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Forslag til ophævelse af Lokalplan 1.14 for et boligområde ved
Hesselholtvej i Arden
Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 26. november 2020 vedtaget at sende
Forslag til ophævelse af Lokalplan 1.14 for et boligområde ved Hesselholtvej i Arden i
høring i otte uger.
Lokalplanen 1.14 – formål og indhold
Lokalplanen udlægger området til åben-lav bebyggelse (parcelhuse) med en
bebyggelsesprocent på 15. Der er i lokalplanen mulighed for at lave en dagligvarebutik.
Lokalplanen er ikke blevet fulgt og området er i stedet bebygget med ét parcelhus og otte
tæt-lav boliger (rækkehuse). Der er ingen planer om at lave en dagligvarebutik i området.
Området er bebygget med en bebyggelsesprocent på 25, så al ny bebyggelse som for
eksempel udestuer, skure garager og drivhuse er en overskridelse af bebyggelsesprocenten
og kræver dispensation fra lokalplanen. Det giver meget administration for kommunen og
er til gene for beboerne.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ikke er muligt at administrere tilladelser m.v.
inden for lokalplanområdet med mindre der udarbejdes en ny lokalplan eller ved at den
gældende lokalplan ophæves.
Det vurderes, at ejendommen kan administreres efter kommuneplanrammerne, hvorfor
Mariagerfjord Kommune fremsætter forslag om at ophæve lokalplan 1.14.
Offentlig høring af ophævelse af planforslaget
Planforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for
at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb

Side 1 af 6

vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om planforslaget om
ophævelse af lokalplanen kan vedtages endeligt i dets nuværende form.
Høringsfristen er den 1. februar 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal
fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord
Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.
Forslaget om ophævelse af lokalplan 1.14 kan ses på www.plandata.dk, hvor det er
fremlagt fra den 1. december 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget,
er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.
Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM)” er der ved udarbejdelse af forslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger.
Screeningen er vedlagt forslaget, og resultatet af screeningen er, at forslaget ikke får
væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse
om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Klagevejledning til screeningen er vedlagt som bilag til dette brev.
Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for
politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling
til, om planen skal vedtages endeligt.
Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte mig på 97113680 eller på
bhald@mariagerfjord.dk.
Venlig Hilsen
Britt Hald
Byplanlægger
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Klagevejledning til screening af miljøvurdering

Hvad kan jeg klage over?
Ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 kan du klage til Planklagenævnet over at
kommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Du kan kun klage
over retslige spørgsmål.
Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges,
at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt reglerne i Planloven og i ”Lov om
Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er overholdt.
Retlige spørgsmål er bl.a.:
 Er planen udarbejdet i overensstemmelse med planlovens procedureregler om
borgerinddragelse mv.?
 Er der uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan?
 Er Planloven, kommuneplanen og lokalplanen fortolket korrekt?
 Er et byggeprojekt lokalplanpligtigt?
 Er de almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring,
ligebehandling m.m. fulgt?
Hvad er klagefristen?
Planklagenævnet skal have modtaget din klage inden 4 uger fra offentliggørelsen af
afgørelsen, hvilket sker samtidig med offentliggørelsen af forslaget til lokalplanen eller
kommuneplantillægget.
Hvem kan klage?
Alle, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, kan klage over en
afgørelse.
Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen, hvilket er Kommunen i dette tilfælde.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 dog kr. 1800 for virksomheder og organisationer.
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til Mariagerfjord Kommune,
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Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller til raadhus@mariagerfjord.dk. Mariagerfjord
Kommune videresender herefter ansøgningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse
om, din ansøgning kan imødekommes.
I din klage skal du så vidt muligt pege på, hvilke regler i lovgivningen, du mener, ikke er
overholdt. Hvorvidt en plan er rimelig eller hensigtsmæssig, er ikke et retligt spørgsmål,
og det vil blive afvist af Planklagenævnet.
For at spare tid er det vigtigt, at den plan, som du klager over, er klart identificeret i
klagebrevet. Hvis du klager over en planvedtagelse, f.eks. en lokalplan, bør nummer og
titel på planen oplyses. Samtidig skal du begrunde din klage.
Vi henviser til Planklagenævnets hjemmeside hvis du har spørgsmål til klageportalen. Den
kan du finde på www.naevneneshus.dk.
Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra
modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.
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Orientering om vores behandling af dine personoplysninger
Mariagerfjord Kommune har registreret oplysninger om dig. Når vi registrerer
personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, som du kan læse
om i dette brev. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og
14.
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.
På forrige side fremgår sagens formål.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem
typerne af ansøgning, men vil følge af:
Planloven, Byggeloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven,
Udstykningsloven, Ejendomsavancebeskatningsloven, Byfornyelsesloven, BBR-loven,
Lov om varmeforsyning og Lov om offentlige veje, Forvaltningsloven,
Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven, Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c
og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, så som navn,
adresse, telefonnummer og e-mail. Vi bruger cpr-nummer for at kunne sende digital post.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller
organisationer.
Din adresse kan dog blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen.
Derudover kan der forekomme situationer, hvor vi alligevel er forpligtet til at udlevere
personoplysningerne, herunder hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans eller lov.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som
vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til
at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
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Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:
E-mail: dbr@mariagerfjord.dk
Opbevaring af dine personoplysninger, rettigheder og klagemuligheder:
Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger herunder opbevaring, dine
rettigheder samt om dine klagemuligheder til Datatilsynet på kommunens hjemmeside:
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse
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