
2021-09-28 Referat af moede i Baaring Banke Lokaludvalg 

Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

29. september 2021, kl. 19-21 på Båring Skole 

Til stede: Claus, Peter, Line, Nicki, Rasmus og Ulrik  

1. Opfølgning på borgermøde om generationsfælleskab  
2. Bæredygtig lokalsamfund - den endelige gruppe fra lokaleudvalget og rammesætning for 
opgaven.  
3. Referat fra mødet med lokaludvalgsformænd (og kvinder) herunder forsikring mv.  
4. Opfølgning på borde/bænkesæt, planter mv.  
5. Trafiksikkerhed, Middelfartvej  
6. Indsigelse mod forslaget om de store ændringer i Bevaringsværdige landskaber i den 
kommende Kommuneplan. 
 

Punkt 1. Der blev d. 21/9-2021 afholdt borgermøde omkring generationsbofællesskab, med 

deltagelse af boligforening, Middelfart kommune, byens borgere og lokaludvalget. 

 

Lokalplanens fasen er sat til at vare 1 år, input til høringsfasen: 

• Sammenhæng med trafiksikkerhed på middelfartvej, skal tænkes ind i 

planlægningen. 

• Hvordan skal udkørsel være fra området være, så man kan komme ud 

indenfor rimelig tid. 

• Udstykningen ved siden af (de private) bør tænkes ind sammen med det 

almene byggeri, så der ikke bliver larm og rod for de nye beboere, der lige er 

flyttet ind.  

• Byggerierne skal tænkes sammen, så området bliver en helhed.  
Punkt 2. Deltagere: Claus, Nicki, Peter og Line. 

Næste møde: Nicki finder et tidspunkt i uge 43. 

 

Rammer for opgaven:  

• Helhedsplan, der skal tænkes sammen, privat og almen, og byggetidspunkt. 

Der blev diskuteret deltagere til styregruppen og mulige høringspartnere. 

Punkt 3. Afventer næste møde, da Tine var fraværende. 

Punkt 4. Ulrik har sendt bestilling og placeringer afsted til kommunen. 

Tekst fra Ulriks mail, se bilag 1. 

Punkt 5. Fartmålinger på Middelfartvej og ved skolen har givet en del overtrædelser, politiet 

har gjort strækningen til et fokusområde, kontrollen intensiveret sandsynligvis.  
Punkt 6.  Oplæg til en klage/indsigelse over forslaget blev diskuteret. 

Kortet med bevaringsværdige landskaber er opdateret, hvor en del af 

sommerhusområdet ved Båring strand og Båring Ege er udtaget fra denne 

klassifikation. Det blev diskuteret hvorfor lige disse områder. 

Klage/indsigelse indsendes til kommunen snarest muligt, se bilag 2.  
Punkt 7. Evt. 

Næste møde:  Midt/slut november 
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Til:     Båring 28/9-2021 

Middelfart Kommune 

Att.: Vibeke Nørby 

Vedr.: Indsigelse mod ændringer i områder udpeget som bevaringsværdige landskaber i 

kommuneplansforslaget 2021-2033 

 

Vi er af et medlem af den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) blevet gjort 

opmærksom på, at der i kommuneplansforslaget 2021-2033 i Asperup og Roerslev sogne er 

udtaget relativt store områder fra det, som i den gældende kommuneplan 2017-2029 er udpeget 

som et sammenhængende bevaringsværdigt landskab. 

Det drejer sig om hele sommerhusområdet Båring Ege og flere mindre ikke sammenhængende 

områder i sommerhusområdet nord for Kystvejen. 

Derudover er det meste af Båring/Asperup (landsbyen) og de to campingpladser på Kystvejen 

udtaget. 

I Bilag 1 vises den gældende kommuneplans bevaringsværdige landskaber sammen med 

kommuneplansforslagets. 

Vi har ikke været opmærksomme på omfanget af dette ændringsforslag i forbindelse med 

høringsperioden, da der i ændringsnotatet til kapitel 3, vedr. bevaringsværdige landskaber står 

flg.: 

Bevaringsværdige landskaber: Kommunens campingpladser er klippet ud samt eksisterende 

bebyggede byområder. Desuden udviklingsområder Skrillinge strand og Gamborg (forbehold 

for statens godkendelse af de to udviklingsområder). 

Ændringsnotatet nævner således kun ændringerne for Båring/Asperup og de to campingpladser, 

men udelader fuldstændigt at gøre opmærksom på ændringen for sommerhusområderne, 

hvorfor ingen i hverken Baaring Banke Lokaludvalg eller DN har opdaget at disse områder også 

var i spil. 

Baaring Banke Lokaludvalg gør derfor nu indsigelse mod at de områder, som ikke er 

campingpladser eller eksisterende bebyggede byområder (Båring/Asperup) mister status som 

bevaringsværdige landskaber i Kommuneplan 2021-2033.  

I samme åndedrag udtrykker vi hermed også vores alvorlige kritik af sagsfremstillingen i 

ændringsnotatet. 

 

Vi ønsker at bevare naturen og det landskab, som vi mener er med til at gøre vores område til 

noget specielt. Herunder ikke mindst udsigten mod nord udover Båring Vig fra toppen af Båring 

Bakke. 

Af retningslinjerne for bevaringsværdige landskaber fremgår det, at bebyggelse i naboområder til 

bevaringsværdige landskaber skal tage hensyn til de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de 

bevaringsværdige landskaber. Det giver derfor i vores øjne ikke meget mening at udtage mindre 

områder midt i et større ellers sammenhængende bevaringsværdigt landskab.  

Vi forstår grundlæggende ikke bevæggrundene for at udtage de mindre områder i det store 

sammenhængende område. 

Vi er vidende om, at der i foråret er gjort indsigelse mod tilladelse til opførsel af en 42 m høj 

antennemast syd for Sommerlandsvej, lige i udkanten af Båring Skov, bl.a. med henvisning til, at 

masten er ansøgt opført i et bevaringsværdigt landskab.  

Det er præcis den type byggeri som vi ønsker at begrænse for at bevare den visuelle værdi af 
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landskabet og derfor er vi nervøse for at den type byggeri vil kunne skyde mere uhindret op i de 

områder, som foreslås udtaget af det sammenhængende bevaringsværdige landskab. 

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til at kommuneplansforslaget ændres i overensstemmelse 

med det ovenstående. 

 

Venlig hilsen 

 

Baaring Banke Lokaludvalg 

v. næstformand Claus Lundgaard Pedersen 

 


