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I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelsenr. 160 af 9. maj
1962) fastsættesfølgendebestemmelserfor det i § i nævnteområdei

Hornekommune.
§ i.

Område.

1. Områdetbegrænsessom vist på vedhæftedekortbilag med stiplet
linie. (Ai - A2 A3 - A4 - As).

2. Områdetomfatter følgendematr. nr. 15a, 16a. l6bx, l6cc, l6cb,
l6ca, l6bø, l6by, l6cd, l6bu, l6bv, l6bt, l6bq, 16e, 17b, 17c,
17d, 17eaf Bjerneby, Hornesogn,Sallingherred,Svendborgamt,
samtalle parceller,der udstykkesfra de nævnteejendomme.

§ 2.
Veje.

1. Der skal udlæggesareal til følgendenye veje og stier med retning
og beliggenhedsomvist på kortbilaget.

Vejen a-b-c-f-h i en breddeaf 10 m
Vejen b-d i en bredde af 10 m
Vejen c-d-e i en breddeaf 10 m
Vejen f-g i en breddeaf 10 m
Vejen h-i i en breddeaf 10 m
Vejen k-i-g-e-I i en breddeaf 10 m

Stjernefra udstykningsvejcnetil de grønneområderudlæggesi en
breddeaf 3 ni.

Z. Eventuellenye veje ud over de i stk. I nævnteskal udlæggesi en
hensigtsmæssigretningog i en breddeaf mindst 8

L Ved blinde veje skal der udlæggesareal til passendevendeplads.

§3.

Byggelinie og hjØrneafskæringcr.

Bebyggelsenskal placeresindenfor de på Ieortbilaget angivnebyg-
gezoner.
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2. Hjornegruiide skal have brudt hjerne af mindst 5 m bredde og
med lige store vinkler mod vejlinierne, jfr. vejbestyrelseslovens
§ 40, stk. 3.

§ 4.
Fællesarealer.

Efter overenskomstmcd grundejerneudlæggesde på Ieortbilaget
angivnefællesarealersyd og vestfor udstykningen.Dissearealerskal
henliggeog vedligeholdesi deresnaturligetilstand.

§ 4
Landbrugsarealer.

For det i byplanvedtægtenomfattendeområdeskal gælde,at der
på ejendomme,der drives som landbrug(herunderlandarbejderboli-
ger), frugtavi, skovbrug, gartneri, frugtplantager,fiskeri eller høn-
seri, kun må opføresbygningertil brug for de nævnteformål, samt
funktionærboligeri tilslutning til eksisterendevirksomhederog byg-
ninger, derpå lignendemådesom foran nævnttjeneret på stedetna-
turligt formal, erhverveller beboelse.

§ 5.
Områdetsbenyttelse.

1. For de til sommerhusbebyggelseudla~tegrundegælder,at der kun
må opføreseller indrettes bygninger til sommerbeboelsed. v. s.
beboelse(natophold)i tidsrummt 1. april—30. septemberog uden
for dette tidsrumkun til kortvarig ferie, week-endog lignende.

2. På hver grund må kun opføreseller indreres en enkelt beboelse
med det til en sådanbebyggelsesædvanligtilhørendeudhus og
garage.

3. På grundene60 og 61 tillades det, at der opføreset udsalgsstedtil
forhandlingaf beboernesalmindeligedagligefornødenheder.

4. På det på kortbilaget viste campingarealn~åindrettescamping-
plads med en toilet- og vaskebygning.Pladsensindretning skal
godkendesaf kommunalbestyrelsen.

§6.
GrundstØrrelser.

1. Alle nye udstykninger skal ske i overenss:emmelsemed den på
kortbilagetviste udstykningsplan.

2. Alle grundeskal udstykkesmcd en størrelsepå mindst 500—550
ni2, og skal kunne rummeet kvadrat med en sidelinie på 18 ni.



§ 7.
Afløbsforhold m. v.

Områdetskal forsynesmed vand fra et fælles vandværk,der har
opnået vandvindingstilladelseved Jandvæsenskommissionskendelse.
Afvandingsforholdeneskal være i overensstemmelsemed sundheds-
vedtægtenskrav og kravenei sundhedsstyrelsenscirkulærevedrøren-
de afløb fra vandkiosetterm. v. af 10. maj 1960. Ved en passende
udbygningaf områdetvil der blive etableretet fælles kloaksystem,
derer behandletog godkendtaf en landvæsenskommission,og hvor-
til alle bebyggedegrundeskal afvandes.

§ 8.
Bebyggelsensplacering.

1. Bebyggelsenskal placeresindenfor de på kortbilagetangivnebyg-
gezoner.

2. Bygningerudført af trækonstruktionmedudvendigbeklædningaf
bræddereller andre brændbarematerialermå ikke opføresnær-
merenaboskelend 4 m, og afstandenmellem sådannebygninger
på sammegrundmå ikke væremindreend 4 m. Afstandentil skel
kan nedsættestil 2,5 m, såfremtbygningen forsynesmed muret,
gavl mod skellet.

3. Garagerog udhuseskal opføresi nord eller estskel og sammen-

byggesmed beboelsesbygningen.

§ 9.
Bebyggelscsgrad.

Det bebyggedearealmå højst udgøre~/saf grundensnettoareal.

§ 10.
Bebyggelsensudformning.

1. Ingen bygning må opføresmed mere end 2,7 rn hygningshojde,
herved forstås højden fra terræntil den ‘linie, hvor ydervægog
tagfiademødes.(Se byggelovens§ 34, stk. 8).

2. Taghældningenskal være 25°,svarendetil 1:2. Der kan dog til-
ladestaghældningerop til 45°,nårbygningsmyndighederneskøn-
ner, at det ikke virker skænimendepå helhedsindtrykkct.Tag-
bcklædningenskal udføresaf hårdt niatcrialc, (Tegl, bølgeeternit
eller tagpappå brædder.)

3. Ydervæggeaf træ skal behandlesmed farveløs, sort, brun eller
grå imprægneringsvædske.
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Til døre, vinduesrammer,skodder og lign, mindre bygningsdele
kan ogsåhvidt eller jordfarverneokker, terra di sienna, umbra,
engelskredt, italienskrodtog dodenkopanvendes.Grundmurskal
fremtrædei sammefarvenuancersom oventornævnt for træhuse,
eller i gule og rødesten. Tagfiader skal væresorte eller grå. For
tegitagetillades afvigelserherfra.

4. Der må ikke byggeshusemed en grundfiade,der er mindre end
25 ni2.

§11.

Hegn og beplantning.

1. På grundenemå der ikke opsættesandre former for hegn end le-
vende hegn, der i hovedsagenskal beståaf fyr samt træer og
buske,der er naturligepå stedet.

2. Beplantningenskal, bortset fra enkeitståendetræer, holdes i en
højdeaf under2 m fra eksisterendeterræn.Midtlinie af hegnmod
vejskel holdesmindst 30 cm fra grundgrænsen.

3. I landbrugsarealermå opsættesalmindelige landbrugshegn.

§12.

El-forsyningm. m.

i. Alle telefonledningeri områdetskal udføressom jordkabler.

2. Hoved-eI-forsyningsledningeri områdetmå udføressom luftied-
finger, men alle stik til de enkelteejèndommeskal udføressom
jordkabler fra de pågældendemaster.

3. Der må ikke udførestransformatorstationeri området.

§ 13.
Almindelige bestemmelser.

1. Før noget byggeri påbegyndesskal der til godkendelseaf dets
overensstemmelsemed byplanen forelæggeskommunalbestyrelsen
tegninger,der viser grundenog densomgivelser,samt,bygninger-
nesbeliggenhedpå grundenog deresstørrelse,form og indretning,
ligesomden patænkteanvendelseaf bygningerneog grundenskal
oplyses.

2. Bestemmelsernei dennebyplanvedtægtgælder forud for bestem-
melsernei den til enhver tid for kommunengældendebygnings-
vedtægt.Opmærksomhedenhenledespå, at der ved bebyggelseaf
grundenemå søgessædvanligbyggetilladelsei henhold til bestem-
melsernei kommunensbygningsvedtægt.
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§ 14.
Eksisterendebebyggelse.

1. Nærværendebyplanvedtægtskal ikke væretil hinder for bibehol-
delseaf den eksisterendelovlige benyttelseog bebyggelse.

2. Udvidelse ved om- eller tilbygninger eller ibrugtagentil anden
anvendelsei strid med byplanvedtægtensbestemmelsermå ikke
finde sted.

§ 15.

Påtaleret.

Påtaleretifølge nuværendebyplanvedtægthar aleneHornesogne-

§ 16.
Lempelserog ændringeri byplanvedtægten.

1. Mindre betydendelempelseri bestemmelsernei dennevedtægtkan
indrømmesaf kommunalbestyrelsen.

2. Iøvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanved—
tægtensbestemmelser.

3. Ændringeri byplanvedtægtenkan skeefter kommunalbestyrelsens
vedtagelseog godkendelseaf boligministeriet efter reglerne for
vedtagelseog godkendelseaf nye byplaner,jfr. byplanlovens§ 5.

Såledesvedtagetaf Hornesogneråd.

Horne, den 19. januar 1965.
P.S.V.

GUNNI RUD

/A. H. Christensen.

I medføraf § i i lov om byplaner(lovbekendtgørelsenr. 160 af 9.
maj 1962) godkendesforanståendeaf Hornesognerådvedtagnefor-
slag til partiel byplanvedtægtnr. 3 for sommerhusornrådeved Dyre-
borg, Hornekommune.

Boligministeriet,den 1. februar 7965.

P. M. V.

E.B.

J. E. KOFOED-HANSEN

Fm.



TILLÆG NR. i TIL

BYPLAN.VE DTÆGT
FOR

SOM MERHUSOMRÅDET VED DYRE BORG

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelsenr. 160 af 9. maj
1962)fastsættes,som tillæg i til den af boligministerietden 1. februar
1965 godkendtebyplanvedtægtnr. 3 for Horne kommune, følgende
bestemmelserfor det i § i nævnteområde.

§ 1.
Område.

Områdetomfattermatr. nr. l6bq, l6bt, l6bu, i6bv, i6bx, l6by,
i6bø, l6ca, l6cb, l6cc, i6cd alle af Bjerne by, Horne sogn.

§ 2.
Områdetsbenyttelse.

1. I områdetmå der kun opføresbygningertil sommerbeboelsed.v.s.
beboelse(natophold) i tidsrummet1. april—30. septemberog uden
for dette tidsrumkun til kortvarig ferie, weekendog lignende.

2. På hver grund må kun opføreseller indrettesen enkelt beboelse
med det til en sådanbebyggelsesædvanligtilhørende udhus og
garage.

§3.

Udstykninger.

Der må ikke foretagesyderligereudstykningeraf de ovenanførte

parceller.

§ 4.
Bebyggelsensplacering.

1. Bygninger udført af trækonstruktionmed udvendig beklædning
af bræddereller andrebrændbarematerialermå ikke opføresnær-



merc naboskelend 4 m., og afstandenmellem sådannebygninger
på sammegrundmå ikke væremindre end 4 m. Afstandentil skel
kan nedsættestil 2,5 m. såfremt bygningen forsynesmed muret
gavl mod skellet.

2. Garagerog udhuseskal opføresi nord eller estskel og sammen-
byggesmed beboelsesbygningen.

§ 5.

Vedtægtens§ 7- § 9- § 10- § Ii - § 12- § 13- § 14- § 15- § 16
gælderuændretfor detteområde.

Såledesvedtagetaf Hornesogneråd.
I

Horne, den 20. august1969.
sign. Gunni Rud.

I medføraf § i i lov om byplaner(lovbekendtgørelsenr. 160 af 9.
maj 1962) godkendesforanståendeaf Hornesognerådvedtagnefor-
slag til tillæg nr. i til byplanvedtægtfor sommerhusområdetved
Dyreborg i Hornekommune.

Boligministeriet, den 29. september1969.

P.M.V.
E.B.

K. LUND-ANDERSEN
Eksp.sekr.

Der gøresopmærksompå, at der ikke må påbegyndesbyggeri af
parcellernefør bygningstegningerneer godkendt af naturfrednings-
nævnet. I,






