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I følge Lov omplanlægningskal der udarbejdesen lokalpian, indenet størrebyggeri
eller anlægsarbejdeelleren størrenedrivningsættesi gang.Hensigtenhermederat sikre
en sammenhængi planlægningen.En lokaiplan kan i øvrigt udarbejdes når
kommunalbestyrelsenskønner,atdeternødvendigtellerhensigtsmæssigt.

I en lokaiplankankommunalbestyrelsenfastsættebindenebestemmelserfor et område,
f.eks.om
. anvendelse,

vej-, sti- og parkeringsforhold,
placeringog udformningafbebyggelsesamtmaterialer,

• bevaringafbygningerog landskabstræk,
sikring af friarealer,

• fællesanlæg.

Lokaiplanenskal offentliggøressom forslag for at sikre at borgernefor kendskabtil
planen. På den måde er det muligt at øve indflydelse på lokalpianen, inden
kommunalbestyrelsenvedtagerdenendéligt.

Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtagelse bliver lokaiplanen tinglyst på
ejendommeneindenfor lokalplanområdet.

Lokalplanenskal værei overensstemmelsemedkommuneplanensbestemmelser.Den
19. juni 1997vedtogEjbykommunalbestyrelseKommuneplan1997.

I nogle tilfælde vil lokalplanenafvige fra det som kommuneplanensbestemmelser
fastlægger.For at få tilvejebragtoverensstemmelsemellemlokaiplan og kommuneplan
vil detderforværenødvendigtat udarbejdeettillæg til kommuneplanen

Plandrit\klrsten\IkpS89\redegor dcc
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Indholdet af lokalplanforslaget.

I den oprindelige del af Ejby Kommune ligger en rækkeværdifulde landsbyerog
bebyggelser,prægetaf den karakteristiskegamlevestfynskebygningskultur.Heraf er
SønderAaby i regionpianenudpegetsom særligbevaringsværdiglandsbyhelhed,dels
på grund af den intakte landsbystruktur,hvor gårdeog husestadig ligger langs det
oprindelige vejforløb, dels på grund af de usædvanligt mange bevaringsværdige
bygninger,deri aldergårfra 1700-årenetil tiden omkring2. Verdenskrig.

Ejby Kommunehar nu udarbejdetet forslag til en lokaiplan, der skal sikre Sønder
Aabysvelbevaredelandsbystrukturog dendertil knyttedebevaringsværdigebebyggelse,
samtsikre, at eventuelnybebyggelseog tilbygningerplaceresog udformesmedhensyn
til bevaringsinteressernesomhelhed.

Planenskal ligeledesmedvirketil at bevareværdifuldebeplantninger,sti- og vejforløb
m.m. Endvidereskalplanensikre, at evt. nybebyggelsesåvelsom om- og tilbygninger
gives enudformningog et materialevalg,som er i overensstemmelsemed denstedlige
byggetraditionog hensynettil landsbyenshelhedskarakter.

Endeligskal lokalpianengive mulighedfor etfortsatlevendelandsbysamfundved bl.a.:
- at muliggøre fortsat landbrugsdrift fra eksisterendebrug, ved at der,
samtidigtmedsikringenaf bevaringsværdieri eksisterendebygninger,er mulighedfor
fortsat udbygning samt modernisering og ændret anvendelse af eksisterende
driftsbygninger.

- at udpegemulighederfor placeringaf supplerendeboligersamtved

- at give mulighed for ændret anvendelse af eksisterendedrifts- og
brugsbygninger,f.eks.til ferieboligerellersmåerhverv.

Plandrif\kirsten\IkpSS9’redegor.doc
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SønderAabys historie

SønderAaby nævnesførstegang 1231 som “Aby”, og formentlig var det dengangen ret ny
udflytterlandsby.

I tidlig middelalder var en række næs og øer langs Lillebælts kyster krongods,enten
jagtterrænereller led i en kongeligsikring af farvandetmod bl.a. vendiskeangreb.Allerede i
1200-talletvar “Iversnæs” krongodsmed en del af Husby. Sdr. Aaby m.fl. landsbyer.Da
Iversnæsi 1200-talletblev adelsgods,beholdtkronentilsyneladende3 bøndergårde,og senere
havdeogsåKærsgård2 gårdei landsbyen.

I 15-1600-tallet foretog adelen overalt i landet en samling af bøndergodsetomkring
hovedgårdene,idet adelennu fik interessei en selvstændigstorproduktionpå hovedgårdene,
isærefterprivilegiet på studeavl i 1577. Hermedfik adeleninteressei at supplerepenge-og
naturalieafgiftenfra fæsternemedtvangsarbejde,“hoven”, fra nærliggendelandsbyer.I 1664
havdeIversnæssamlet9 gårdeog 8 husei Sdr.Aaby, og mellem 1664og 1682 kunnegodset
skride til “egalisering” af gårdene,d.v.s.at deresstørrelseblev gjort ensartet(dogi 2 klasser)
af hensyntil beregningenaf penge-og arbejdsydelser.Atter en gang, i 1744, egaliserede
godsetnuWedellsborg,byen,hvorved11 gårdeblev reducerettil 9 lige storegårde.

På denne måde blev gårdeneunder Wedellsborg overalt ret store, hvilket yderligere
forstærkedesaf, at der fra gammel tid på Vestfyn i stedet for det almindeligeøstdanske
trevangsbrug,havdeværettovangsbrug,hvilket krævedemerejord. Omkring 1800var detda
ogsåalmindeligtkendt, at vestfynskegårdevar særligt store,velbyggedeog velindrettede.
Selv om det var fæstebønder,var dereskultur og dagligliv prægetaf velstandog byrnæssig
levevis. Som fæstegårdevar gårdenetillige sikret mod deling eller samlinger,og med en
sikker fæsteaftalei ryggen kunne en vestfynskbondese fremtiden i øjnenemed sindsro.
Skullederbyggesnyt p.g.a.ældeeller brand,leveredegodsettømmerog andrematerialer.

Især i de gode landbrugstideromkring 1800, i 1850’erne og omkring andeisbevægelsens
gennembrudi 1880’eme,byggedesen lang rækkestateligegårdanlæg.Mensamtidigmærkes
en vis konservatismei de senefæstegodsområder.Politisk var der loyalitet mod Højre, og
m.h.t. landbrugog bygningermanglededer incitamenttil afgørendeforandringer.Førsti 1916
blev Wedellsborgsfæstegodssolgttil selveje,og da mestp.g.a.kendskabettil denforestående
lensafløsningslov (1919). I det store og hele havde bønderne været tilfredse med
fæstesystemet,og i åreneefter 1916. sketeder da heller ikke de store forandringerm.h.t.
bygningerellerjordfordeling.

I øvrigt har antalletaf gårdeog husei Sdr. Aaby gennem200 år væretmegetkonstant.Sdr.
Aabysgårdebevaredelængederesensartedestørrelseog fællespræg af gammeldagssolid
velstand.Langsbygadenlå der, og ligger Ca. 15 huse.Derudoveropstodderpåbymarkento
småklynger af fæstehuse,tilknyttet godset:Huseneved Wedellsborgvej-broenover Brænde
Å og “Holmehuse” ved skellet mod godsmarken.Her boedefiskere og arbejderetilknyttet
Wedellsborg. I landsbyen var der derimod kun få håndværkere og en enkelt
købmandsforretning(omtalt i 1923).

P!andri~\kirsIen\IkpS89\sedetIor dcc
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Sdr. Aabyvarog er enmeget“ren” gård-landsby.Sidenca. 1940er derkunbyggeti nyt hus -

men til gengæld er to gårde samt præstegårdennedlagt som brug, og andre gårde har
bortforpagtetjorden. To gårde har mistet deres udlænger, og for flere andre er især
udlængemesfremtidusikker, medmindreder findesløsningerfor genbrug- hvilket er særligt
vigtigt i bevaringsværdigelandsbymiljøer.

SønderAabyer en langstrakt“slyngetvejby”, somhelt har bevaretsin oprindeligeog meget
enidestruktur,opbyggetoveren øst-vest-gående,let krummendebygade.

Med sin placeringpåen bakkenord for Baagøbredning,i et åbentagerlandskab,er Sønder
Aabyprægetafvide udsyn- fra byenmodvandetog modnordtil HusbyKirke, samtfra alle
sidermodbyen - enkontrasttil mangelandsbyerslukkedeog indadvendte,intime karakter.

6 af landsbyensgårde ligger på deresplads fra før udskiftningen, og 3 andre er kun flyttet 25-
50 m bort fra bygaden.Kun denøstligstegårder flyttet ca. 100 m, mentil enny placeringnær
bygaden.

“konservatisme”skyldes,at Sdr. Aabys strukturvar velegnettil enstjerneudsk~fining
hvorvedalle gårdekunneforblive på deresplads, men med lang vej til de yderste
Nyegårdeer aleneopståetved frasalgafnogleaf disse. - Dennestrukturer ret robust

SønderAabys bevaringsværdier

Denne
(1793),
marker.

P~andrif’kirstenMkpS89\redegør.doc
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over for mindreændringer,mensamspilletmedlandskabetgørdettil gengældmegetvigtigt,
at friholdede mangeudsyntil og fra byenfor bebyggelseog beplantning,samtat bevarealle
bygningersplaceringog form.

Udsynenetil og fra byenkan ikke reguleresmeddennelokalpian,dalokalplanenkunomfatter
selve landsbybebyggelsen.Men for at sikre udsynenetil og fra byen vil Ejby kommunei
forbindelsemed behandlingenaf landzoneansøgningeromkring Sdr. Aaby være meget
opmærksommepå bevarelsenaf de frie udsyn.Landområdemeer desudenaf Fyns Amt i
forslagtil Regionplan1997 - 2009 udpegetsom“områdehvor skovrejsningeruønsket”.

Sdr. Aabysvejstruktur er prægetaf kontrastenmellem de gamleveje: Præstebuenog Løs
Gyde - og de i 1793 anlagteWedellsborgvejog Kirkevejen. Broen over BrændeÅ er dog
placeretpået tidligerevadested,og husetWedellsborgvej44 erbyggetføranlæggetaf vejen,
idet detalleredesespået kort fra 1777,liggendeved“HusmændenesLille Klinte”.
Vestligst i ejerlaveter også Holmehuseen megetgammelhusklynge - fæstehuseunder
Wedellsborgfra slutningenaf 1700-tallet.

Beplantning og hegn
Sdr.Aabysbevaringsværdigebeplantningerog hegnbestårafto elementer:

Markhegnene,der markererskellenemellem de stjemeudskiftedematrikler, og
somderforer bevaringsværdige(Dissekan ikke reguleresmeddennelokalplan,
mendetvil væreaf storbetydningfor Sdr.Aabysbevaringsværdier,hvis ejerne
af landbrugsejendommenefortsatvil værneomdissemarkhegn),og

Vigtige ùdsyntil ogfra Sdr.Aaby

Vejforløb

Plandrif\kirsten\IkpS89\redegør.doc
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- en lang række enkelttnæerog træklyngeri tilknytning til de enkeltegårdeog
huse.Her skal isærfremhævesde storerundt om præs~egårdshavensamttræer
og hække ved indkørslen til samme. Det er derfor vigtigt, at sikre, at
bevaringsværdigebeplantninger/træerkun fjernes med særlige tilladelse fra
kommunen- og i såfald erstattesved genplantningsamtat ny beplantningsker
medindenlandske,traditionelleløvfældendesorten.

Bevaringsværdigebygninger
SønderAabyssærpræger især knyttet til den usædvanligtstore mængdevelbevaredeog
kulturhistorisk interessantebygninger fra perioden Ca. 1750 - 1940.

De bevaningsværdigebygningerkanopdelesi 4 lige værdifulde“lag”.

1. BindingsværksbygningerneCa. 1750-1850.
I Sdr. Aaby er der endnu 14-15 ejendommemed helt eller delvist bindingsværksbyggede
bygninger. Flere mindre ejendommeer ret intakt bevarede,ikke mindst det meget fine
bygningsanlægPræstebuen19.

Et egnskarakteristiskfænomener de bevaredebygningermed suler (tagbærendestolper, i
Danmarkstort setkun kendtfra Vestfyn). To af sulelængernei Sdr. Aaby.er bevaretsomsmå
resteraf forsvundnegårde,og langsulebyggetlænge,ombyggetmedfast tagog “trempel” er
bevareti gårdenPræstebuen8. Muligvis gemmerder sig flere sulekonstruktioneri udlængeri
byen. Interessanter det, at flere af sulelængerneer ret sene,fra efter 1810, og muligvis har
traditionenværetbibeholdttil efter 1850. En medvirkendeårsagtil dennekonservatismekan
væregårdenesstatusaf fæstegårdeunderWedelisborg,medsærligetraditionerfor byggeri og
færreincitamentertil omfattendemoderniseringer.

2. Dettidlige grundmurede byggeri 1830-1864
I den såkaldte “kornsalgstid” - de gode landbrugsårmidt i 1800-tallet - skete der en
omfattendefornyelseaf de fynskegårde,hvor stuehusenei stigendegradblev grundmurede.
Sdr. Aabyharmegetfine eksemplerfra dennetid, bl.a. stuehusenetil gårdenePræstebuen38
(“Åløkkegård”, dateret1865),og Præstebuen26 (ca. 1850,medbindingsværkmod gården).
Helt for sig selvstårdengamlepræstegård- etarkitektoniskanlægmeden hovedbygning,der
viser 1 850’ernesbegyndendeinteressefor blankmur (i flensborgsten).

3. Grundmuret byggeri 1880 - 1914.
I denneperiodeprægedesbyggerietaf nye materialer- især skifer til tageog jçrndragerei
udlængerne- samtaf historiskestilarter, isæro. 1900, hvor densåkaldte“schweizerstil” med
tagudhængogkvistevar yndet.

Herhar SønderAaby flere fine eksemplerpå stuehusei gule eller rødemursten:Et meget
intakt gårdanlægfra o. 1900 er bl.a. Præstebuen20, hvor rødstensstuehusetm. galvkvist har
bevaretalle sine originale detaljer, og fra sammeperiodeer der ogsåflere gode småhuse,
f.eks. Wedellsborgvej56 i karakteristisk“schweizerstil”. Endelig er mangeudlængerblevet

PIandrit’dirsten\IkpS89\rede~or.doc
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ombygget eller nyopført omkring 1900-1910. Karakteristisk for disse er den lavere
taghældning,ofte medtræklædte“trempler” og pynteligetagkviste.

4. “Bedre Byggeskik”
Efter de historiske,mere internationalestilstrømninger,kom der en dansknationalreaktion,
derprøvedeat lærebygmestreneat byggeeftergamle lokale forbilleder. I Sdr. Aabyer deret
par godeeksemplerpådenne“danske”stil, bl.a. detnye stuehustil gårdenPræstebuen7.

Alt i alt er Sdr. Aabyet helt katalogover vestfynskbyggeskikgennem200 år. Derforer stort
set alle ejendommeneomfattetaf en bestemmelseom, at de pågældendebygningerikke må
forandres,ombyggeseller nedrivesudensærlig tilladelse fra kommunen.Som eksemplerpå
ombygninger og ændringer der kræver Kommunalbestyrelsenstilladelse kan nævnes
udskiftning eller ændring af ydervæggesmateriale og farver, vinduer, udvendigedøre,
tagmaterialerog skorstenspiber.Tilladelse til nedrivning vil normalt ikke blive givet til
bygninger af høj eller alm. bevaningsværdijf. kortbilag 2. I fald der gives tilladelse til
nedrivningkan tilladelsenværebetingetaf, at der opføresny bebyggelsepå det sammested
hvis bebyggelsenhar betydningfordetsamledelandsbymiljøpågrundafplaceringen.

Hvis Ejby kommunemeddelerafslag på ansøgningom tilladelse til nedrivningkan ejeren
forlangeejendommenovertagetafkommunenmod erstatningjf.§ 49 i Lov omplanlægning.

Nyebygningerogbyggefelter
En meget stor del af Sdr. Aaby’s bygninger er således bevaringsværdige.For øvrige
bygningersamtnybyggerived gadeog vej er følgendegældende:

- fremtidigt byggeri skaludformessomlængehusemedmax. breddepå 8 m, med
450 tage, udformet som sadeltageeller afvalmede do., med max. 35 cm

tagudhængi gavleog facader,samt

- nuværendebyggefelterskal opretholdesvedevt, udskiftningafbygninger.

M.h.t. ydervæggeog tagegælderfølgende:

- ydervæggeskal ved ny- eller ombygning udføres som kalket/malet mur i
nuancerafhvidt ellerøvrige lyse farver,

- eksisterendeydervæggeskal ligeledesbehandlesi lyse farver, bindingsværk
fortrinsvis medhvide tavl og rødteller sortbindingsværk,

- tagemå ikke udføresmed materialer,der efter kommunensopfattelsevirker
skæmmende,fortrinsvis i tegl eller i ikke blankematerialeri nuanceraf grå,
samt

- døre og vinduer mod gade og vej skal udføresmed traditionel udformning,
formatog behandling(dækfarve).

Plandrif\kirsten\IkpS89\redegcr.doc



9

M.h.t. evt, supplerendeboligbyggerier der i lokaiplanenudlagt nogle forslagtil byggefelter,
somregelsteder,hvordertidligere harværetbebyggelse,såledesat byenshistoriskestruktur
forbliver intakt.

Landbrugenesevt, nye driftsbygningermå i størrelseog udformning i høj grad afhængeaf
økonomi og erhvervsmæssigebehov - som det altid har været tilfældet med landbrugets
driftsbygninger.Men det er ønskværdigthvis landbrugetsdniftsbygningerplaceresunder
hensyntagentil de bevaringsværdigeelementeri landsbyhelheden.

Lokalplanenomfatteret områdepå ca. 12,6ha

Forholdet til andenplanlægning for området.

Regionplanen.
I Regionplan1993-2005er Sdr.Aaby udlagtsomsærligbevaningsværdiglandsby.I forslagtil
regionpian1997-2009er det ikke blot Sdr. Aaby der er udpegetsom bevaningsværdig,men
ogsåheleSdr.Aabyejerlav.

Kommuneplanen.
I kommuneplan1997 er der lagt op til at der skal udarbejdesen bevarendelokaiplanfor bl.a.
Sdr.Aaby.

Endel af lokalpianområdeter omfattetaframmeområdeBV.7.2. For at bringeafgrænsningen
samtrammebestemmelsernei overensstemmelsemeddennelokalplaner der sideløbendemed
lokalpianenudarbejdetettillæg nr. 2 til kommuneplan1997.

Område BV.7.2

anvendelseOmrådet udlæggestil boligformål (helårsbeboelse,herunder ældreboliger),
mthdre erhvervsvirksomheder, som kan indpasses i området uden
genevirkningeri forhold til omgivelsernesamttil jordbrugsformål.

Ejendommetil fritidsformål må ikke forefindesinden for området.eksisterende
overflodiggjortelandbrugsbygningerkan dog tillades anvendttil turistformål,
som ferieboliger, sommerpension,rideskole o.lign. under nærmereangivne
forudsætninger.
Inden for områdetkan der opføresenkelte helårsboliger.De skal placeresi
tilknytning til eksisterndebebyggedearealçr,eller inden for særligt udpegede
byggefelter.

Ny bebyggelsetil jordbrugsbedrifterinden for området skal placeresunder
hensyntagentil bevaringsværdigeelementeri landsbyhelheden.

Eksisterendekarakteristiskbebyggelse,beplantning og vejforløb skal søges
bevaret,sådanat landsbymiljøetshelhedsvirkningsikres.

PlandriP~k~rsten\IkpS89Vedegcr doc
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Bebyggelses-
regulering Ny bebyggelseom- eller tilbygning - skal gives en placering,en udformningog

et materialevalg,somer i overensstemmelsemeddenstedligebyggetradition.

Bebyggelsesprocentenfor den enkelteejendom,der anvendestil boligformål,
måikke overstige25.

Bebyggelsesprocentenfor den enkelteejendom,der anvendestil andetformål
endboligbebyggelse,må ikke overstige40.

Bebyggelsenmåikkeopføresmedmereend i ~i’2etage.

Bygningshøjdenmåikke overstige7,5 m. overterræn.

Taghældningenskal væremellem45°og 550,

Uanset de ovenståendebebyggelsesregulerendebestemmelser,bortset fra
bebyggelsesprocenten,kan der i en lokalplan træffessærligebestemmelserfor
bebyggelsesomernødvendigforjordbrugserhvervet.

Støj En lokalplanfor områdetskal indeholdeen støjredegørelse.

ZonestatusOmrådetskal forblive i landzone.

Spildevandsplan.
I henholdtil kommunensSpildevandspian1995 - 2005er der udførtjordbundsundersøgel.ser
hvordetpåvisesvanskeligtat etablereet fællesnedsivningsanlægfor alle ejendommenei Sdr.
Aaby. Ejby kommunehar derfor besluttetat etablerekloakanlægfor spildevand,såledesat
spildevandetpumpestil rensningi et fællesnedsivningsanlægi Husby.

Vandforsyning.
OmrådetforsynesafHusby-Sdr.AabyVandværk.

Lokalplanens forhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge- og anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenhar meddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

Planloven.
Lokalpianområdeter beliggendei landzoneog forbliver i landzone.

PIandTif\kirslen\lkpS89\redegor.doc
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Landbrugsloven.
Lokalplanenomfatterejendommenematr.nr. 1 a, 3 a, 3 f, 4 a, 5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 10 a, 11 a, 14
c, 15 d, 17 a, 18, 19, 28 og 29 b alle Sdr. Åby by, Husby som er landbrugsejendomme.
Ophævelseaf landbrugspligten, ændring af nuværende anvendelse,udstykning m.v.
forudsættertilladelsefra Jordbrugskommissionen,som i medføraf landbrugslovens§ 4 kan
stille betingelser.

Naturbeskyttelsesloven.
Lokalplanområdeter omfattet af naturbeskyttelseslovensbeskyttelseslinier(å-byggelinie).
Hvis der skal meddelesdispensationfra å-byggelinieninden for lokalplanområdet,skal
anmodningheromfremsendestil FynsAmt..

Anden lovgivning.
Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser og dispensationer fra andre
myndighederendkommunalbestyrelsen(feks.for vejanlæg- politietssamtykke).

Affaldsdepotloven.
Hvis derunderbygge-ellerjordarbejder indenfor lokalplanområdetkonstatereset depoteller
en forurening af jorden, skal arbejdet standsesi henhold til depotlovens§ 20. Arealet
registreressom affaldsdepot.Det fremgåraf bemærkningernei affaldsdepotloven,at enhver
der opdageret depoteller en forureningafjorden,skal underrettekommunalbestyrelsenhe-
rom. Et arealder er registreretsom affaldsdepot,må ikke bebyggeseller overgåtil anden
anvendelse,medmindredepotetfrigives af FynsAmt til detpågældendeformål.

Stojforhold.
Indenfor områdetforefindes~boliger og landbrugsejendommesom ikke skønnes,at medføre
støj ud overdetnormalefor et sådantområde.I tilfældeaf klagesagervil virksomhederkunne
pålæggesstøjvilkår,der vil blive fastsatmedudgangspunkti Miljøstyrelsensvejledendestøj-
grænseværdierforområdermedblandetbolig- og erhvervsbebyggelse.

-byggelinie(150meter)

P~andnf\kirstenMkpS89\redegør.doc
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Lokaiplan 5 89
Bevarendelokalpianfor Sdr.Aaby landsby,Ejby kommune

I henholdtil Lovomplanlægning(lov nr. 746 af 16. august1994)fastsætteshervedfølgende
bestemmelserfor det i § 2 stk. i nævnteområde.

§1
Lokaiplanens formål

Lokaiplanensformålerbl.a.:

1.1 at sikre SønderAabyshistoriskelandsbystruk-
tur og bevaringsværdigebygningskultursamtde
øvrige elementer i landsbyhelheden:Hegn,
træer,beplantningerm.m.

1.2 at sikre SønderAaby som et fortsat levende
landsbymiljø med landbrug og beboelse,og
sikre mulighederfor at indpassenye boliger i
landsbymiljøet, samt åbne mulighed for
omdannelseaf ældre landsbrugsbygningertil
boliger,ferielejlighederog lignendeturistformål
eller lettereerhverv.

§2
Område og zonestatus

2.1 Lokalpianenafgrænsessomvist påkortbilag nr.
1 og omfatterfølgendematr.nr. i d, i g, 2 d, 2
i,2h,3a,3b,3e,7b,9a,11 a, 12a,13b, 14
b, 14 c, 15 a,, 16 b, 17 a, 17 b, 20 a, 21 a, 22 a,
28, 29 a, 29 b, 30, 31 a, 31 c og 36 alle Sdr.
Åby by, Husby samtdel afmatr.nr. 1 a, 3 f, 4 a,
5a,6a,7a,8a,lOa, 15c, 17c, 18,og l9Sdr.
Åby by, Husby samtalle parceller,der efter 2.
februar 1996 er udstykket/udstykkesfra de
nævnteejendomme.

2.2 Områdetskal forblive i landzone.

vvL~3borgvej48

YV L ~3borgvej44
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§3
Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanområdetmå kun anvendestil helårs-
beboelse(herunder ældreboliger), landbrugs-
formål, mindre ikke-generendeerhvervsformål
samtevt, fællesbrugfor landsbyensbeboere.

3.2 Eksisterende overflødiggjorte landbrugsbyg-
finger kan med kommunalbestyrelsenstilla-
delsedesudenanvendestil turistformål somfe-
rieboliger,sommerpension,nideskoleo.lign.

3.3 Anvendelsetil turist- eller erhvervsformålmå
kun skeunderforudsætningaf
- at der erhelårsbeboelsepåejendommen,og
- at parkeringsbehovetkan dækkes på ejen-

domme.

3.4 Nyopførtehusepåde afmærkedebyggefelterpå
kortbilag nr. 3 må kun anvendes til
helårsbeboelse.

3.5 Ejendommemederhvervsvirksomhedinden for
området skal overholde de vejledende
støjgrænserfor påvirkningaf omgivelserne.*

*NOTE

I miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984er fastsatfølgende,
vejledendestøjgrænserfor områdermed blandetbolig- og
erhvervsbebyggelse.Disse støjgrænseranvendesnormalt
ogsåfor enkeltbeboelsen,beliggendei landzone:

mandag-fredag kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 55 dB(A)

lørdag kl. 07.00-14.00:Lr(7) = 55 dB(A)

lørdag kl. 14.00-18.00:Lr(4)
= ~ dB(A)

søn-oghelligdage kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 45 dB(A)

aften kl. 18.00-22.00:Lr(l) = 45 dB(A)

nat kl. 22.00-07

PræstebuenI

Præstebuen2

Præstebuen5
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§4
Matrikulære forhold

4.1. Inden for lokalplanområdetmå udstykningkun
skemedkommunalbestyrelsenstilladelse.

4.2 Landbrugsejendommekan dog udstykkes i.h.t
landbrugslovensregler.

§5
Bevaring af gader, diger, beplantning m.v.

5.1 Eksisterendegadearealer,herundervejeog stier
skal bevaresmed deres nuværendeforløb og
arealudlæg. Gadekær og grønninger skal
bevares.

5.2 De på kortbilag 2 medskraveretsignaturviste
områderskal anvendestil haver,mindre terras-
ser og gangeog må ikke bebygges,asfalteres
eller cementeres.

5.3 Depå kortbilag 2 vistebevaringsværdigetræer,
beplantningerog levendehegnmå ikke fjernes
udenkommunalbestyrelsenstilladelse.
Tilladelsen til fjernelse vil normalt kun blive
givet, hvis der er tale om udlevedeeller syge
vækster,og dervil normaltblive stillet krav om
genpiantning.

5.4 Ny beplantningi haver,hegnm.v. skal skemed
traditionellehaveplanterog vækstereller med
traditionelle,løvfældendetræsorter.

§6
Bevaring af bebyggelse

6.1 De påkortbilagnr. 2 markeredebygningermå ikke
nedrives, ombygges eller på andenmåde ændres
udenkommunalbestyrelsenstilladelse.

Præstebuen8
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§7
Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Inden for den enkelteejendomi lokalplanom-
rådetmå bebyggelsesprocentenfor den enkelte
ejendomikkeoverstige
- 25 % for bebyggelsetil bolig- eller turistfor-
mål
- 40 % for bebyggelsetil andreformål

7.2 Bygninger inden for lokaiplanområdetmå ikke
opføresmed mere end én etage med udnyttet
tagetage.Bygningerneskal udformessom læn-
gehusemedmax. breddepå 8 m og facadehøjde
på min. 2, max. 3 m. Dog kan avis- og
driftsbygninger,der er nødvendigetil driften af
landbrugsejendomme opføres med en
bygningshøjde på max 10 meter og en
facadehøjdepåmindst2 meterog max5 meter.

7.3 Tage skal udformes som min. 450 max. 550

sadeltagemedhelgavleeller halvvalm. Avis- og
driftsbygninger og små tilbygninger, udhuse,
carporte,garagerkanhaveandre tagformer,dog
ikke medmindreend 15°taghældning.

7.4 Gavlkviste og tagkvistekan tillades,og der kan
gives dispensation til mindre tilbygninger
(sidebygninger,verandaer,havestuer)hvis de er i
overensstemmelse med husets oprindelige
byggestil.

7.5 Ved udskiftning af eksisterendebygninger skal
ny bebyggelsesåvidt muligt placeressom tid-
ligere bebyggelse.Ny bebyggelseskal opføres
som hidtidig byggeskik; øst/vest. Afstandentil
vejskel skal væremin. 2,5 m. og max 10 meter.
Avls- og dniftsbygningersamt udhuse,carporte
og garagerkan gives en andenudformning og
placeresi en størreafstandfra vejen afhængigaf
denaktuelleejendomsplaceringog betydningfor
landsbymiljøet.

7.6 Depå kortbilag nr. 2 viste prikkedearealermå
ikke bebygges.

Præstebuen15
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§8
Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Inden for lokaiplanområdetskal om- og tilbyg-
ninger tilpassesden pågældendebebyggelses
oprindeligeform og udseende,og bygningsæn-
dringer og ny bebyggelseskal i øvrigtudformes
i overensstemmelsemedbygningstraditionernei
fynskelandsbyer.

8.2 Ydervæggepå eksisterendeejendommeog om-,
til-, nybygninger hertil skal respektere byg-
ningsanlæggetsoprindelige stil og murbehand-
ling. Facaderneskal holdes i egnstypiskefarver.
Dette kan feks. for pudsedeog vandskurede
facader være hvid eller lyse farver og for
bindingsværksort eller rødt og for muretavlen
hvid eller lyse farver.

8.3 Tage skal udføresi materialerder ikke virker
skæmmende,fortrinsvis i tegl eller i ikke-
blanke materialer i nuancer af grå. Ved
nybyggeri må tagudhængi gavle og facader
ikke overstige35 cm.

8.4 Skorstenspiberskal udføresi sammefarve og
overfladebehandlingsom husets ydervæggeog
placeresmidt i rygningen.

8.5 Døreog vinduer skal udføresi traditionel ud-
formningog format:

Døreog vinduer skal behandlesmeddækkende
farve i i egnstypiskefarver f.eks.: mørk grøn,
brun,blåellerhvid.
Støbejernsvinduerkan males i feks. sort eller
rødt.

8.7 Solfangere,parabolantennerm.v. må normalt
ikke opsættespå tagfiader, der er synlige fra
offentlig vej og gade.Tilladelse kan dog gives
ved diskretplacering.

Præstebuen17
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