning på nogen del af arealet.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
§ 5.1

Der udlægges ikke areal til nye veje i området.

§ 5.2

Der må ikke etableres parkeringsplads inden for lokalplanområdet.

§ 6 Tekniske anlæg og miljø
§ 6.1

Der må ikke etableres ledningsanlæg under nogen form i
lokalplanområdet.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7.1

Badehusene, skal bibeholdes og vedligeholdes i deres nuværende form og placering. De må ikke udvides eller erstattes af nye huse. Husene må ikke nedrives uden tilladelse fra
Kommunalbestyrelsen se § 7.2. Badehusenes tilladte mål og
arealer fremgår af registreringen i bilag 2.

§ 7.2

Ejeren af badehuset kan søge Kommunalbestyrelsen om
dispensation fra § 7.1 hvis tilstanden på et hus, er så dårlig,
at det er bedre at nedrive og genopføre huset. Det er en forudsætning for dispensationen, at huset opføres med samme
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Indholdsfortegnelse
materialer, form, størrelse og på samme sted som det hus,
det erstatter. Badehusenes mål og arealer fremgår af bilag 2.
§7.3

§7.4

Hvis der gives dispensation til nedrivning af badehus jf. § 7.2
eller et hus forsvinder som følge af en storm, har ejer 3 år til
at genopføre huset. Det er en forudsætning at der fortsat betales leje i genopbygningsperioden. Hvis der ikke betales leje
kan Ærø Kommune genudleje arealet og muligheden for at
genopfører huset overføres til ny lejer.
Hvis et hus ikke er genopført inden 3 år kræver en genopførelse af huset dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det
er lejers ansvar at indhente dispensation hos rette myndighed. Uanset hvad myndigheden giver tilladelse til, kan huset
kun genopføres i samme materialer, form, størrelse og på
samme sted som det badehus det erstatter. Badehusenes
mål og arealer fremgår af bilag 2.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
§ 8.1

Udvendige bygningssider skal bevares som træværk. Ved
reparation skal ligeledes anvendes træværk som udvendig
beklædning. Der må ikke anvendes plastik i nogen form. Der
må ikke anvendes blandingsprodukter som f.eks. komposit.

§ 8.2

Formen på husenes tage skal bevares som de fremstår ved
lokalplanens vedtagelse. Tagene fremgår af foto i bilag 2.
Ved udskiftning af tagdækningen skal der anvendes tagpap i
grå eller sort farve. Undtaget fra dette er hus nr. 3, hvor stråtaget skal fastholdes.

§ 8.3

De eksisterende træterrasser og udearelaer ved husene må
bibeholdes, men ikke udvides. Arealerne fremgår af registreringen i bilag 2.

§ 9 Ubebyggede arealer
§ 9.1

Der må ikke inddrages nyt areal til huse eller øvrigt areal til
husene som ophold, terrasser, bænke, trapper mv. ved badehusene. I bilag 2 ses opmåling af det areal til huse og øvrigt
areal, der ved vedtagelsen af lokalplanen er registreret til
hvert hus.

§ 9.2

Ubebygget areal må ikke kultiveres eller på anden måde udsættes for indgreb i sin naturlige tilstand.

§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
Ingen særlige bestemmelser.

§ 11 Grundejerforening
Ingen særlige bestemmelser

§ 12 Ophævelse af lokalplan
§ 12.1 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne
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Naturbeskyttelsesloven §66
stk. 2.
En tilladelse bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 3
år efter, at den er meddelt,
eller ikke har været udnyttet
i tre på hinanden følgende
år.
Denne lovbestemte forældelsesfrist kan ikke forlænges, men der kan ved fristens udløb ansøges om en
ny dispensation
Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal ansøges hos rette myndighed.
Ved lokalplanens vedtagelse ansøges dispensation
fra strandbeskyttelseslinjen
hos kystdirektoratet.

Bemærkninger

Lokalplanbestemmelser
lokalplan aflyses del af § 3.1, og hele § 7.3, § 8.1, § 8.2, §
8.3 i lokalplan 28 for Erikshale, Kalkovnen og Havnemolen,
der er omfattet af denne lokalplan. Øvrige bestemmelser i
Lokalplantillægget supplerer de eksisterende bestemmelser i
Lokalplan 28.

§ 13 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning
§ 13.1 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.
Bortfald
Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen.

Planloven §17. stk. 1.

Planloven §17. stk. 4.

Planloven §17. stk. 2 og 3.

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger
§ 14.1 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.

Planloven §18.

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.
§ 14.2 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
§14.3 Lokalplanen indeholder i § 7.2 bestemmelse om, at bygningerne ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen og i § 8.1 bestemmelser om at facader ikke må ændres
uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.
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Planloven § 19

Planloven § 49
Den primære forudsætning er,
at der skal være et væsentligt
misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende
ejendomme, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Bemærkninger

Lokalplanbestemmelser

§ 15 Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplantillæg 28-1 badehuse på Eriks Hale er
vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse d. 19. december 2018.

9

Bemærkninger

Lokalplanens redegørelse

REDEGØRELSE
Beskrivelse af lokalplanområdet
Eriks Hale er en tange, der afgrænser Marstal Havn og det lille hav
mod Marstal Bugt. På Eriks Hale er både badehusene og kalkovnen,
der er kendte vartegn for Marstal by. Lokalplanen omfatter alene den
del af Eriks Hale, hvor badehusene ligger.

Baggrund og formål med lokalplanen
BAGGRUND
Området er i dag omfattet af Lokalplan 28 for Eriks Hale, havnemolen og Frederiksholmen. Det har vist sig at registreringen af badehusene i lokalplan 28 ikke er tilstrækkeligt dokumentation, til at kunne
sikre bevaringen af badehusene i deres nuværende form. Lokalplantillægget er udarbejdet for at give et bedre grundlag for bevaring af
badehusene. Med endelig vedtagelse af denne lokalplan, aflyses
følgende bestemmelser i Lokalplan 28:
§ 7.3, der erstattes af § 7.1 i dette lokalplantillæg. For det område,
der omfatter badehusene.
§ 8.1, § 8.2 og § 8.3 om bebyggelsens ydre fremtræden i Lokalplan
28 erstattes af § 8.1, § 8.2 og § 8.3 i dette lokalplantillæg.
De øvrige bestemmelser i lokalplantillægget supplerer de eksisterende bestemmelser i Lokalplan 28.
FORMÅL
Formålet med lokalplanen er at bevare badehusene i deres nuværende udformning.

Lokalplanens indhold
LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE
Lokalplanområdet er et naturområde omfattet af forskellige beskyttelseszoner, hvoraf de fleste er beskrevet i Naturbeskyttelsesloven.
Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser om drift, vedligehold mv.
af de forskellige naturtyper, da det reguleres i anden lovgivning. Det
fastsættes dog, at strand og strandeng kan anvendes til rekreative
formål.
Badehusene
På Eriks Hale ligger der ved vedtagelsen af lokalplantillægget 28-1
19 badehuse. Der har tidligere ligget 20, men hus nr. 5 forsvandt i
1999 i en storm og er ikke blevet genopført. De fleste af husene har
ligget der siden 1930’erne, og har været brugt af byens borgere, til
blandt andet omklædning i forbindelse med badning. Brugen af husene, samt den karakteristiske silhuet de danner på Eriks Hale, udgør en kulturhistorisk værdi, der er nært knyttet til fortællingen om
Marstal by, og dens borgere.
Lokalplantillægget fastsætter at badehusene, fortsat kan anvendes til
omklædning og ly. Der må ikke etableres salg af varer og/eller butik
inden for lokalplanområdet. Det gælder også fra badehusene.
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Bemærkninger

Lokalplanens redegørelse
UDSTYKNING
Eriks Hale er et rekreativt naturområde. Badehusene ligger på lejet
jord. Derfor fastsætter lokalplanen, at der ikke må foretages udstykning af nogen dele af arealet.

VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD
Der udlægges hverken areal til veje eller parkeringspladser på området. Området nås i dag ad Østersøvej. Der er etableret parkeringsplads til de besøgende uden for lokalplanområdet. Derfor giver lokalplanen heller ikke mulighed for etablering af parkeringspladser inden
for lokalplanområdet.

TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ
Der må ikke etableres ledningsanlæg inden for lokalplanområdet.

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Badehusene skal bibeholdes og vedligeholdes i deres nuværende
form. De må derfor hverken udvides, gøres mindre, nedrives eller
erstattes af nye huse.
Ejeren af badehuset kan ansøge Kommunalbestyrelsen om dispensation til nedrivning og genopførelse af huset jf. § 7.2, hvis et hus er i
så dårlig stand at det ikke er muligt at reparere og det derfor vurderes mest hensigtsmæssigt at genopfører huset på ny. Det er en forudsætning for dispensationen at huset opføres i samme materialer
og har samme dimensioner som det oprindelige hus. Badehusenes
mål og arealer kan ses i bilag 2.
Badehusenes placering på en tange, gør dem udsat i forhold til bølger og erosion af stranden. At være ejer af et badehus på Eriks hale
er det derfor på eget ansvar og med risiko for at huset kan forsvinde
ud i havet. Hvis et badehus forsvinder ud i havet, kan det genopføres
igen, under samme forudsætning som efter § 7.2, § 7.3 og § 7.4.
Badehusene på Eriks Hale er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
Det betyder, at hvis et hus forsvinder som følge af en storm, bliver
skyllet væk af bølgerne eller nedrives efter §7.2, har ejeren 3 år til at
genopføre huset. Hvis huset ikke genopføres til den oprindelige tilstand indenfor de 3 år er det lejers ansvar at søge dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen til opførelsen af huset på ny hos den rette
myndighed. Uanset hvad myndigheden giver tilladelse til, kan huset
kun genopføres i samme materialer, form, størrelse og på samme
sted som det badehus det erstatter. Badehusenes mål og arealer
fremgår af bilag 2.
Det er en forudsætning for at søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen at der fortsat betales leje af grunden under genopbygningsperioden. Hvis ikke der betales leje af grunden kan Ærø Kommune
genudleje arealet og dermed overfører muligheden for at genopføre
huset til en ny lejer.
BADEHUS NR. 5
Badehusene har en stor kulturhistorisk værdi for Marstal by, og dens
borgere. Derfor er det vigtigt at antallet af badehuse opretholdes, da
antallet sammen med husenes form og materialer er med til at danne
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grundlaget for den karakteristiske silhuet badehusene skaber på
Eriks Hale.
Med udgangspunkt i de nye bestemmelser i § 7.3 og § 7.4 gives der
mulighed for at Ærø Kommune kan genudleje arealer hvorpå badehuse har været placeret, hvis ikke lejer har betalt leje af grunden.
Disse nye bestemmelser giver dermed mulighed for at badehushus
nr. 5, som forsvandt i en storm i 1999 kan genopføres, så der igen er
20 badehuse på Eriks Hale. Det er en forudsætning for genopførslen
af badehuset at der betales leje af grunden og at lejer selv søger
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og at badehuset genopføres i sit originale udseende.
Badehus nr. 5 har gennem tiden skiftet udseende flere gange. For at
sikre at badehuset genopføres så identisk som muligt med det oprindelige badehus, er der i registreringen af badehuset blevet taget udgangspunkt i gammelt billedmateriale, samt det areal, som står registret på badehuset i lokalplan 28 for Eriks hale, havnemolen og frederiksholmen.
I lokalplan 28 står der, at badehuset har et areal på 8,77m2 + en
åben terrasse. Selve arealet på den åbne terrasse har ikke været
muligt at finde frem. På det nyeste billede materiale af badehus nr. 5,
er terrassen ikke med, men på billeder af ældre dato, har administrationen fundet dokumentation for terrassen. Arealet på terrassen er
blevet bestemt ud fra en vurdering i forhold til husets kendte størrelse, sammenlignet med terrassens størrelse på billedet. På billedet
kunne det ses at terrassen fyldte lidt over halvdelene af forsiden på
huset, og at terrassen havde en længde svarende til en bænk med
plads til fire personer.
De originale billeder af badehus nr. 5 med terrassen er ikke vedhæftet i bilag 2, fordi det var private billeder med personer på. Der er i
stedet indsat to skitser, som tager udgangspunkt i billederne, men
hvor menneskene er blevet tegnet ud af billedet.
De tilladte mål, materialer, form og udseende for badehus nr. 5 kan
ses i bilag 2.
BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Badehusene skal bevares, som de fremstår i dag. Det betyder, at
udvendige bygningssider skal bevares som træværk. Ved reparation
skal ligeledes anvendes træværk som udvendig beklædning. Der må
ikke anvendes plastik i nogen form. Der må ikke anvendes blandingsprodukter som f.eks. komposit.
Lokalplanen fastsætter ingen regler for hvilke farver, husene må males med.
Formen på husenes tage skal bevares, som de fremstår ved lokalplanens vedtagelse. Tagene fremgår af foto i bilag 2. Ved udskiftning
af tagdækningen skal der anvendes tagpap i grå eller sort farve.
Undtaget fra dette er hus nr. 3, hvor stråtaget skal fastholdes.
Eksisterende terrasser, siddepladser, trapper mv. ved husene må
bibeholdes, men ikke udvides. Eksisterende udearealer, er registreret i sommeren 2018. De ses som øvrige arealer i bilag 2.
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UBEBYGGEDE AREALER
Ubebygget areal må ikke kultiveres eller på anden måde udsættes
for indgreb i sin naturlige tilstand.
Der må ikke inddrages nyt areal til huse eller øvrig areal til husene
som ophold, terrasser, bænke, trapper mv. ved badehusene. I bilag
2 ses opmåling af det areal til huse og øvrig areal, der ved vedtagelsen af lokalplanen er registreret til hvert hus.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
EKSISTERENDE LOKALPLANER
Se afsnittet Baggrund og formål med lokalplanen.
KOMMUNEPLAN 2009
I Kommuneplan 2009 er der ikke en kommuneplanramme for området. I henhold til Planloven, skal der være en kommuneplanramme
for et område, før der kan udarbejdes en lokalplan.
Den eksisterende Lokalplan 28 for Erikshale, havnemolen og Frederiksholmen, er udarbejdet efter kommuneplanramme F2 i Marstal
Kommunes Kommuneplan 1998-2009. Kommuneplanramme F2 blev
ikke indarbejdet i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune.
For at kunne lave Lokalplantillægget, er kommuneplantillæg nr. 14
udarbejdet sammen med lokalplan. Kommuneplantillægget fastsætter kommuneplanramme Ma. R6 for Eriks Hale. Kommuneplantillæg
nr. 14 udlægger området til natur og rekreativ anvendelse. Derudover fastsætter kommuneplanrammen, at der kan laves kystbeskyttelse inden for kommuneplanrammen.
ZONEFORHOLD
Området ligger i landzone. Med vedtagelse af lokalplanen vil området fortsat ligge i landzone.
BESKYTTELSESLINJER
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Planområdet består af strandeng, der er udpeget i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover er området også Natura2000 fuglebeskyttelsesområde, Natura2000 habitatområde og Ramsar område, og det er udpeget som særligt biologiske interesseområde i
Kommuneplan 2009-2021.
Lokalplantillægget fastholder den eksisterende anvendelse af området. Der fastsættes ikke særlige bestemmelser om beskyttelse af
områderne, da beskyttelsen er fastsat i Naturbeskyttelsesloven og
anden lovgivning.
Strandbeskyttelseslinjen
Området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanen giver
ikke mulighed for nyt byggeri, der kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Den ændrer heller ikke anvendelsen af området, og
giver heller ikke mulighed for nye anvendelser.
Der skal dog være opmærksomhed på, at opsætning af selv mindre
ting som borde / bænke mv. kan kræve dispensation fra Kystdirektoratet.
Skovbeskyttelseslinjen
Planerne giver hverken mulighed for at fjerne eller skabe skov. Den
vestligste del af planområdet er omfattet af skovbyggelinjen. Men da
lokalplanen ikke giver mulighed for f.eks. nyt byggeri, påvirker planerne ikke skovbyggelinjen.
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KULTURARV
Badehusenes profil som afslutning på Det Lille Hav er et særligt kendetegn for Marstal. Formålet med lokalplantillægget er at bevare badehusenes udseende, og det visuelle udtryk. Det gælder både for
husene enkeltvis, og for den samlede profil husene har.

REGNVAND OG KLIMASIKRING
Lokalplanområdet er omfattet af Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, og af retningslinjerne for Kystbeskyttelse i Kommuneplan 20092021. Kommuneplanens retningslinjer fastsætter at:
1.

Kystbeskyttelse på Ærø prioriteres efter vedlagte rapport fra
Kystdirektoratet.

2.

Yderligere kystsikringstiltag planlægges under hensyntagen til
beskyttelse af økonomiske-, natur-, og geologiske interesser.

Rapporten fra Kystdirektoratet, er fra 2009. Her fremgår det at beskyttelse af Eriks Hale generelt må gives høj prioritet. Derfor fastsættes det i Kommuneplanrammen, at der kan etableres kystsikring med
det formål, at bevare stranden og strandengen på Eriks Hale.
Planloven og dermed også lokalplaner gælder til daglig vande. Kystbeskyttelse udføres almindeligvis i vandet, og dermed uden for det
område, som lokalplanen dækker. Nogle kystbeskyttelsesanlæg, kan
gå op over daglig vande, og dermed være omfattet af planloven. Det
vurderes dog, at anlæg, der laves for at sikre anvendelse, der er i
overensstemmelse med lokalplanernes formålsbestemmelse ikke
kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Der kan blive
behov for at lave en ny lokalplan for området, hvis man tænker kystbeskyttelse sammen med andre tiltag. Det kan f.eks. være stier, badeanlæg mv.
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 Langelands Museum/Arkæologi Sydfyn.

GRUNDVANDSSIKRING OG DRIKKEVAND
Planområdet er en del af Eriks Hale, Marstal der er udpeget til område med drikkevandsinteresse, men der er tale om en odde, som er
dannet som følge af sandvandringen langs Ærøs sydkyst.
Der er derfor ingen reelle drikkevandsinteresser på odden, Ærøshale.
JORDFORURENING
I følge Jordforureningsloven kan Region Syddanmark som kortlægningsmyndighed kortlægge forurening på 2 niveauer:
- Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktiviteter har foregået på en given
ejendom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning til
mistanke om risiko for forurening.
- Vidensniveau 2: Hvis der er konkret viden om forurening på en given ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser med
analyser af jordprøver.
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Der er ikke kortlagt forurening på Vidensniveau 1 eller 2 efter Jordforureningsloven på arealer inden for lokalplanområdet.
Hvis der ved bygge-og anlægsarbejder konstateres jordforurening,
skal arbejdet standses og Svendborg Kommune skal underrettes, jf.
§71 i Jordforureningsloven.
Arbejdet kan genoptages, når kommunen har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte.
STØJFORHOLD
Der er ikke registreret støjgener i området. Områdets anvendelse
som strand, giver selvfølgelig øget støj om sommeren.
VARMEFORSYNING
Der er ikke anlæg på området, der kræver varmeforsyning. Planerne
giver ikke mulighed for anlæg, der kræver varmeforsyning.
SPILDEVANDSFORHOLD
Lokalplanområdet er omfattet af Ærø Kommunes spildevandsplan.
Der er ikke anlæg på området, der kræver kloakering. Planerne giver
ikke mulighed for anlæg, der kræver kloakering.
Vandplan: Planområdet ligger inden for kystvandoplandet Det sydfynske Øhav, åbne del. Planerne ændrer ikke anvendelsen af området. Det vurderes derfor, at planerne ikke vil have en negativ indvirkning på vandmiljøet i området.
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. Kommuneplantillægget omfatter et
område der ligger i kystnærhedszonen. Eksisterende bygninger giver
hverken påvirkning af fra lys eller refleksion.

Miljøvurdering / Screening
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplantillæg 28-1 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.
Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er baseret på at,
der tale om en bevarende lokalplan, lavet med det formål, at fastholde bygningerne i området med deres nuværende udtryk. Lokalplanen gælder for et lille areal, og den giver ikke mulighed for nye anvendelser eller andet, der ændrer påvirkningen af området.
For klagevejledning se lokalplanforslaget s. 2.
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Bilag 1
Lokalplanafgrænsning
Husnumre
Signaturforklaring
Lokalplanafgrænsning
1

Husnummer

Dato: 06-06-2019
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Bilag 2 - Badehus 1

Opmåling - areal:
Hus: 11,87 m2

Øvrig areal: 0,91 m2

18

Total areal: 12,78 m2

Badehus 2

Opmåling - areal:
Hus: 4,79 m2

Total areal: 4,79 m2

19

Badehus 3

Opmåling - areal:
Hus: 9,95 m2

Øvrig areal: 2,31 m2

20

Total areal: 12,26 m2

Badehus 4

Opmåling - areal:
Hus: 6,28 m2

Øvrig areal: 5,51 m2

21

Total areal: 11,79 m2

Badehus 5

Opmåling — areal
Hus: 2,39 * 3,67 = 8,77 m2

Åben træterrasse: 1,8 * 2,0 = 3,6m2

22

Total areal: 12,37m2

Badehus 5

Opmåling - areal:
Hus: 8,77 m2

Øvrig areal: 3,6m2

23

Total areal: 12,37m2

Badehus 6
Hus 6

Hus 6

Opmåling - areal:
Hus: 13,82 m2

Øvrig areal: 21,04 m2

24

Total areal: 34,86 m2

Badehus 7
Hus 7

Hus 7

Opmåling - areal:
Hus: 15,21 m2

Øvrig areal: 3,8 m2

Total areal: 19,01 m2

25

Badehus 8
Hus 8

Hus 8

Opmåling - areal:
Hus: 5,3 m2

Øvrig areal: 0,49 m2

26

Total areal: 5,79 m2

Badehus 9
Hus 9

Hus 9

Opmåling - areal:
Hus: 8,45 m2

Øvrig areal: 4,3 m2

Total areal: 12,75 m2

27

Badehus 10
Hus 10

Hus 10

Opmåling - areal:
Hus: 10,95 m2

Øvrig areal: 0,84m2

28

Total areal: 11,79 m2

Badehus 11
Hus 11

Hus 11

Opmåling - areal:
Hus: 6,89 m2

Øvrig areal: 1,67 m2

Total areal: 8,56 m2

29

Badehus 12
Hus 12

Hus 12

Opmåling - areal:
Hus: 7,21 m2

Øvrig areal: 8,90 m2

Total areal: 16,11 m2

30

Badehus 13
Hus 13

Hus 13

Opmåling - areal:
Hus: 9,77 m2

Øvrig areal: 7,33 m2

Total areal: 17,1 m2

31

Badehus 14
Hus 14

Hus 14

Opmåling - areal:
Hus: 8,35 m2

Øvrig areal: 4,75 m2

Total areal: 13,1 m2

32

Badehus 15
Hus 15

Hus 15

Opmåling - areal:
Hus: 5,19 m2

Øvrig areal: 5,18 m2

Total areal: 10,37 m2

33

Badehus 16
Hus 16

Hus16

Opmåling - areal:
Hus: 4,96 m2

Øvrig areal: 8,57 m2

Total areal: 13,53 m2

34

Badehus 17
Hus 17

Hus 17

Opmåling - areal:
Hus: 10,60 m2

Øvrig areal: 7,08 m2

35

Total areal: 17,68 m2

Badehus 18
Hus 18

Hus 18

Opmåling - areal:
Hus: 7,13 m2

Øvrig areal: 5,47 m2

Total areal: 12,6 m2

36

Badehus 19
Hus 19

Hus 19

Opmåling - areal:
Hus: 11,32 m2

Øvrig areal: 5,47 m2

Total areal: 16,79 m2

37

Badehus 20
Hus 20

Hus 20

Opmåling - areal:
Hus: 5,94 m2

Øvrig areal: 2,85 m2

38

Total areal: 8,79 m2

