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Lokalplan SKA.B.05.10.02 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for opfø-

relse af åben lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.B.05.10.02 til offentlig de-

bat i perioden fra den 29. maj 2015 til den 24. juli 2015. I denne periode var 

det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigel-

ser og ændringsforslag.

Der er ikke modtaget indsigelser, som har afstedkommet ændringer i lo-

kalplanen.

Lokalplanen udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Ska-

gen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby 

eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.fre-

derikshavn.dk 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 

Her ses lokalplanområdets placering i Skagen.

DDO, Copyright Cowi
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Lokalplan SKA.B.05.10.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 

offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 

ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-

deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 

tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 

af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foreta-

ges ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller 

ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overens-

stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-

plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 

grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-

nemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 

planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an-

lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 

at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-

mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfl y-

delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 

alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages 

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 

i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold og

-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-

dende område, og som har indfl ydelse på udformningen af de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-

creeningen. 

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 

med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 

ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 

er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene fi ndes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-

lagene af:

- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,

-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejeren om 

opførelse af åben-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Lo-

kalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse ikke omfattet af en lo-

kalplan, hvorfor igangsætning af lokalplanprocedure er nødvendig for at 

imødekomme ønsket om opførelse af åben-lav boligbebyggelse. 

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav 

boligbebyggelse. Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på 

mindst 700 m² i princippet som vist på kortbilag 2. Bebyggelsesprocenten 

må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom og bebyggelsen kan op-

føres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde må 

ikke overstige 7.5 m målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og antenner 

er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

Bebyggelsen skal placeres parallelt med eller vinkelret på den interne pri-

vate fællesvej benævnt A-B-C på kortbilag 2. 

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om bebyggelsens udse-

ende som i store træk svarer til bestemmelserne for det tilgrænsende bo-

ligområde øst for lokalplanområdet. Herved søges der sikret en god har-

moni i området. 

Her ses boligerne øst for lokalplanområdet.

Facader og gavle skal fremstå som pudset eller vandskuret. Garager, car-

port, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog i stedet udføres som 

trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning. Pudsede og 

vandskurede facader og gavle skal gives farven hvid, okkergul, oxydrød 

eller engelsk rød, mens soklen skal fremstå som cement uden tilsat farve 

eller sort. Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding 

heraf, herudover kan træværk gives de røde farver inden for jordfarve-

skalaen.

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mel-

lem 42 og 45 grader. Tage må ikke udføres som helvalm og/eller med ud-

hæng, hverken i gavl eller facade. Tagbeklædningen må kun være røde 

vingetegl i normale danske former. Garager, carporte, udhuse og lignende 

mindre bygninger kan dog beklædes med sort tagpap i stedet. Der må ikke 

opsættes solfangere på tegltage.
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Skorstene skal opføres som murede skorstene, der enten males hvid eller 

overfl adebehandles som bygningens facademur.

Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige bygnings-

sider og den forreste, lodrette fl ade skal placeres i tagfl adens nedersted 

halvdel. Den samlede længde af kviste på hver tagfl ade må ikke overstige 

en tredjedel af hver enkelt tagfl ades længde. Kvistgavle og kvistsider skal 

fremtræde med glatte sider.

På de ubebyggede arealer må der ikke ske oplagring uden for bygninger 

eller afskærmede arealer. Fritidsbåde, campingvogne, køretøjer over 2500 

kg og uindregistrede køretøjer må ikke fi nde sted inden for lokalplanom-

rådet. Hegn i skel skal være levende hegn.

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under ter-

ræn og må ikke føres på facader. Udvendige antenner, paraboler og andet 

sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for ad-

gang til fælles antenneanlæg.

Herudover indeholder lokalplan bestemmelse om oprettelse af en grund-

ejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokal-

planområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er ca. 6000 m², er beliggende i byzone i den nord-

østlige del af Skagen. Området ligger umiddelbart syd for Bøjlevejen i et 

ubebygget område. Ejendommen grænser mod vest og nord op til ube-

byggede arealer. Området vest for lokalplanområdet er beskyttet som mo-

se/eng i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. De ubebyggede arealer 

nord for lokalplanområdet er op mod Bøjlevejen registeret som hede i 

henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Syd for lokalplanområdet ligger 

den offentlige vej Cronborgvej mens området mod øst grænser op til den 

private fællesvej Guldmajsvej. Øst for Guldmajsvej ligger et boligområde 

med åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet set fra det sydøstlige hjørne ved skæring mellem Cronborgvej og Guldmajsvej.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer udpeger lokalplanområdet som et natur-

område. I naturområder skal hensynet til natur- og landskabsinteressser 

varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. Lokalplan-

området grænser op til et areal udpeget som mose, mens der nordvest for 

lokalplanområdet ligger et stort areal udpeget som hede. 

Lokalplanområdet er i kommuneplanens retningslinjer beliggende i et 

område registreret som særligt værdifuldt landskab, hvor byggeri og an-

læg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. 

Kommuneplanens retsningslinjer anfører, at skovtilplantning er uønsket 

inden for lokalplanområdet. Udpegning er begrundet i et ønske om at fri-

holde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kultur-

værdier mv. for tilplantning. 

Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for støjkonsekvens-

området for skydebane på forsvarskommandoens areal ved Batterivej 6, 

Skagen. Lokalplanområdet ligger ca. 1.2 km fra skydebanen. Arealer be-

liggende i en afstand af op til 1.5 km fra skydebaner kan afhængig af de 

konkrete forhold være berørt af støj, der ligger over de vejlende grænse-

værdier for visse støjfølsomme aktiviteter. Skydebanen på Batterivej 6 er 

en pistolskydebane, hvor skydningen foregår i et delvist lukket betonrør. 

Der affyres maksimalt 500 skud om året. Støjudsendelsen er begrænset, 

både i styrke og omfang, og støjberegninger viser, at støj fra skydebanen 

ikke giver anledning til gener i området.

Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens ret-

ningslinjer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 

SKA.B.05.08 med områdenavn ”Cronborgvej”. Inden for kommuneplan-

ramme SKA.B.05.08 kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse med tilhø-

rende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligva-

rebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener 

for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres. Grundstør-

relsen skal være minimum 400 m² ekskl. vejarealer.

Kommuneplanrammen fastlægger området som byzone. Dette er dog en 

fejl for lokalplanområdet, da arealet aldrig er overført til byzone ved lo-

kalplan. Lokalplanområdet er derfor retteligt beliggende i landzone.

Kommuneplanrammen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i mak-

simalt 1½ etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggel-

sesprocenten må ikke overstige 40 og grundstørrelsen skal være minimum 

400 m² ekskl. vejarealer. Der skal udlægges opholdsareal svarende til mi-

nimum 100 % af etagearealet.

Kommuneplanrammen fastlægger en række bebyggelsesregulerende be-

stemmelser. Nye bygninger skal således opføres som minimum energi-

klasse 1, jf. BR08. Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange 

og altantrapper over terræn må ikke etableres. Herudover fastlægges at 

udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr ikke 

må opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg.

Solfangere må ikke opsættes på tegltag.
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Der skal anlægges mindst 1½ P-plads pr bolig, der placeres på egen grund. 

Erhvervskøretøjer, der ved størrelse, støj og emission kan virke generende 

for omgivelserne må ikke parkeres inden for kommuneplanrammeområ-

det.

Kommuneplanrammen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen i for-

hold til anvendelse, hvor lokalplanen fastlægger en anvendelse til åben-

lav i modsætning til kommuneplanrammens tæt-lav. Der er lavet kom-

muneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse med 

kommuneplanen ved at overføre lokalplanområdet til den eksisterende 

kommuneplanramme SKA.B.05.10. Der ændres ikke på kommuneplanram-

mens bestemmelser. Der er alene tale om en rettelse af kommuneplan-

rammens udstrækning. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig 

med lokalplanen.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-

jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 

omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 

begrundes med at ingen af de undersøgte miljøforhold vurderes at blive 

påvirket af lokalplanforslaget. 

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for 

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen midt mellem øst- 

og vestkysten. Der er ca. 1.5 km til kysten. Lokalplanområdet fugerer som 

huludfyldning med bebyggelse mod både syd, øst og vest for lokalplan-

området. Lokalplanområdets bebyggelse vil virke som en integreret del af 

byen. Lokalplanen har således ingen negativ visuel påvirkning af kysten 

og vurderes i overensstemmelse med bestemmelserne for kystnærheds-

zonen.

Med vedtagelsen af nærværende lokalplan overføres lokalplanområdet fra 

landzone til byzone. Lokalplanområdet ligger i forbindelse med eksiste-

rende bebyggelse. Vest for lokalplanområdet ligger Brovandeskolen, mens 

der syd og øst for omårdet ligger boligbebyggelse. Udbygning af lokalpla-

nområdet er således en naturlig videreførelse af Skagen by.

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet grænser op til et område udpeget som mose i henhold 

til Naturbeskyttelseslovens § 3. Frederikshavn kommune har besigtiget 

området i forbindelse med opstart af lokalplanudarbejdelsen. Det er ved 

besigtigelsen konstateret, at lokalplanområdet ikke er omfattet af udpeg-

ning som mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Aktiviteter inden for lokalplanområdet må ikke medføre ændringer i til-

standen af mosearealet.

Bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at på-

virke det udpegede moseareal. Realisering af lokalplanen forudsætter ikke 

dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
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Vandløb / grøft

I den nordøstlige del af lokalplanområdet ligger der en grøft. Udnyttelse 

af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 kan medføre, at 

den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges, jf. kortbilag 2.

Grundvand

Der er høj grundvandsstand inden for lokalplanområdet. For at sikre be-

byggelsen mod det høje vandtryk fastsætter lokalplanen krav om en mi-

nimum sokkelkote på 2,5 m DVR90, herudover skal bygherre i forbindelse 

med byggesagen redegøre for, hvordan grundvandsproblematikken på-

tænkes løst. En mulighed kan være etablering af omfangsdræn som et 

supplement til den hævede sokkelkote.

Varmeforsyning

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

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 

Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed 

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

Vandforsyning

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S 

i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, 

hermed menes, at regn- og spildevand afl edes i hver sin ledning til det 

offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger 

må afl edes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afl edes 

til det offentlige kloaksystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af 

det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af 

regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende pro-

jektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til for-

sinkelse af regnvand.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt

Udnyttelse af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 med-

fører, at den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 

regulativ. Yderligere oplysninger kan fi ndes på www.avoe.dk.

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord. 
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Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv. Eventuelt kan en umiddelbar indsats 

over for forureningen være påkrævet.

Veje

Lokalplanområdet får vejadgang til den offentlige vej Guldmajsvej. Vejad-

gangen til lokalplanområdet sker i den nordøstlige del af lokalplanområ-

det. Inden for lokalplanområdet udlægges ny 8.00 m br. privat fællesvej, 

der skal etableres med en kørebanebredde på mindst 5,5 m. 

Til hver bolig inden for lokalplanområdet skal der på egen grund anlæg-

ges minimum 2 parkeringspladser begge skal være etableret inden ibrug-

tagning af ejendommen.

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kom-

mune

Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet trafi kforsynes med kollektiv trafi k via Skagen Station, 

hvor Skagensbanen kører mellem Frederikshavn og Skagen. Skagen Stati-

on ligger knap 2 km fra lokalplanområdet.

Kystbeskyttelse

I henhold til Lov om Stormfl od og Stormfald er én af forudsætningerne for 

at få erstattet stormfl odsskader, at ny bebyggelse opføres med en mind-

ste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektora-

tet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:

• Skagen: 1,38 m DVR90

Af hensyn til højtstående grundvand i området fastsætter lokalplanen en 

minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Kystdirektoratets anbefaling er der-

med overholdt.

Ophævelse af landbrugspligt

Realisering af lokalplanen forudsætter NaturErhvervsstyrelsens ophævelse 

af landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktiseren-

de landinspektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 

har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 

Cronborgvej. Lokalplanområdet anes til højre i billedet. Guldmajsvej. Lokalplanområdet anes til venstre i billedet.
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på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 

forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 

dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-

varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-

ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse var følgende servitutter lyst på ejendom-

men:

1. Dok om forbud mod opførelse af bygninger mv., tinglyst 25.08.1993

2.  Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst 

05.01.2007

3.  Dok om tilslutningspligt mv til kollektiv varmeforsyning, tinglyst 

08.03.2007

Ad 1) Dokumentet knytter sig til ejendommen som landbrugsejendom 

uden beboelse. Dokumentet fastsætter nogle bestemmelser for bebyggel-

se og ejerskifte for ejendommen. Dokumentet vedrører restejendommen, 

men ikke lokalplanområdet, når lokalplanen er vedtaget.

Ad 2) Dokumentet vedrører ekspropriation til anlæg af sidevej til Cron-

borgvej. Dokumentet kan afl yses på begæring af vejbestyrelsen (Frede-

rikshavn Kommune)

Ad 3) Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet eller restejendommen. 

Dokumentet vedrører i stedet ejendommene øst for lokalplanområdet. 

Dokumentet bør afl yses på ejendommen matr.nr. 80a Skagen Markjorder. 

Frederikshavn Kommune er påtaleberettiget.
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I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændrin-

ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1  at området kan anvendes til boligformål (Helårsboliger).

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 

del af matr.nr 80a Skagen Markjorder samt alle parceller, der efter 

den 29.05.2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Området ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige 

vedtagelse til byzone.

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til 

helårsbeboelse. 

3.2 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

3.3  Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som 

almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt er-

hverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:

 

  At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendom-

men

  

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

karakter af bolig

  

  At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige æn-

dringer af trafi kforholdene i området, eller skaber et øget behov 

for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

4. Udstykning

4.1  Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 

m², ekskl. vejareal, i princippet som vist på kortbilag 2. 

4.2  Bygninger til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er 

større end anlæggets sokkelfl ade +1,0 m hele vejen rundt herom.

Lokalplanbestemmelser
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5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte 

ejendom. 

5.2  Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

5.3  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 7,5 m. Facade-

højden må højst være 4 m målt til det sted, hvor ydervæg og tag-

fl ade mødes. Højderne måles fra et fastlagt niveauplan. Skorstene 

og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.4  Garager, carport, udhuse og lignende inden for 2,5 m fra skel skal 

følge bygningsreglementets bestemmelser om bygningshøjde.

5.5  Bebyggelse skal placeres parallelt med eller vinkelret på adgangs-

vejen A-B-C, jf. kortbilag 2. Garage, carporte, udhuse og lignende 

mindre bygninger er undtaget.

5.6  Boligbebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 2,5 

m DVR90.

6. Bebyggelsens udseende

6.1  Facader og gavle skal fremtræde i farverne hvid, okkergul, oxyd-

rød eller engelsrød.

  Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding af 

disse eller de røde farver inden for jordfarveskalaen. Der henvi-

ses til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret 

og gengivet på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevarings-

værdige bygninger” november 2006.

6.2  Facader på beboelsesbygninger skal fremstå som pudset eller 

vandskuret.

6.3  Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal 

fremstå med pudset eller vandskuret facade og gavle eller med 

trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning af 5” 

brede brædder.

6.4  Sokler skal fremstå som cement uden tilsat farve eller sorte.

6.5  Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning 

på mellem 42 og 45 grader. 

6.6 Tage må ikke udføres med halvalm.

6.7  Tage må ikke udføres med udhæng, hverken i gavl eller facade. 

Der kan afsluttes med muret gesims med et største fremspring på 

21 cm.

6.8  Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl i normale danske 

former.
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  Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog 

beklædes med sort tagpap. drivhuse kan udføres med tagbeklæd-

ning af glas.

6.9 Der må ikke opsættes solfangere op på tegltage.

6.10  Skorstene skal placeres i kippen eller i tagfl aden mindst tre tag-

sten fra kip eller udvendige bygningssider.

6.11  Der må kun opføres murede skorstene, der enten males hvid eller 

overfl adebehandles som bygningens facademur.

6.12   Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige 

bygningssider og den forreste, lodrette fl ade skal placeres i tag-

fl adens nederste halvdel.

6.13  Den samlede længde af kviste på hver tagfl ade må ikke overstige 

1/3 af hver enkelt tagfl ades længde.

6.14  Kvistgavle og -sider skal fremtræde med glatte sider f.eks. zink el-

ler glas.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nær-

mere skel end 1,0 m.

7.2  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden 

for lokalplanen i øvrigt kan må der i en afstand af op til 5 m fra 

nye bygninger foretages større terrænreguleringer for at tilpasse 

fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf. § 5.6.

7.3  Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller afskærmede area-

ler.

7.4  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer 

må ikke fi nde sted.

  Større både, køretøjer over 3500 kg og uindregistrerede køretø-

jer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer, fællesarealer, på 

veje eller i indkørsler.

8. Veje, stier og parkering

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Guldmajsvej i prin-

cippet som vist kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen 

godt kan fl yttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af 

den endelige vejstruktur.

8.2  Boligvejen A-B-C, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en 

bredde af 8,0 m og anlægges med en kørebanebredde på mindst 

5,5 m.

  Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesve-

je. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for 
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vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om pri-

vate fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de priva-

te fællesveje indenfor lokalplanområdet.

8.3  Der skal anlægges minimum 2 parkeringspladser pr bolig inden 

ibrugtagning af ejendommen. Parkeringspladserne skal anlægges 

på egen grund.

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-

der terræn.

9.2  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på 

facader.

9.3  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 

6 om bebyggelsens udseende.

9.4  Udvendige antenner, paraboler og andet sende- og modtageud-

styr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles 

antenneanlæg.

9.5  Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre 

bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet 

for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles 

for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Plan-

lovens §§ 19 og 21a.

9.6  Bebyggelsen skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet 

efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

9.7  Lokalplanområdet skal sikres mod oversvømmelser.

10. Grundejerforening 

10.1  Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samt-

lige grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af 

den enkelte forening fastsættes af Frederikshavn Kommune.

10.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af ve-

je, belysning og fællesanlæg. Drift og vedligeholdelse af veje skal 

følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om vintervedligeholdel-

se og renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt fore-

stå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til for-

eningen.

10.3  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godken-

des af Frederikshavn Kommune.

10.4  Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Frederikshavn 

Kommune kræver det.
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11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommu-

nes anvisninger.

11.2  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering 

som anført under lokalplanens punkt 8.3.

12. Lokalplanens retsvirkninger

12.1  Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-

domme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun ud-

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 

anlæg, der er indeholdt i planen. 

12.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-

vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-

plan. 

12.3  I lokalplanens punkt 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv 

varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. 

For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet 

efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og 

efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden na-

boorientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Økonomiudvalget den 20.05.2015 i henhold til 

planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

            borgmester             kommunaldirektør 

Økonomiudvalget har den 09.09.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i hen-

hold til planlovens § 27.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

            borgmester             kommunaldirektør 
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Kortbilag 2
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