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Forslag til ophævelse af Lokalplan 136 for et boligområde mellem
Skivevej og jernbanen
Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 28. maj 2020 vedtaget Forslag til
ophævelse Lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen, som hermed
sendes i offentlig høring.
Formål og Baggrund
Mariagerfjord Kommune har på grundejers anmodning udarbejdet forslag til ophævelse af
lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen i Hobro. Ejer ønsker ikke
længere at lave boliger på arealet, da han har behov for areal til at udvide en virksomhed,
der ligger umiddelbart uden for lokalplanområdet.
Området er omfattet af grundvandsinteresser, så der vil blive stillet krav om, at de
erhverv/funktioner der fremover ønskes placeret i området ikke må true grundvandet.
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af dette udarbejdet forslag til ophævelse af
lokalplan 136. Lokalplanområdet omfatter ca. 3,5 ha af matr.nr. 1ar, Hald-Tolstrup By,
Øls.
Herunder ses lokalplanområdet, der ønskes ophævet. Lokalplanområdet er vist med en
sort omkrans. Det skraverede gule areal er mose og det skraverede blå areal er en sø,
begge dele er beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven § 3 og må ikke ændres uden
forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
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Planloven
I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, nr. 2 kan Mariagerfjord Kommunes Byråd beslutte at
ophæve lokalplanen, når udviklingen inden for området ikke længere er mulig, uden der
udarbejdes ny lokalplan eller gives dispensation.
Beslutningen kan først træffes efter at Mariagerfjord Kommune har offentliggjort forslag
til ophævelse med en frist på mindst fire uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod
forslag om ophævelse.
Områdets status som byzone opretholdes, og anvendelsen reguleres derefter alene af
kommuneplanens bestemmelser. Når lokalplanen er ophævet vil fagenheden udarbejde et
forslag til kommuneplantillæg, der ændrer kommunenplanrammen fra boligområde til
erhvervsområde.
Offentlig høring af forslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at
komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb vil
Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om forslag om ophævelse af
lokalplan 136 kan godkendes eller ej.
Høringsfristen er den 3. juli 2020. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal
fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord
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Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.
Forslaget kan ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er
fremlagt fra den 5. juni 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om forslaget, er du
velkommen til at kontakte Teknik & Byg.
Lokalplan 136 som ønskes ophævet kan desuden ses på kommunens hjemmeside eller på
Plandata.dk.
Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM)” er der ved udarbejdelse eller ændring af planforslag foretaget en screening af
miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt vedlagt som bilag, 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
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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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Bilag 2: Screening for miljøvurdering

MILJØVURDERING AF PLANEN
Der er foretaget en screening af planforslaget, fordi de jf. § 8, stk. 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)” fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Screeningen tager udgangspunkt i det miljøbegreb, der er defineret i lovens § 1, stk. 2.
Ved afgørelse af, om lokalplanen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, er der jf. lovens
§ 10, stk. 1 taget hensyn til kriterierne i bilag 3.

Har planen indflydelse på andre planer, herunder
også planer der indgår i et hierarki?

Planen er rammesættende for kommende lokalplanlægning af
området.

Fremmer planen bæredygtig udvikling?

X

Er der miljøproblemer af relevans for planen?

X

Har planen relevans for gennemførelse af mijøstyrelsens støjvejledning, Miljøbeskyttelsesloven eller
Jordforureningsloven?

Behandles på de kommende sider i screeningen.

Er der sandsynlige, varige, hyppige eller permanente indvirkninger på miljøet?

X

Giver planen samlet set anledning til væsentlig
indvirkning på miljøet?

X

Har planen indvirkning af grænseoverskridende
karakter?

X

Er planen til fare for menneskers sundhed eller
miljøet? (f.eks. på grund af ulykker)
Påvirker planen et stort geografisk område eller en
stor befolkningsgruppe?

Behandles på de kommende sider i screeningen.
X

Er der særlige karakteristiske naturtræk eller
kulturarv inden for området?

Behandles på de kommende sider i screeningen.

Giver planen anledning til udledninger der overskrider grænseværdier? (Anvendelse af kobber og
zink, støj, virksomheder eller aktiviteter med risiko
for grundvandet)

X

Er der tale om intensiv arealudnyttelse inden for
området?

X

Indvirker lokalplanen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på
nationalt plan eller internationalt plan.

Væsentlig positiv virkning

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Behandles på de kommende sider i screeningen.

De grå felter indikerer at emnet er uddybet på de kommende sider af screeningen.

Væsentlig positiv virkning

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Befolkning og sundhed
Sundhedstilstand

X

Særlige grupper (f.eks. handicappede)

X

Friluftsliv/rekreative interesser

X

Biologisk mangfoldighed
Dyreliv

X

Planteliv

X

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

X

Nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

X

Habitat-områder

X

Spredningskorridorer, barrierer

X

Naturbeskyttelseslovens § 3-arealer

X

Grønne områder

X

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

Fredning

X

Landskab
Landskabelig værdi, æstetik, Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier

X

Geologiske særpræg

X

Visuelle sammenhænge

X

Da området ligger op til eksisterende by og hvor ny bebyggelse
vil udnytte en ubebygget lomme og fremstå som huludvidelse, så
vurderer kommunen at planen ikke påvirker retningslinje 2.16.3
fra Kommuneplanen væsentligt, da denne er rettet mod den store
flade.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier

X
X

Arkæologiske værdier
Kirker

X

Fredede/ bevaringsværdige bygninger og sammenhænge

X

Bystruktur
Bystruktur og bymiljø

X

Arkitektoniske værdier

X

Jordbund
Jordforurening, eksisterende

X

Risiko for forurening

X

Der er ikke registreret fund af arkæologisk værdi.

X

Jordhåndtering/ flytning

Væsentlig positiv virkning

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Nærværende lokalplanområde er vurderet ud fra de bestemte
kriterier, at det er udtaget i Mariagerfjord Kommunes områdeklassificering.
Jordflytninger fra områdeklassificerede arealer kan ikke ske frit,
idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune.
Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord fra området fremgår af Mariagerfjord Kommunes
Jordregulativ af 7. februar 2012, samt af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.1479 af 12.december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord).

Råstoffer

X

Erosion

X

Vand
Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder
eller hav

X

Udledning af spildevand

X

Grundvandsforhold, nedsivning, øget indvinding

X

Risiko for forurening af grundvandsressourcen

X

Luft
Luftforurening (støv, lugt og andre emissioner)

X

Emissioner fra trafik til og fra området

X

Trafik og anlæg
Trafikafvikling/ belastning

X

Indendørs og udendørs støjpåvirkning

X

Påvirkninger fra vibrationer

X

Energiforbrug

X

Sikkerhed

X

Risiko for ulykker

X

Offentlig adgang

X

Klimatiske forhold
Eventuel påvirkning af klima

X

Ressourcer og affald
Arealforbrug

X

Energiforbrug, anlæg og drift

X

Vandforbrug

X

Produkter, materialer, råstoffer, fornybarhed

X

Kemikalier, miljøfremmede stoffer

X

Affald, genanvendelse

X

Væsentlig positiv virkning

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Sikkerhed
Kriminalitet

X

Brands, eksplosion, giftpåvirkning m.v.

X

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

X

Påvirkning af erhvervslivet

X

Materielle goder
Herlighedsværdier

X

Muligheder for arealanvendelse

X

Servicefunktioner

X

Screeningen er udført af Mariagerfjord Kommune.
Konklusion
På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor
der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Dette begrundes med:
•
At planen ikke berører internationale beskyttelsesområder
•
At planen ikke omfatter projekter i lovens bilag 1 og 2
•
At planens positive og negative indvirkninger på miljøet ikke vurderes at være væsentlige.
•
At planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

