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I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelsenr. 160 af 9. maj
1962) fastsættesfølgendesærligebestemmelserfor det i § 1 nævnte
områdei Hornekommune.

§ 1.
Område.

1. Områdetbegrænsessom vist på vedhæftedekortbilag A med tyk
stiplet linie.

2. Områdetomfatterde vistedele af matr.nr. 5a,5r, 5s, 5q, 5g, 5k,
5f, 5e,5d, 51, 5m, 5n, 5o, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 50, 5aa,5ab,
5ac, 5ad,5ae, 5af, 5ag og 44b af Horneby og sogn (Fyn) samt
alleparcellerderudstykkesherfra.

§2.
Veje.

3. Ved blinde veje skal der læggesareal til passendevendeplads.

§ 3.
Byggelinie og hjØrneafskæringer.

1. Langs vejeneN—O—P—Q, D—E, K—L---M med bredde6 m
læggesbyggelinieni en afstandaf 9 m fra vejmidte.

1. Der
og

skal udlæggesarealtil følgendenye
beliggenhedsomvist på kortbilag A.

veje og stier med retning

Vejen C—D : i en
F—G—H—I—J i en

bredde
bredde

af 8 m
af 8 m

B—C i en bredde af 6 m
« D—E i en bredde af 6 m
« F—O i en bredde af 6 m

G—P i en bredde af 6 m
« N—O—P—-Q i en
« D—L i en

bredde
bredde

af 6 m
af 6 m

« K—L—M i en bredde af 6 m
Stien B—H i en bredde af 3 m

« P—R i en bredde af 3 m
« L—T i en bredde af 3 m
« Q—W i en bredde af 3 m

i stk. 1 nævnteskal udlæggesi en2. Eventuellenye veje ud overde
hensigtsmæssigretningog i en breddeaf mindst 6
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2. LangsvejeneF—O, G—P, D—L medbredde6 m læggesbygge-
linien i en afstandaf 6 m fra vejmidte.

3. Langsalleveje medbredde8 m læggesbyggelinieni en afstandaf
10 m fra vejmidte.

4. Langs alle stier meden breddeaf 3 m læggesbyggelinien i en af-
standaf 4 m fra stiensmidte.

5. Langsoffentlig bivej nr.20 meden breddeaf 15 m læggesbygge-
linien i en afstandaf 10 m fra vejmidte.

6. Langs grønningenmeden breddeaf 15 m læggesbyggelinien i en
afstandaf 10 m fra grønningensmidte.

7. Hjørnegrundeskal havebrudt hjørne af mindst 5 m breddeog
med lige store vinkler mod vejlinierne, jfr. vejbestyrelseslovens
§ 40, stk. 3.

§ 4.

Fællesarealer.
Efter overenskomstmed ejerneudlæggesder to strandarealersom

vist på kortbilag A meden kystlinie af henholdsvisCa. 330 m og Ca.
130 m længdemed ret til ophold og badningfor områdetsbeboere.
Ligeledesudlæggesen grønningmærketV—W—X på kortbilaget i
en bredde15 m.

§ 4a.
Offentlige arealer.

Til offentlige formål forbeholdeset strandarealmed en kystlinie
af ca. 580 m længdesomvist på kortbilaget.

Områdetomfattermatr.nr. 5q, 5g, 5k, Sf, Se, 5d og parcel af 5a
udgørendestiarealetfra strandentil sydskelfor projekteret6 m bred
vej samtdel af matr. 44 b beliggendelangs strandenfra østskelaf
matr.nr. 5 e og matr. nr. 5 d 230 m modøst og i en breddeaf Ca.
75 m fra strandenmodnord.

Parkeringaf biler må kun foregåsomskråparkering,langs denof-
fentlige bivej og offentligestrandvej.

På arealernegælder fredningsbestemmelserneog der henvisestil
fredningsoverenskomstaf 15.oktober 1962. Se vedhæftedebilag.

§ 5.
Områdetsbenyttelse.

1. På grundenemåkun opføreseller indrettesbygningertil sommer-
beboelsed. v. s. beboelse(natophold)i tidsrummet1. april — 31.
septemberog udenfor dettetidsrumkun til kortvarigferie, week-
endog lignende.

2. På hver grund må kun opføreseller indrettesen enkelt beboelse
med det til en sådanbebyggelsesædvanligtilhørendeudhus og
garage.
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3. På denved C udlagtegrund ved denoffentlige bivej, som vist på
bilag A, tilladesdet at der opføreset udsalgsstedtil forhandling
af beboernesalmindeligedaglige fornødenheder.

§6.
GrundstØrrelser.

1. Alle nye udstykningerskal ske i overensstemmelsemed den på
kortbilag A visteplan.

2. Alle grundeskal udstykkesmeden størrelsepå mindst 800 m2, og
grundenskalkunne rummeet kvadratmeden sidelinie20 m.

§ 7.

AflØbsforhold m. v.

1. Områdetskal forsynesmedvandfra et fællesvandværk,derhar
opnåetvandvindingstilladelseved landvæsenskommissionskendel-
se.
Afvandingsforholdeneskal være i overensstemmelsemed sund-
hedsvedtægtenskrav og kravenei Sundhedsstyrelsenscirkulære
vedrørendeafløb fra vandkiosetterm. v. af 10. maj 1960. Dermå
snarestudføreset fælles kloaksystem,der er behandletog god-
kendt af en landvæsenskommission.

§ 8.
Bebyggelsensplacering.

Husetskal placeresindenforde på planenvistebyggelinierog med
en facadeparallelmedbyggelinien.
1. Bygninger udført af trækonstruktionmed udvendig beklædning

af bræddereller andrebrandbarematerialermå ikke opføresnær-
merenaboskelend4 ni. Afstandentil skel kan nedsættestil 2,5 m,
såfremtbygningenforsynesmedmuretgavl mod skellet.

2. Kommunalbestyrelsenkan tillade at garagerog udhuseopføresi
indtil 1,5 m afstandfra skellet, når grundfladenikke overstiger
25 m2, og højdenregnetfra terræntil denlinie, hvor ydervægog
tagfiademødesikke overstiger2,5 m bortset fra gavltrekanten(se
byggeloven§ 34, stk. 8).

§ 9.
Bebyggelsesgrad.

1. Det bebyggedeareal må højst udgøre1/10 af grundensnetto-
areal, undtagenpå grundenesyd for I—J, hvor det bebyggede
areal højst må udgøre1/15 af grundensnettoareal.
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§10.
Bebyggelsensudformning.

1. På hvergrundmå kun opføreseetsommerhussamteengarageog
eetudhus.
Garageog udhusskal sainmenbyggesmedbeboelsesbygningen,en-
ten i een længeeller i en vinkelbygning.

2. Ingen bygning må opføresmed mere end 2,7 m bygningshøjde,
hvorvedforståshøjdenfra terræntil den linie, hvor ydervægog
tagflademødes.(Se byggeloven§ 34, stk. 8).

3. Enhverbygning må kun opføres i 1 etage.Taghældningenskal
være 25 gr. (1:2). Tagbeklædningenskal udføresaf hårdt ma-
teriale.

4. Træhuseskal behandlesmed sort, brun eller grå imprægnerings-
vædske.
Til døre, vinduesrammer,skodderog lign, mindre bygningsdele
kan ogsåhvidt eller jordfarverneokker, terra di sienna,umbra,
engeiskrødt,italienskrødtog dodenkopanvendes.
Grundmuredehuseskal hvidkalkes.
Tagfiaderskalværesorte.

§ 11.
Hegnog beplantning.

1. På grundenemå der ikke opsættesandreformer for hegn end le-
vendehegn,deri hovedsagenskal beståaf fyr og gran.

2. Midtlinie af hegn mod vej skal holdesmindst 30 cm fra grund-
grænsen.

§12.
El-forsyningm. m.

1. Alle telefonledningeri områdetskal udføressomjordkabler.
2. El-forsyning i områdetskal udføressåledes:

a. Fællesanlægd. v. s. fordelingsledningerlangsvejarealerudføres
som luftledningsanlægpå træmaster,mens

b. de enkeltestik til ejendommeneudføressomjordkabler fra de
pagældendemaster.

3. Der må ikke opførestransformatorstationeri området.

§ 13.
Almindelige bestemmelser.

1. Før noget byggeri påbegyndesskal der til godkendelseaf dets
overensstemmelsemed byplanenforelæggeskommunalbestyrelsen
tegninger,derviser grundenog densomgivelser,samtbygninger-
nesbeliggenhedpå grundenog deresstørrelse,form og indretning,
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ligesomdenpåtænkteanvendelseaf bygningerneog grundenskal
oplyses.

2. Bestemmelsernei dennebyplanvedtægtgælderforud for bestem-
melsernei den til enhver tid for kommunengældendebygnings-
vedtægt.Opmærksomhedenhenledespå, at derved bebyggelseaf
grundenemå søgessædvanligbyggetilladelsei henholdtil bestem-
melsernei kommunensbygningsvedtægt.

§ 14.
Eksisterende bebyggelse.

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

2. Udvidelseved om- eller tilbygning eller ibrugtagentil andenan-
vendelsei strid medbyplanvedtægtensbestemmelsermå ikke finde
sted.

§ 15.
Påtaleret.

Påtaleretifølge nærværendebyplanvedtægthar aleneHornesog-
nerad.

§ 16.
Lempelserog ændringer i byplanvedtægten.

1. Mindre betydendelempelseri bestemmelsernei dennevedtægtkan
indrømmesaf kommunalbestyrelsen.

2. Iøvrigt kanboligministerietindrømmelempelseraf byplanvedtæg-
tensbestemmelser.

3. Ændringeri byplanvedtægtenkan skeefterkommunalbestyrelsens
vedtagelseog godkendelseaf boligministeriet efter reglernefor
vedtagelseog godkendelseaf nye byplaner,jfr. byplanlovens§ 5.

Såledesvedtagetaf Hornesogneråd

Horne, den9. marts1964.
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. 2 for sommerhusområdeved Egs-
marken,Hornekommune.

Boligministeriet,den 24. marts1964.
P. M. V.

E. B.

VAGN RUD NIELSEN.
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FREDNINGSOVERENSKOMST
Efter at naturfredningsnævnetfor Svendborgamt har rejst spørgs-

mål om sikring af en del af strandenved »Egskrog«i Hornekom-
munesom offentlig badestrand,har direktør Karl Randrup,»Ebbe-
redholm«,Horne Fyn, ved skødelyst 6. september1962 i overens-
stemmelsemed de undersagenførte forhandlinger vederlagsfrittil
Hornekommuneoverdrageten endnuikke udstykketparcelaf matr.
nr. 5a Horne by og sogn af areal 1.4670ha., der er indtegnet på
vedhæftederids og afgrænsessåledes:modvestaf en linie trukket fra
vestskelletaf matr.nr. Sg til strandensamtaf denoffentligevej, mod
nord af sydskelletfor matr.nr.5g og for de østfor denoffentlige vej
projekterede19 parcelleraf matr. nr. 5a,mod sydaf vandetsamtaf
nordskelletfor matr.nr. 5k,mod østaf en linie trukket 5 m fra skel-
let modmatr. nr. 5/.

Med hensyntil dette areal opretteshervedfølgendeoverenskomst
mellem Horne kommuneog naturfredningsnævnet:

1. Der tillægges almenhedenret til ophold på og badningfra den
nævnteparcel.

2. Kommunenudlæggeren vej over arealetfra dennuværendeof-
fentlige vej til matr.nr. 44b’s vestligeskel, såledesat vejen føres
nord om matr. nr. 5/ og 5h, og såledesat den langs disse ejen-
dommeudlæggesi en breddeaf 6m.

3. Kommunen indretter fornødne parkeringspladser,eventuelt i
form af skråparkeringlangsdeni punkt2. omhandledevej. Par-
kering udenfor de dertil indrettedearealererforbudt.

4. På arealetopsættesaf nævnetefter forhandling medsognerådet
skilte medordensforskrifter,hvorved følgendepåbydes:Unødig
støj skal undgås.Teitsiagning og opstilling af campingvogneer
forbudt.Henkastningaf papir og andetaffald forbydes.

5. Spildevandmå ikke ledes over arealettil stranden.Fredningen
skal iøvrigt ikke væretil hinder for, at kommunensbeboerehen-
termaterialerved strandeni overensstemmelsemedde til enhver
tid gældendekystfredningsbestemmelser,ligesom fredningenikke
skalværetil hinderfor, at de på strandarealeteksisterendestejle-
pladseranvendessomhidtil.

6. Under forudsætningaf at ministeriet for kulturelle anliggender
meddelerdenhertil fornødnedispensation,forpligter kommunen
sig til at lade opføre og vedligeholdeen toiletbygning med to
dame-W.C.er, 1 herre-W.C. og 1 pissoirmed 1 håndvaski hver
afdeling,eventueltsåledesat der i forbindelsehermedindretteset
kioskudsalg.Toiletbygningenopføressåvidtmuligt inden den1.
juni 1963.
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7. På arealetopsættesfornødne affaldskurve af kommunen,der
iøvrigt renholder det pågældendeareal tillige med den del af
strandarealetpåmatr.nr.44b, derligeledesudlæggessomoffent-
lig badestrand.

8. Kommunen påtager sig at plante og vedligeholdeen passende
spredtbeplantningaf arealet,dog såledesat beplantningeningen-
sindehæmmerudsigtenfra sommerhusenepå de nord for arealet
beliggende19 parceller.

9. Forsåvidtderaf fredningsnævnetudredeset beløb af kr. 7.000,-
som tilskud til indretning af toiletbygning,krævesder ikke af
kommunenyderligereerstatningfor fredningen.

10. Kommunen forpligter sig til gennemforsikring eller på anden
mådeat sikre toiletbygningengenopført,såfremtdennevedbrand
eller lignendeskulle gå til grunde.

11. Såfremtnævnetskendelsei fredningssagenstadfæstesaf Over-
fredningsnævnet,udbetaleserstatningen,når toiletbygningener
opført og godkendtaf sundhedsmyndighederneog nævnet.

Hornesogneråd,den 15. oktober1962.

Gunni Rud N. Vikkelsø C. Th. Nielsen

Thorkild Nielsen H. Aage Larsen Morten Hansen

Valdemar Kej Harder Andersen R. Roulund Jakobsen

Niels Pedersen Chr. Østergaard

Naturfredningsnævnetfor Svendborgamt, 15. oktober1962.

Herluf Rasmussen Peter Krogh

SverreMondrup

suppl.

Afskriftens rigtighed bekræftes:

Naturfredningsnævnetfor Svendborgamt, den30. oktober 1962.

SverreMondrup
suppl.
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