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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område, og give borgerne og byrådet

mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Hvad består lokalplanen af?

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der

fortælles om lokalplanens indhold.

Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for

områdets fremtidige anvendelse.

Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige

disponering af området.

Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres

større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af

byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse,

eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.

Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den

periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag

til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning

man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes

planen endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage

så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren

forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens

hjemmeside, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens

område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før
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lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med

lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er

beskrevet i planen.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15

Retsvirkninger.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplantillægget og hensigten med

lokalplantillæggets hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold,

der har betydning for udformning af lokalplantillægget og lokalplantillæggets

virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplantillæggets forhold til kommuneplanen og til

anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplantillæggets redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er

gældende ved lokalplantillæggets udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplantillægget er et tillæg til den eksisterende lokalplan SAE.B.03.06.01

Boligområde ved Pernille Oxes Vej i Sæby og har til formål, at muliggøre anvendelse til

tæt-lav boligbebyggelse i en del af området. Anvendelsen ændres inden for boligklynge

B, så den svarer til anvendelsen inden for boligklynge C og D i området.

Derudover skal lokalplantillægget give mulighed for at ændre placeringen af en

stiforbindelse samt udlæg af stikveje til betjening af den tæt-lave boligbebyggelse i

boligklynge C.

Lokalplantillægget er udarbejdet for at imødekomme et ønske om at etablere en samlet

tæt-lav boligbebyggelse inden for boligklynge B og C i den sydlige del af området.

Lokalplantillægget optager således bestemmelser, der muliggør etablering af åben-lav

eller tæt-lav boligbebyggelse i klynge B. Derudover ændres vejudlæg og stiforløb inden

for klynge C, så der fremover gælder to alternativer, alt efter om boligklynge C anvendes

til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Ved åben-lav bebyggelse i boligklynge C,

fastholdes vejudlæg og stiforløb som det er gældende i lokalplan SAE.B.03.06.01. Ved

tæt-lav bebyggelse i boligklynge C ændres vejudlægget med tilføjelse af stikveje

og stiforløbet flyttes længere mod nord.
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Området

Oversigtskort

 

Lokalplantillæggets område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplantillæggets område omfatter matr.nr. 1yc, 1yd, 1ye, 1yf, 1yg, 1yh, 1yi, 1yk, 1yl,

1ym, 1yn, 1yo, 1yp, 1yq, 1tp, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9 og 10 samt del af vejlitra 7000m alle

Sæbygård Hgd., Volstrup. Lokalplantillæggets område udgør et areal på knap 6,2 ha.

Området ligger i byzone.
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Området ligger i den vestlige del af Sæby og omgives mod nord, øst og syd af et

eksisterende boligområde overvejende bestående af parcelhuse. Mod syd grænser

området dog op til tæt-lav boligbebyggelse ved Hans Dyres Vej. Mod vest afgrænses

området af Holger Pachs Vej. Vest for denne er et stort rekreativt område med plantager

og marker syd for Sæbygård

Området fremstår ubebygget. Terrænet er fladt og dækket af lav bevoksning, og i

området er der flere vildtvoksende træer og buske. Den nordlige del af området var ved

lokalplantillæggets udarbejdelse under byggemodning.

Ad stierne øst for lokalplantillæggets område er der forbindelse til indkøbsmuligheder,

skole, daginstitutioner, idrætscenter og midtbyen.

Omgivelser
Nordøst for planområdet er en vandboring, og den nordøstlige del af området er derfor

omfattet af et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).
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Lokalplanens indhold

Området skal forsat anvendes til boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelser.

Lokalplantillægget tilføjer mulighed for, at der i delområde B også kan etableres tæt-lav

boligbebyggelse. Der kan således etableres enten åben-lav eller tæt-lav

boligbebyggelse i delområde B, C og D, mens der i delområde A kun må etableres

åben-lav boligbebyggelse.

Med lokalplantillægget ændres vejudlæg og stiforløb inden for boligklynge C, så der

fremover gælder to alternativer, alt efter om boligklynge C anvendes til åben-lav eller

tæt-lav bebyggelse. Ved åben-lav bebyggelse i boligklynge C, fastholdes vejudlæg og

stiforløb som det er gældende i lokalplan SAE.B.03.06.01. Ved tæt-lav bebyggelse i

boligklynge C ændres vejudlægget med tilføjelse af stikveje og stiforløbet flyttes længere

mod nord.

Udlæg af stikveje skal sikre en hensigtsmæssig vejbetjening ved tæt-lav

boligbebyggelse inden for boligklynge C, og med stiens ændrede forløb ved tæt-lav

bebggelse, skabes der forbindelse til det centrale fællesareal i delområde E fra boligerne

i delområde C. Stien vil dog stadigvæk skabe forbindelse til Elisabeth Billes Vej.

I forbindelse med byggemodning af området, har det vist sig at bestemmelser i den

gældende lokalplan SAE.B.03.06.01 vedrørende befæstelse og anlæg af veje er

uhensigtsmæssige. Nærmere bestemt skal veje fremstå helt jævne, og må ikke

befæstes med permeabel belægning og derudover skal veje ikke anlægges som

opholds- og legeområder.

Anvendelse

Veje og stier
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en

større sammenhæng.

"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og

programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport)

med det formål at fremme bæredygtig udvikling.

For at danne et overblik over, om lokalplantillægget kan få en væsentlig miljømæssig

betydning, er der foretaget en screening af planforslaget.

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da lokalplantillægget

fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og da lokalplantillægget

alene indeholder mindre ændringer i forhold til eksisterende lokalplan

SAE.B.03.06.01, og i øvrigt ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med planen.

I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på

miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få

væsentlig indvirkning på miljøet.

På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller

bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening

eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan

det dog vise sig at udløse en VVM-screening.

Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Natura 2000-områder

EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv pålægger EU´s medlemslande at

bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske. Det

sker ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede.

Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Der gælder særlige regler for disse internationale beskyttelsesområder. I Natura

2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for

Miljøvurdering

VVM

EF-Habitatdirektivet
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- nye arealer til byzone eller sommerhusområde

- nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v.

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km væk. EU-habitatområde nr. 4

”Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb”. Der er ingen

EU-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder i nærheden. Det vurderes, at Natura

2000-områderne ikke vil blive påvirket væsentligt på grund af afstanden.

Bilag IV-arter

Bilag IV i EU´s habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som

medlemslandene er forpligtet til at beskytte både inden for og uden for Natura

2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle-/rasteområder

og mod at forstyrre arterne.

Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter. Området er

omgivet af boligområder mod nord, øst og syd.

Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke

vil blive påvirket.

Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens

udvikling samt en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af

kommuneplanrammer.

Kommuneplanens retningslinjer

Retningslinje 21.4 (Veje og stier) i Kommuneplan 2015 foreskriver, at trafikveje

fastholdes og udbygges med høj fremkommelighed og stor trafiksikkerhed, samt at nye

vejtilslutninger så vidt muligt ikke bør etableres på trafikveje. Vejnettet skal desuden

planlægges således, at antallet af vejtilslutninger og vejkryds begrænses mest muligt.

Det vurderes, at lokalplan SAE.B.03.06.01 og nærværende lokalplantillæg, på trods af to

vejadgange, som følge af de specifikke lokale forhold er i overensstemmelse med

ovenstående retningslinje. Der er ved Holger Pachs Vej ud for planområdet gode

oversigtsforhold, og de to overkørsler etableres med en hensigtsmæssig afstand.

Desuden muliggør vejstrukturen en hensigtsmæssige rekreativ stistruktur inden for

planområdet.

Lokalplan SAE.B.03.06.01 og nærværende lokalplantillæg er således i

overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2015 for Frederikshavn

Kommune.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan
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Lokalplan SAE.B.03.06.01 og nærværende lokalplantillægs område er omfattet af

kommuneplanrammerne SAE.B.03.06 og SAE.R.03.85.

SAE.B.03.06

Kommuneplanramme SAE.B.03.06 udlægger langt størstedelen af planområdet til

helårsboliger samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov

samt i begrænset omfang erhverv med lokal betydning.

Bebyggelse må etableres i maks. 1,5 etage og med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.

Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 30 for åben-lav boligbebyggelse, maks. 40 for

tæt-lav-boligbebyggelse og maks. 45 for anden bebyggelse.

For åben-lav boligbebyggelse gælder, at grundstørrelsen skal være min. 700 m² ekskl.

vejareal.

For tæt-lav boligbebyggelse gælder, at grundstørrelsen skal være min. 275 m² eksl. vej-

og fællesareal. 

Min. 10 % af det udlagte areal skal reserveres til fælles lege- og opholdsareal.

SAE.R.03.85

Kommuneplanramme SAE.R.03.85 udlægger området til fælles friareal i boligområde.

Området må ikke bebygges. Planområdet omfattet af kommuneplanramme SAE.R.03.85

udlægges til grønt fællesareal. Der kan inden for området etableres regnvandsbassin og

stier

Lokalplan SAE.B.03.06.01 og nærværende lokalplantillæg er i overensstemmelse med

kommuneplanens rammebestemmelser.

Lokalplantillæggets område er omfattet af den eksisterende lokalplan SAE.B.03.06.01.

Med den endelige vedtagelse af dette lokalplantillæg er eksisterende lokalplan

SAE.B.03.06.01 fortsat gældende.

Lokalplan SAE.B.03.06.01 og nærværende lokalplantillægs område ligger i byzone og

inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs

landets kyster.

Af planlovens § 16 stk. 4 fremgår det, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af

byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt

bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i

området, skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplaner og byplanvedtægter

De kystnære dele af byzonen
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Lokalplan SAE.B.03.06.01 og nærværende lokalplantillæg giver mulighed for, at der i

området kan etableres boligbebyggelse i maks. 1 etage med udnyttelig tagetage samt

en bygningshøjde på maks. 8,5 m. Planområdet ligger ca. 2,3 km fra kysten og bag

eksisterende by. Det vurderes derfor, at den bebyggelse, som lokalplan SAE.B.03.06.01

og nærværende lokalplantillæg giver mulighed for, ikke vil kunne ses fra kysten, og at

planlægning derfor ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt.

I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune er

der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser. Kortlægningen er foretaget på et

overordnet niveau og skal betragtes som vejledende.

Området er beliggende uden for opmærksomhedszonen for nye planer og projekter,

hvad angår risiko for højvandshændelser fra havet, jf. Klimatilpasningsplan 2015 for

Frederikshavn Kommune. Området er endvidere beliggende uden for risikoområderne,

der er angivet i Klimatilpasningsplan 2015 for Frederikshavn Kommune.

Klimatilpasningsplan
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af
anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end

Planloven.

Vejanlæg, herunder parkeringspladser, som kan have væsentlig betydning for færdslens

sikkerhed og afvikling, kræver godkendelse af vejmyndighed og samtykke fra politiet i

henhold til færdselsloven.

Der henvises iøvrigt til afsnittet "Veje, parkering og stier" i lokalplan SAE.B.03.06.01.

Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller

lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske

Museum, jf. museumslovens § 27.

Vendsyssel Historiske Museum har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan

SAE.B.03.06.01 fortaget en arkæologisk forundersøgelse af planområdet. På baggrund

heraf har museet frigivet størstedelen af planområdet. På planområdets højeste punkt

mod sydvest er dog et mindre område (1.300 m²), hvor der ligger tre velbevarede

hustomter fra ældre jernalder. Området ligger inden for planens fælles friarealer, og der

må ikke foretages terrænbearbejdning eller lignende, der kan skade fortidsminderne.

Lokalplantillæggets område ligger inden for en reduceret skovbyggelinje fra plantagerne

(fredskov) syd for Sæbygård.

Den 17. august 2020 traf Miljøstyrelsen afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden

for lokalplan SAE.B.03.06.01's område, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Skovbyggelinjen er reduceret til 30 m mod skoven mod vest, til ca. 43 m mod skoven

mod sydøst og til ca. 285 m mod nord. Skovbyggelinjen inden for lokalplantillæggets

område fremgår af kortbilag B1 og B2, hvor det er området vest for den angivne

afgrænsning på kortbilaget, som er omfattet heraf.

Bebyggelse og anlæg inden for beskyttelseszonen forudsætter dispensation fra

Frederikshavn Kommune.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening,

skal arbejdet standses og Frederikshavn Kommune underrettes. Herefter vurderes det,

Veje og parkering

Arkæologi

Skovbyggelinje

Jordforurening
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om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til

Miljøbeskyttelseslovens § 21 og Jordforureningslovens § 71.

Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. lov om forurenet jord.

Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)

Umiddelbart nordøst for området ligger en vandboring til drikkevand. Den nordøstlige del

af planområdet ligger derfor inden for det boringsnære beskyttelsesområde. For at

undgå risiko for forurening af drikkevandet kan kommunalbestyrelsen give påbud om

ophør med – eller nedlægge forbud mod – brug af fx pesticider inden for udpegede

boringsnære beskyttelsesområder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24. Det omfatter også

private haver.

Der skal tages hensyn til det boringsnære beskyttelsesområde i forbindelse med

arealudnyttelsen i planområdet.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling

vedrørende aktiviteter i og uden for planområdet.

Lokalplantillæggets område ligger inden for kommuneplanens generelle

støjkonsekvensområde på 1500 meter fra Ørnedalsbanen. Området ligger ca. 1000

meter fra Ørnedalsbanen. Der er foretaget en støjkortlægning for de eksterne støjforhold

som viser, at banens miljøgodkendelse kan overholdes i området. Miljøgodkendelsens

støjvilkår er fastsat med baggrund i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra

motorsportsbaner.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejendom,

der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil

være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelsen af

almene samfundsinteresser.

Der er en række betingelser:

Grundvandsbeskyttelse

Støj

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan

Lokalplan Tillæg nr. 1 SAE.B.03.06.01 (Forslag)

Side 13



Lokalplanen skal være offentligt bekendtgjort

Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal

være meddelt på ekspropriationstidspunktet

Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler

Der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelsen

Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel

Skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som ønskes med

ekspropriationen.

For lokalplaner, hvortil forslag er offentliggjort efter 1. januar 2019, gælder, at

kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation bortfalder, hvis beslutning

om ekspropriation ikke er truffet af kommunalbestyrelsen inden 5 år efter lokalplanen er

offentliggjort.

For yderligere oplysninger henvises til ”Vejledning om gældende ret om ekspropriation

efter planloven”.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan.

Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de

processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99 - 102. For yderligere oplysning

om ekspropriationsproces henvises til Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter

vejlovens regler.
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Forsyning
Varmeforsyning

Lokalplantillæggets område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af

fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplantillæggets område skal i overensstemmelse

hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.

Vandforsyning

I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 med revisioner skal

området tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.

Spildevand

Lokalplantillæggets område er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan.

Lokalplantillæggets område har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I

henhold til spildevandplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og

spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra

omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt

drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 35 % af det

matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af regnvand på

grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private

kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.

Der udlægges i lokalplan SAE.B.03.06.01 areal til etablering af regnvandsbassin til

forsinkelse af regnvand fra hele lokalplantillæggets område.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering

og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere

oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har

betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør,

kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden

jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,

vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen

kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det

pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplantillægget og private byggeservitutter samt

andre tilstandsservitutter, er lokalplantillægget gældende og servitutterne skal aflyses.

Ved lokalplantillæggets udarbejdelse er følgende servitutter lyst inden for

lokalplanområdet:

Matr.nr. 10, Sæbygård Hgd., Volstrup

Tinglyst: 05.10.2006

Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger

Ved disponering af området, er der taget hensyn til ledningens placering. Ledningen skal

respekteres eller omlægges.

Med lokalplan SAE.B.03.06.01 og nærværende lokalplantillæg gives der ikke mulighed

for ændringer, der har betydning for tinglyste servitutter.
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Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger af forslaget til lokalplantillæg

I perioden fra forslaget til lokalplantillæg offentliggøres og indtil det af byrådet endeligt

vedtagne lokalplantillæg er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger.

Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt

udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af

forslaget til lokalplantillæg, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog,

at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er

tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplantillæggets midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af

forslaget til lokalplantillæg.

 

 

Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 13. april 2021 i henhold

til planlovens § 24.

 

Birgit Hansen      Mikael Jentsch

Borgmester         Kommunaldirektør
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Bestemmelser
Lokalplantillæggets bestemmelser er den juridiske del af lokalplantillægget, der

bl.a. fastlægger rammerne for områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse.

Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om planlægning.

Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor

ikke etableres forhold, der er i strid med lokalplantillægget.

Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplantillæggets bestemmelser,

hvis dispensationen ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplantillægget.

Noter har til formål at forklare og illustrere lokalplantillæggets bestemmelser. Tekst i

noter er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende.

Læsevejledning til lokalplanens bestemmelser - særligt for tillæg til lokalplan

Det skal understreges, at lokalplantillægget alene optager bestemmelser, der vedrører

mindre ændringer, jf. afsnittet "Lokalplanens indhold". Ændringerne omfatter primært

ændringer af kortbilag og kun ganske få bestemmelser ændres med dette

lokalplantillæg - tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01. Alle øvrige bestemmelser

reguleres i lokalplan SAE.B.03.06.01, som stadig er gældende.

For at øge læsevenligheden, er alle bestemmelser fra lokalplan SAE.B.03.06.01

for Boligområde ved Pernille Oxes Vej, Sæby indskrevet i nærværende lokalplantillæg.

Bestemmelser som ikke ændres med lokalplantillægget vises med grå nedtonet

teksttype.

Ny tekst i bestemmelserne vises med almindelig tekst i farven sort.

Tekst som udgår vises som gennemstreget sort tekst.

Kortbilag

Lokalplantillæggets bestemmelser understøttes af en række kortbilag og bilag.

Kortbilag viser lokalplantillæggets fysiske afgrænsning og disponering af området.

Bilag kan være illustrationsbilag, som viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og

anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration, og

er derfor ikke bindende.

Afhængig af det enkelte lokalplantillæg kan der også være andre bilag.
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Alle kortbilag og bilag fra den eksisterende lokalplan SAE.B.03.06.01 vil være videreført

til lokalplantillægget.

Såfremt lokalplantillægget ikke giver anledning til ændringer af et kortbilag eller bilag fra

den eksisterende lokalplan, vil det være videreført uændret i lokalplantillægget.

Hvis der med lokalplantillægget foretages ændringer i et kortbilag eller bilag, vil det være

videreført fra den eksisterende lokalplan SAE.B.03.06.01 og være mærket med teksten

”Kortbilag/bilag erstattes af nyt kortbilag/bilag”. Det nye kortbilag eller bilag med tilføjede

ændringer vil fremgå på den efterfølgende side.
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1. Formål
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 1 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§1.1 at området kan anvendes til boligformål i form af helårsboliger,

at ny tæt-lav boligbebyggelse afstemmes med hensyn til farvevalg, materialer

og bygningsformer,

at sikre at arealer mellem bebyggelsen udlægges som grønt område,

at området vejbetjenes fra Holger Pachs Vej.
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2. Område- og zonestatus
§2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A.

Lokalplanens område omfatter matr.nr. 1tp og den sydlige del af matr.nr. 1sm og

1uh samt vejlitra 7000m alle Sæbygård Hgd., Volstrup samt alle parceller, der

efter den 29. november 2019 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Lokalplantillæggets område omfatter matr.nr. 1yc, 1yd, 1ye, 1yf, 1yg, 1yh,

1yi, 1yk, 1yl, 1ym, 1yn, 1yo, 1yp, 1yq, 1tp, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9 og 10 samt del

af vejlitra 7000m alle Sæbygård Hgd., Volstrup samt alle parceller, der efter den

1. oktober 2020 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Note til §2.1
Lokalplantillæggets område svarer til lokalplanområdet i lokalplan SAE.B.03.06.01. Den

udvidede matrikelliste afspejler at området er udstykket efter den 29. november 2019.

§2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C, D og E som vist på Kortbilag B1.

§2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone.
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3. Arealanvendelse
§3.1 Delområde A og B må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav

boligbebyggelse.

§3.2 Delområde B, C og D må hver især kun anvendes til boligformål i form af enten

åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse.

§3.3 Delområde E må kun anvendes til rekreative formål i form af grønt fællesareal

samt veje, stier og anlæg til regnvandshåndtering.

§3.4 I hele planområdet kan der etableres anlæg til områdets interne forsyning.

§3.5 Der må opføres eller indrettes maks. 1 bolig pr. ejendom til åben-lav

boligbebyggelse.

§3.6 Der må inden for lokalplanens område kun drives en sådan virksomhed som

almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og

kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:

At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen.

At ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer karakter af

bolig.

At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af

trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov for parkering, der ikke er

plads til på den pågældende ejendom.
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4. Udstykning
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 4 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§4.1 Udstykning til åben-lav boligbebyggelse skal ske i princippet som vist på

kortbilag C.

§4.2 Grundstørrelsen for grunde til åben-lav boligbebyggelse skal være mindst 700

m² og højst 1.300 m². Andel af fællesareal kan ikke indgå i opgørelsen af

grundstørrelse.

§4.3 Grundstørrelsen for grunde til tæt-lav boligbebyggelse skal være mindst 275 m²

og højst 450 m². Andel af fællesareal kan ikke indgå i opgørelsen af

grundstørrelse.

§4.4 Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end

anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.

§4.5 Delområderne A, B, C og D kan udstykkes som storparceller til videre

udstykning, jf. punkt 4.2 og 4.3.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 5 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

Bebyggelsesprocent åben-lav

§5.1 Bebyggelsesprocenten må være maks. 30 for åben-lav boligbebyggelse. Andel

af fællesareal kan ikke indgå i opgørelsen af grundstørrelse eller i beregningen

af bebyggelsesprocent.

Bebyggelsesprocent tæt-lav

§5.2 For grunde til tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige

40. Dog må etagearealet af den enkelte bolig ikke overstige 140 m² og tilhørende

sekundære bebyggelse må ikke overstige 30 m². Andel af fællesareal kan ikke

indgå i opgørelsen af grundstørrelse eller i beregningen af bebyggelsesprocent.

Etageantal

§5.3 Boligbebyggelse må opføres i maks. 1 etage med udnyttelig tagetage.

Bygningshøjde

§5.4 Bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m målt fra naturligt terræn eller af

Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan. Skorstene og antenner er ikke

omfattet af højdebegrænsningen.

Facadehøjde

§5.5 Facadehøjden må ikke overstige 5,0 m for bygninger med ensidig taghældning

og 3,5 m for øvrige bygninger. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn eller

af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan til facadens skæring med

tagfladens overkant.

Fælles arealer

§5.6 Tæt-lav boligbebyggelse skal holdes mindst 2,5 m fra fællesarealer i delområde

E. Tæt-lav boligbebyggelse kan sammenbygges i skel.
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§5.7 Delområde E skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog etableres anlæg til

områdets interne forsyning.

Byggelinje

§5.8 Der fastlægges en vejbyggelinje langs Holger Pachs Vej 5 m fra vejskel, som vist

på kortbilag B. Der må ikke etableres nogen form for bebyggelse mellem vejskel

og vejbyggelinjen.
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6. Bebyggelsens udseende
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 6 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§6.1 Bebyggelse skal etableres med facade i blank eller vandskuret teglstensmur,

pudset facade, indfarvede betonelementer eller beklædt med træ i form af

bræddebeklædning. Mindre facadepartier, karnapper, udestuer og lignende må

udføres i andre materialer som metal, stenkompositmateriale og glas.

§6.2 Blank mur skal udføres med teglsten i hvide, grå, gule, røde eller rødbrune

nuancer. Pudsede og vandskurede facader og facader i andre materialer skal

fremstå sorte, hvide eller grå eller med materialets naturlige farve og udseende.

§6.3 Småbygninger som garager, carporte, skure og lignende skal udføres i samme

materiale som beboelseshuset eller med træbeklædning i sort, hvid eller grå eller

med materialets naturlige farve og udseende. Drivhuse er undtaget.

§6.4 Tag kan udføres som fladt tag, med ensidig taghældning på maks. 20 grader

eller som sadeltag med en hældning på maks. 45 grader. Tage må udføres med

valm eller halvvalm.

§6.5 Tagbeklædningen skal være matte tegl- eller betontagsten i rød, gul eller sort,

naturskifer eller sort tagpap med listetækning. Krav om listetækning gælder ikke

flade tage. Drivhuse er undtaget.

§6.6 Flade tage og tage med ensidig taghældning må desuden udføres som grønt tag

dækket med mos, sedum, græs eller lignende tagvegetation.

§6.7 Der kan gives tilladelse til, at tag på tæt-lav boligbebyggelse kan udføres med

anden tagform af hensyn til tæt-lav bebyggelsens samlede udtryk.

§6.8 Solfangere, solceller og andre solenergianlæg på tage skal placeres parallelt

med tagfladen. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for

naboer eller genboer.

§6.9 Der må ikke opsættes fritstående solenergianlæg, vindmøller og lignende anlæg

inden for området.

§6.10 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Henvisnings- og orienteringsskilte i

maksimalt A3-størrelse kan dog opsættes.
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§6.11 Ved tæt-lav boligbebyggelse skal facademateriale og -farve samt tagmateriale,

-farve og -form afstemmes, således at bebyggelsen inden for det enkelte

delområde fremstår som en arkitektonisk helhed og med et ensartet udtryk.
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7. Ubebyggede arealer
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 7 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§7.1 Dele af vej- og fællesareal inden for delområde A, B, C og D, der ikke anvendes

som vej skal indrettes som fælles opholdsareal for delområdets beboere. Fælles

opholdsarealer skal fremtræde med græsklædte arealer, træer og buske.

§7.2 Delområde E udlægges som fælles friareal for hele lokalplanområdet og skal

henligge som naturområde. Der må dog etableres klatreredskaber, fodboldbane,

legeplads og lignende rekreative anlæg. Rekreative anlæg må ikke indhegnes.

§7.3 Der må ikke foretages befæstelse inden for delområde E. Undtaget herfra er dog

stier og veje, jf. punkt 8.2 og 8.6.

§7.4 Anlæg til regnvandshåndtering, jf. punkt 3.3, skal anlægges inden for det

angivne område på kortbilag B.

§7.5 Beplantning inden for delområde E og på fælles opholdsarealer skal ske med

egnskarakteristiske træer og buske.

Egnskarakteristiske træer er fx:

Stilkeg/vintereg, Quercus robur/quercus petrea

Ask, Fraxinus excelsior

Skovfyr, Pinus silvestris

Løn, Acer platanoides

Småbladet lind, Tilia cordata

Bøg, Fagus silvatica

Pil, Salix alba m.fl.

Seljerøn, Sorbus intermedia

Fuglekirsebær, Prunus avium

Hæg, Prunus padus

Slåen, Prunus spinosa

Tjørn, engriflet Crataegus laevigata

Hunderose m.fl.,

Rosa canina m.fl.

Vild æble, Malus sylvestris

Hassel, Corylus avellana
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§7.6 Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- og fællesarealer samt omkring haver til tæt-lav

boligbebyggelse skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med

et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn

fuldt udvokset, dog maks. 1,8 m.

§7.7 Der må opstilles faste hegn omkring terrasser.

§7.8 Hække og hegn i tilknytning til tæt-lav boligbebyggelse skal være ens inden for

det enkelte delområde.

§7.9 Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Der kan dog gives

tilladelse til terrænregulering nærmere skel end 1 m i forbindelse med indkørsler.

§7.10 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5

m i forhold til det eksisterende terræn. Undtaget er anlæg til fælles

regnvandshåndtering.

§7.11 Der må ikke foretages ændringer, der kan skade fortidsminder, inden for det på

kortbilag B viste område med arkæologiske fund.

§7.12 Oplag af fritidsbåde, campingvogne, hestetrailere og lignende trailere samt

uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted.

§7.13 Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering,

opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Frederikshavn

Kommunes regulativ.
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8. Veje, stier og parkering
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 ændres vejudlæg og stiforløb inden for

delområde C. Ændringen består i at der fastlægges to alternativer til vejudlæg og

stiforløb, alt efter om delområde C anvendes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Dermed erstatter kortbilag B1 i tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 det gældende

kortbilag B og der tilføjes et nyt kortbilag B2 der fastlægger vejudlæg og stiforløb ved

tæt-lav bebyggelse i delområde C.

§8.1 Vejadgangene til lokalplanområdet skal ske fra Holger Pachs Vej i princippet

som vist på kortbilag B1 og B2.

Note til §8.1
Med ”i princippet” menes, at overkørslerne godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med

fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

§8.2 Interne veje skal etableres inden for det på kortbilag B1 viste vej- og fællesareal.

Ved tæt-lav bebyggelse i delområde C, skal interne veje etableres inden for det

på kortbilag B2 viste vej- og fællesareal.

Veje udlægges i en bredde af mindst 8,0 m og anlægges med en

kørebanebredde på mindst 5,5 m.

Veje skal befæstes med følgende materialer: sort asfalt, cementfliser,

brosten, eller asfalt med overfladebelægning, græsarmeringssten eller anden

permeabel belægning.

Parkeringsarealer må desuden befæstes med græsarmering eller anden

permeabel belægning. 

Note til §8.2
Vejudlæg inden for delområde C er ændret i forhold til lokalplan SAE.B.03.06.01.

Ændringen fastlægger to forskellige vejudlæg ved henholdsvis tæt-lav og åben-lav

bebyggelse. Ændringen fremgår af kortbilag B2, mens kortbilag B1 erstatter kortbilag B

i lokalplan SAE.B.03.06.01.

Bestemmelsen om materialer der må anvendes til befæstelse af veje tilrettes, så der

ikke må anvendes permeabel belægning til befæstelse af veje.

§8.3 Der skal etableres vendearealer dimensioneret til lastvogne for enden af blinde

veje.
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§8.4 Veje skal anlægges som opholds- og legeområder efter færdselslovens § 40.

Note til §8.4
Bestemmelsen om anlæg af veje er tilrettet, så veje ikke skal anlægges som opholds- og

legeområder.

§8.5 Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.

Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for vejanlægget. Drift

og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje.

§8.6 Der skal udlægges stier som vist på kortbilag B1.

Ved tæt-lav bebyggelse i delområde C, skal stier udlægges som vist på kortbilag

B2.

Stier vist med fuld optrukket linje skal anlægges. Stier vist med stiplet linje kan

anlægges.

Stier udlægges i en bredde af 4 m.

Stier kan anlægges med asfalt, fliser, grus eller som trampestier.

Note til §8.6
Stiforløb inden for delområde C er ændret i forhold til lokalplan SAE.B.03.06.01.

Ændringen fastlægger to forskellige stiforløb ved henholdsvis tæt-lav og åben-lav

bebyggelse i delområde C. Ændringen fremgår af kortbilag B2, mens kortbilag B1

erstatter kortbilag B i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§8.7 Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig ved

åben-lav boligbebyggelse. Parkeringsarealet udlægges på egen grund. Garage

eller carport medregnes som parkeringsplads.

§8.8 Der skal anlægges parkeringsareal svarende til 1½ parkeringsplads pr. bolig ved

tæt-lav boligbebyggelse. Parkering kan anlægges i tilknytning til den enkelte

bolig, som fællesparkering eller som en kombination heraf.

Note til §8.8
Handicapparkering bør etableres så tæt på indgangene til boligerne som muligt. Ideelt i

højst 30 m gangafstand.

§8.9 For hver 10 parkeringspladser som fællesparkering skal der være 1-2

afmærkede handicapparkeringspladser med målene 3,5 m x 5 m. Den første af

disse skal have målene 4,5 m x 8 m.
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§8.10 Vejbelysning skal etableres som parklamper med en højde på maks. 5 m eller

pullertbelysning. Belysningsarmaturer skal have nedadrettede lyskilder samt et

ensartet arkitektonisk udtryk inden for hele lokalplanområdet. Belysningen skal

have omfang og kvalitet, der tilgodeser vejregelnormerne for belysning og

bygningsreglementet.
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9. Tekniske anlæg
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 9 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§9.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

§9.2 Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser,

fællesarealer og offentlig veje og stier.

§9.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandssystem efter

anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

§9.4 Der skal etableres et fælles regnvandsbassin for hele området inden for det på

kortbilag B viste område. Regnvandsbassinet skal etableres med fast bund, så

der ikke kan ske nedsivning til undergrunden, med flade skråninger med en

hældning på maks. 1:5 og gives et naturligt udseende, så anlæggene indgår som

et integreret element i delområdets natur.
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10. Grundejerforening
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 10 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§10.1 Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere

inden for lokalplanens område.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje,

belysning, fællesanlæg, fælles friarealer og stier. Drift og vedligeholdelse af veje

skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om vintervedligeholdelse og

renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i

medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af

Frederikshavn Kommune.

Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af grundene inden for

lokalplanens område er bebygget, eller når Frederikshavn Kommune kræver det.

Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommune, optage

medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere

bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen

i to eller flere selvstændige foreninger.

Påtaleberettiget er Frederikshavn Kommune.
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11. Betingelser for at ny bebyggelse må
tages i brug
Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 foretages der ingen ændringer

i bestemmelserne i § 11 i lokalplan SAE.B.03.06.01.

§11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det

separatkloakerede spildevandssystem efter anvisninger fra Frederikshavn

Spildevand A/S.

§11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt den for bebyggelsen

nødvendige parkering, jf. lokalplanens punkt 8.7, 8.8 og 8.9.

§11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de for delområdet tilhørende veje, stier

og opholdsarealer er etableret, jf. lokalplanens punkt 7.1, 8.2, 8.6 og 8.10. De

nødvendige foranstaltninger foretages af udstykker.

§11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret regnvandsbassin, jf.

lokalplanens punkt 9.4.
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12. Lokalplan og byplanvedtægt
§12.1 Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan

SAE.B.03.06.01 ophæves lokalplan nr. 4.10.0. for et haveboligområde ved

Sæbygård, tinglyst 04.01.1980, for det område, der er omfattet af lokalplan

SAE.B.03.05.01.

Med den endelige vedtagelse af dette lokalplantillæg er

lokalplan SAE.B.03.06.01 Boligområde ved Pernille Oxes Vej, Sæby fortsat

gældende med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af denne plan.

Note til §12.1
I praksis fungerer dette lokalplantillæg som et tillæg til lokalplan SAE.B.03.06.01.
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13. Tilladelser fra andre myndigheder
§13.1 Lokalplanmrådet ligger inden for skovbyggelinje på 300 m fra plantagerne

(fredskov) syd for Sæbygård og må ikke bebygges uden dispensation fra

Frederikshavn Kommune efter naturbeskyttelsesloven henholdsvis ophævelse af

skovbyggelinjen ved Miljøstyrelsen. 

Ingen bestemmelser.
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14. Servitutter
§14.1 Der ophæves ingen servitutter med lokalplanen.
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Kort og bilag
Lokalplantillæggets bestemmelser understøttes af en række kortbilag og bilag.

Kortbilag viser lokalplantillæggets fysiske afgrænsning og disponering af området.

Bilag kan være illustrationsbilag, som viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og

anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration, og

er derfor ikke bindende.

Afhængig af det enkelte lokalplantillæg kan der også være andre bilag.

Alle kortbilag og bilag fra den eksisterende lokalplan SAE.B.03.06.01 vil være videreført

til lokalplantillægget.

Såfremt lokalplantillægget ikke giver anledning til ændringer af et kortbilag eller bilag fra

den eksisterende lokalplan, vil det være videreført uændret i lokalplantillægget.

Hvis der med lokalplantillægget foretages ændringer i et kortbilag eller bilag, vil det være

videreført fra den eksisterende lokalplan SAE.B.03.06.01 og være mærket med teksten

”Kortbilag/bilag erstattes af nyt kortbilag/bilag”. Det nye kortbilag eller bilag med tilføjede

ændringer vil fremgå på den efterfølgende side.
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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af Tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B.03.06.01 efter Lov om

miljøvurdering af planer og programmer.

Hvad er en miljøscreening?

Ifølge loven skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få

væsentlig indvirkning på miljøet. Udarbejdelse af miljørapport kan undlades ved planer

og programmer, som fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan og som

ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

For større planer gælder, at det skal undersøges, om planen er omfattet af lovens bilag 3

og 4, og om området, omfattet af planen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et

internationalt naturbeskyttelsesområde. Er en af disse to betingelser opfyldt skal der

gennemføres en miljøvurdering.

Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det gennem en screening af

miljøparametre, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen

skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vurderingen kun indeholde de

oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse

metoder, og til planens detaljeringsgrad.
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Bilag 1 Miljøscreening 

Dette er en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 

 

Hvorfor gennemføres en miljøscreening? 

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen og at 
fremme bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, 
som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Ifølge loven skal der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som fastlægger rammerne for 
fremtidige anlægstilladelser til projekter som fremgår af lovens bilag 1 og 2, eller som medfører krav om en 
vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til områdets 
bevaringsmålsætninger.  
For planer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller som kun indeholder 
mindre ændringer, kan miljøvurdering undlades, hvis planen ikke forventes, at få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Hvorvidt planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet vurderes ved en miljøscreening af en række 
miljøparametre. Ifølge loven skal vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan 
forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad. 

Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis 
konklusionen er, at der er tale om væsentlig indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere indhold af en 
egentlig miljørapport i samarbejde med de berørte myndigheder. 

   

Lokalplan Tillæg nr. 1 SAE.B.03.06.01 (Forslag)

Side 47



Screening af forslag til: 
 
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. SAE.B.03.06.01 – Boligområde ved Pernille Oxes Vej, 
Sæby 
 
Jf. lov og miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 11.11.2021 
 
Sagsnr. GEO-2021-00070 
 
Særligt i denne sag: 

 Vær opmærksom på, at nærværende plan er et tillæg til lokalplan SAE.B.03.06.01 for Boligområde 
ved Pernille Oxes Vej, Sæby”. Det er alene de ændringer, som tillægget giver mulighed for, som skal 
screenes. Lokalplanområdet er allerede planlagt til boligformål. Den overordnede struktur fra lokalplan 
SAE.B.03.06.01 fastholdes. Lokalplanområde SAE.B.03.06.01 udlægger 4 delområder A, B, C og D. 
Indenfor delområde C og D kan opføres tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse, mens der i delområde 
A og B kun kan opføres åben-lav boligbebyggelse. Med lokalplantillægget ønskes der mulighed for, at 
der også inden for delområde B kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. Indenfor delområde C ændres 
lidt på vejudlægget ligesom stien fra delområdet ud til fællesarealet E flyttes længere mod nord, 
stiforbindelsen via fællesarealet til Elisabeth Billes Vej mod øst opretholdes.  

 Vær opmærksom på, at Miljøstyrelsen den 17. august har truffet afgørelse om at reducere 
skovbyggelinjen inden for lokalplanområde SAE.B.03.06.01 iht. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.  

 

0. Indledende screening Ja / Nej Bemærkning 

0.1. Planen fastlægger rammer for 
fremtidige anlægstilladelser til 
projekter omfattet af lovens bilag 1 
eller bilag 2 

Nej  

0.2. Planen medfører krav om en 
vurdering af påvirkning af et 
internationalt 
naturbeskyttelsesområde under 
hensyn til områdets 
bevaringsmålsætninger 

Nej  

0.3. Planen fastlægger rammer for 
fremtidige anlægstilladelser til 
projekter omfattet af lovens bilag 1 
eller bilag 2, men berører kun 
mindre områder på lokalt plan eller 
angiver mindre ændringer i sådanne 
planer. 

Nej  

0.4. Planen fastlægger rammer for øvrige 
fremtidige anlægstilladelser og kan 
forventes at få væsentlig indvirkning 
på miljøet  

Nej  

 

Miljøscreeningsskemaet er udarbejdet med inddragelse af de kriterier, for bestemmelse af den sandsynlige 
betydning af indvirkning på miljøet, som fremgår af lovens bilag 3, jf. § 10. Der kan både være tale om 
væsentlige negative og positive indvirkninger på miljøet. Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig 
indvirkning på miljøet, skal planen miljøvurderes.
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Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna 

1. Kvalitet eller omfang af 
levesteder for vildtlevende 
planter eller dyr (f.eks. levesteder 
for planter og yngle-, fourage-
rings- eller rasteområder for dyr) 

 X  Det planlagte forventes ikke at få 
væsentlige indvirkning på de dyr der pt. 
yngler-, fouragere- eller raster i området, da 
arealet ligger mellem bebyggede områder, 
og det forventes, at de arter der findes på 
arealet er tilpasset livet i en byzone. Eller 
alternativt let kan finde andre opholdsarealer 
i nærområdet. 

2. Udbredelsen af sjældne eller 
udryddelsestruede planter eller 
dyr, herunder bilag IV-arter og 
rødlistede arter 

 X  Der er ikke kendskab til sjældne eller 
udryddelsestruede planter eller dyr, 
herunder bilag IV-arter og rødlistede arter i 
området. 

3. Økologiske forbindelser eller 
økosystemer såsom arters 
formering eller naturlige 
bevægelses- eller trækmønstre 

 X  Påvirker ingen økologiske forbindelser. 

4. Beskyttede naturområder (f.eks. 
moser, heder, overdrev, 
strandenge, rørsumpe, vandløb, 
søer, ferske enge) 

 X  Påvirker ingen beskyttede naturtyper. 

5. Bygge- og beskyttelseslinjer 
(klitfredning, strandbeskyttelses-
linje, å- og søbeskyttelseslinjer, 
skovbyggelinje, fortidsminde-
beskyttelseslinje) 

 X  En mindre del af planområdet ligger inden 
for skovbyggelinjen. Miljøstyrelsen har den 
17. august truffet afgørelse om at reducere 
skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 
SAE.B.03.06.01 iht. 
naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Kun 
den vestlige del af lokalplanområdet – 
herunder primært vejarealet Holger Pachs 
Vej samt et mindre areal langs vejen, 
berøres af skovbyggelinje. Opførelse af 
bebyggelse og anlæg inden for 
beskyttelseszonen forudsætter dispensation 
fra Frederikshavn Kommune. Dog er der 
ikke forbud mod opførelse af mindre 
udhusbygninger på maks. 50 m2, hvis de 
opføres i tilknytning til beboelseshuset, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, nr. 7. 

6. Dyrkningsmetoder eller 
arealanvendelse i landbruget 
eller skovbruget (herunder 
skovrejsning) 

 X  Påvirker ikke land- eller skovbrug. 

Miljøforhold  

 

 

Indvirkningen vurderes ud fra den 
situation, der vil være, hvis planen 
ikke realiseres. 
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7. Fiskeri, fangster eller de 
anvendte metoder i fiskeriet i 
hav eller ferskvand 

X   Påvirker ikke fiskeri. 

8. Friluftsliv eller færdsel i naturen, 
som kan påvirke plante- eller 
dyrelivet eller vegetationen 

 X  Der er ikke nærliggende naturarealer, der er 
truet af slitage. 
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Befolkning og menneskers sundhed 

9. Sundhedsrisiko – fysisk og 
mentalt, herunder naboskab til 
erhvervsområder eller større 
veje 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

10. Trafikfremkommelighed 
(herunder trafikmængde og 
trafikafvikling) 

 X  Med tillæg nr. 1 til lokalplan SAE.B. 
03.06.01 gives mulighed for, at delområde 
B også kan anvendes til tæt-lav 
boligbebyggelse. Dvs. at der med en tæt-
lav bebyggelse, må forventes en ganske 
lille forøgelse af trafikmængden fremfor en 
åben-lav boligbebyggelse, men den relativt 
lille forventede forøgelse af trafikmængden 
vurderes ikke at påvirke 
fremkommeligheden væsentligt. 
Vejadgangsforholdene og den øvrige 
hovedvejstruktur ændres ikke via tillægget. 

11. Trafiksikkerhed  X  Se bemærkninger under punkt 10. 

Det forudsættes, at der jf. lokalplanen 
SAE.B.03.06, § 8.3, der stadig gælder, 
etableres fornødne vendepladser til 
lastbiler og at delområde C indrettes 
herefter.  

12. Tilgængelighed (handicappede)  X  Det forudsættes, at 
handicapparkeringspladser og 
adgangsveje/arealer udformes under 
hensyntagen til opnåelse af tilgængelighed 
for alle jf. bygningsreglement. 

13. Rekreative oplevelser og 
muligheder 

 X  Med tillægget ændres der ikke på områdets 
struktur og samme arealer (delområde E) 
som i lokalplan SAE.B.03.06.01 fastholdes 
til rekreative formål. Ved realisering af 
planlægningen, er der reserveret områder, 
hvor den nuværende natur sikres bibeholdt 
for at opretholde den rekreative 
oplevelsesværdi i området.  

Der sikres ligeledes fortsat stiforbindelse 
gennem området fra allerede bebyggede 
områder mod øst til skovarealer vest for 
lokalplanområdet. 

Det vurderes derfor, at bebyggelse inden 
for planområdet, ikke påvirker de rekreative 
oplevelsesmuligheder i væsentlig grad. 

14. Påvirkning af offentlighedens 
adgang til veje og stier i det 
åbne land 

X   Ikke relevant - ingen offentlige stier til det 
åbne land. 

15. Påvirkning af offentlighedens 
adgang til veje og stier i 
bebyggede områder 

 X  Tillægget medfører ingen ændringer.  

16. Byernes funktion og bymiljø 
herunder bynatur 

 X  Med lokalplantillægget fastholdes områdets 
anvendelse til boligformål med mulighed for 
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tæt-lav og åbenlav boligformål. 
Planlægningen understøtter Sæbys 
funktion som boligby, samt forbindelse 
mellem skov mod vest og tæt bebyggede 
områder mod øst. Ved udmøntning af 
planlægningen skabes der et område, der 
skaber et grønt boligmiljø og en fin 
overgang mellem tæt bebyggede områder 
mod øst og plantager mod vest.   

17. Påvirkning af eksisterende 
boligmiljøer og nærområdets 
beboere, herunder størrelsen af 
den befolkning som kan blive 
berørt 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

18. Forhold omkring 
risikovirksomheder – ligger 
området indenfor maksimal 
konsekvensafstand fra 
virksomheder, som er omfattet af 
risikobekendtgørelsen 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

 

Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker 

19. Risiko for større menneske- og 
naturskabte katastrofer og 
ulykker 

 X  Ingen bemærkninger. 

 

Luft 

20. Risiko for lugt eller støvgener, 
eller anden påvirkning af 
luftkvaliteten  

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 
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Jordbund og jordarealer 

21. Ændringer af jordarealers 
anvendelse, herunder 
inddragelse af natur og 
rekreative arealer samt 
landbrugsjord 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

22. Eksisterende jordforurening  X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

23. Risiko for ny jordforurening  X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

 

Vand 

24. Ændringer i vandmængden der 
udledes til vandløb og søer 

 X  Der er ingen vandløb indenfor 
planområdet. 

25. Påvirkning af vandkvalitet i 
vandløb, søer og havet, 
herunder badevandskvalitet 

 X  Der er ingen vandløb indenfor 
planområdet. 

26. Fysisk påvirkning af vandløb og 
søer 

 X  Der er ingen vandløb og søer i nærheden 
af planområdet. 

27. Ændringer i grundvandsstand 
eller grundvandskvalitet 

 X  En del af planområdet ligger inden for 
boringsnært beskyttelsesområde, og hele 
planområdet ligger i indvindingsoplandet til 
Sæbygårdværket. Lokalplanforslaget 
indeholder bestemmelser som sikrer, at der 
ikke afledes forurenet overfladevand til 
grundvandet. 

28. Forhold relateret til 
drikkevandforsyning og 
grundvandsdannelse 

 X  En del af planområdet ligger inden for 
boringsnært beskyttelsesområde, og hele 
planområdet ligger i indvindingsoplandet til 
Sæbygårdværket. Lokalplanforslaget 
indeholder bestemmelser som sikrer, at der 
ikke afledes forurenet overfladevand til 
grundvandet. 

29. Afledning af spildevand og 
overfladevand, herunder i 
forhold til spildevandsplanen 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

 

Klimatiske faktorer 

30. Klimaforebyggelse, herunder 
udledning af drivhusgasser 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

31. Klimatilpasning, tilpasning til 
forventede klimaændringer, 
herunder havstigning, 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
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højvandshændelser, ændret 
grundvandsstand, kapacitet i 
vandløb og kapacitet i 
kloaksystemet 

forhold til gældende planlægning for 
området. 

 

Materielle goder 

32. Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

 X  Et attraktivt boligområde kan bidrage 
positivt til ønsket om at styrke Sæby som 
bosætningsby. 
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Ressourceeffektivitet 

33. Benyttelse af ressourcer, 
herunder under opførelse, i 
driftsfasen og ved bortskaffelse 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

34. Integrering af miljøhensyn, 
herunder fremme af bæredygtig 
udvikling 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

 

Landskab 

35. Arealanvendelse i forhold til 
kommuneplanens retningslinjer 
samt arealanvendelsen indenfor 
områder til landbrug, byer, 
sommerhuse, tekniske anlæg 
samt skov eller 
kystnærhedszone 

 X  Planforslagene er i overensstemmelse med 
Kommunens retningslinje for byudvikling, 
idet nærværende planlægning foregår i en 
af kommunens hovedbyer, samt at 
udviklingen sker i direkte forlængelse og i 
sammenhæng med den eksisterende by.  

 

Planområdet er beliggende inden for den 
bynære del af kystnærhedszonen i en 
afstand af ca. 2,3 km fra kysten, bag 
eksisterende by. Der gives alene mulighed 
for opførelse af byggeri med en maksimal 
bygningshøjde på 8,5 meter. Ny 
bebyggelse vil ikke være synlig set fra 
kysten.  

 

Planområdet er beliggende i byzone og 
bibeholdes i denne zone. 

36. Geologiske processer som 
kystdannelse, - nedbrydning, 
sandflugt, jordflugt, vanderosion 
(fx geologiske 
beskyttelsesområder eller 
rimmer og dobber) 

 X  Påvirker ingen geologiske processer. 

37. Særligt værdifulde landskaber, 
større uforstyrrede landskaber 
eller enkeltelementer (f.eks. 
geologiske strukturer i ådale, 
højdedrag, kyststrukturer, 
solitærtræer, egekrat, eller 
andet) 

 X  Påvirker ikke særligt værdifuldt landskab. 

38. Varige bindinger på areal-
anvendelsen som reducerer 
fremtidige dispositions-
muligheder i det åbne land 

X   Ikke relevant. 

39. Fredede områder 
(arealfredninger) 

 X  Påvirker ikke nogle fredninger. 

40. Rumlig og visuel oplevelse samt 
lyspåvirkning i landskabet 

 X  Planområdet er i dag et ubebygget område 
der fremstår med vild natur. Området er 
beliggende mellem fuldt udbyggede 
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områder. Nærværende planlægning højner 
den visuelle oplevelsesværdi i området ved 
at skabe en gradueret overgang mellem det 
bebyggede miljø og plantage.  

Det vurderes ikke at skabe øget 
lyspåvirkning i landskabet, idet 
planområdet er beliggende mellem allerede 
udbyggede områder. 

 

Kulturarv 

41. Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller 
enkeltelementer (herunder 
omfang eller fremtoning af 
forhistoriske eller historiske 
steder, bygninger, anlæg eller 
andre værdier) 

 X  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 
SAE.B.03.06.01 blev der i området 
foretaget en arkæologisk forundersøgelse, 
som påviste, at der inden for planområdet 
er et område med velbevarede hustomter 
fra ældre jernalder.  

Der er i lokalplan SAE.B.03.06.01 medtaget 
bestemmelse om friholdelse af det 
pågældende område for ændringer, der 
kan påvirke de kulturhistoriske fund. Med 
nærværende tillæg fastholdes 
bestemmelse, der sikrer, at der ikke 
foretages ændringer, der kan skade 
fortidsminder i området. 

 

Der er ikke fundet yderligere synlige 
kulturhistoriske spor eller helheder i 
området. Den øvrige del af området er 
frigivet. 

42. Byarkitektonisk værdi, herunder 
bystruktur, visuel/æstetisk 
påvirkning, sammenhænge og 
lignende 

 X  Ved realisering af planforslaget skabes der 
større sammenhænge i de allerede 
etablerede boligområder. 

43. Fortidsminder  X  Påvirker ikke kendte fortidsminder, da der 
er indarbejdet bestemmelser herfor i Tillæg 
til nr. 1 SAE.B.03.06.01 og i lokalplanen for 
Boligområdet. 

44. Sten- og jorddiger X   Der er ikke registrerede jord- og stendiger 
inden for området 

45. Kirkeomgivelser og 
kirkebeskyttelsesområder 
(herunder aftalekirker) 

 X  Ingen bemærkninger. 

46. Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

X   Der forefindes igen bebyggelse inden for 
området. 

47. Arkæologiske spor X   Se pkt. 41. 

48. Historiske bygninger og 
mindesmærker 

X   Der er ikke registrerede mindesmærker 
inden for planområdet. Der forefindes ingen 
bygninger på arealet. 

 

 

Indvirkningens omfang 
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49. Indflydelse på projekter og 
aktiviteter indenfor planområdet, 
samt indflydelse på andre planer 
og/eller programmer 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

50. Indvirkningens kumulative 
karakter 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

51. Indvirkningens varighed, 
hyppighed og reversibilitet 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

52. Indvirkningens størrelsesorden 
og rumlige udstrækning, 
herunder eventuel påvirkning 
udenfor kommunen/i nabolande 

 X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

53. Indvirkningens sandsynlighed  X  Det vurderes, at der ikke er væsentlig 
forskel på påvirkningen af omgivelserne i 
forhold til gældende planlægning for 
området. 

 

Opsamling / Konklusion 

 

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. 

Screening viser, at gennemførelse af planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet. Der 
skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. Planen fastlægger anvendelsen af et mindre 
område på lokalt plan, og planen indeholder alene mindre ændringer i forhold til eksisterende plan, 
og forventes i øvrigt ikke at kunne få væsentlig påvirkning på miljøet. 

Med planlægningen gives alene muligheder for mindre ubetydelige ændringer, der ikke medfører 
væsentlig indvirkning på miljøet. Områdets overordnede strukturer fra lokalplan SAE.B.03.06.01 
fastholdes. 

Planlægningen vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. 
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