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Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal
udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- eller
anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller sker væsentlige
ændringer i anvendelsen af en ejendom.

I øvrigt kan der udarbejdes en lokalplan, når Byrådet skønner, at det er
nødvendigt.

I en lokalplan kan Byrådet fastlægge nærmere retningslinier for et areals
anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers
placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer
mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og
udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i
overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er
desuden Byrådets redskab til at sikre en gennemførelse af kommuneplanens
målsætninger.

Inden Byrådet vedtager en lokalplan, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8
uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at
kommentere planens indhold.

Når Byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger, kan lokalplanen
vedtages, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejerne og
brugerne i området.

Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en
eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller
ikke pligt for grundejeren til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen.

Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som fx om- og nybyggeri eller
ændret anvendelse af bestående ejendom, være i overensstemmelse med
lokalplanens intentioner.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en
lokalplan. Væsentlige ændringer kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

OFFENTLIG FREMLÆGGELSE

Dette lokalplanforslag har været offentligt fremlagt på Hadsund Rådhus,
Skelund Bibliotek og Veddum Bibliotek i perioden:

6. september - 1. november  2000

Supplerende oplysninger kan indhentes i Teknik & Miljø, tlf.: 96 530 530.

HVAD ER EN LOKALPLAN?
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Forord

Nærværende rammelokalplan 6.10 for Skelund er blevet til på baggrund
af, at det i en lang årrække har været hensigten at tilvejebringe en
bevarende lokalplan for Skelund. Det har således været en erklæret
hensigt i den tidligere kommuneplan og er videreført i den netop
vedtagne Kommuneplan 2000.

Lokalplanen har som hovedmål at fastsætte rammer for byens fremtidige
udvikling så Skelund også fremover kan være et attraktivt område at leve
og drive virksomhed i.

Skelund og Veddum er i Kommuneplan 2000 fastlagt som delt lokalcen-
ter. Sideløbende med denne lokalplan fremlægges derfor også en lokal-
plan for Veddum.

En særlig tak rettes til Skelund Lokalhistoriske arkiv for hjælp med
tilvejebringelse af historiske oplysninger om Skelunds udvikling.
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LOKALPLANENS FORMÅL OG BAGGRUND

Skelunds landsbymiljø afspejler ligesom andre landsbyer et langt
udviklingsforløb. Skiftende tiders forskelligartede arkitektur og
byggeskik viser i mere og mindre velbevaret form landsbyens udvikling
tilbage i tiden.

At opretholde landsbyens historiske og arkitektoniske kontinuitet er først
og fremmest et spørgsmål om at bevare landsbyens hovedstruktur og
vedligeholde eller ombygge bygningerne i overensstemmelse med de
arkitektoniske udformninger, som blev anvendt, da de blev opført.

Dernæst er det et spørgsmål om at få indpasset nødvendige fornyelser på
en sådan måde, at de landsbymæssige kvaliteter så vidt muligt ikke går
tabt, men suppleres med nye.

På de enkelte ejendomme kan om- og tilbygninger eller ændringer af
bygningsdele og materialer virke som få og ret ubetydelige, men når
disse bygningsarbejder udføres, så bygningers kvaliteter forringes på
mange ejendomme, betyder det, at landsbyens samlede bevaringsværdi
hurtigt forringes. De senere års „omdannelser“ har på flere områder
forringet landsbymiljøet:

• bevaringsværdige bygninger er blevet nedrevet eller ombygget på en
sådan måde, at deres udformninger og byggematerialer afviger fra den
lokale byggetradition,

• stråtage er blevet erstattet af fx eternittage,
• ydervægge med deres oprindelige vindues- og døråbninger er ændret,
• bygningsdetaljer som vinduer, udvendige døre, sålbænke, tagrender,

tagmaterialer og skorstenspiber er blevet udskiftet og ændret, så de
ikke passer til de pågældende bygninger, hvilket har skabt en
disharmoni i hver enkelt bygning og i bybilledet som helhed.

Det er blandt andet hensigten med lokalplanen at stoppe denne ændrings-
proces og i stedet dreje den i en anden retning mod bevarelse og forny-
else af byens bebyggelse i overensstemmelse med bygningernes oprin-
delige arkitektur.

Formålet med lokalplanen er på den baggrund at sikre,

• at areal inden for lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone,
• at området anvendes til blandede bymæssige formål, som naturligt

hører sammen med byens funktion som lokalcenter,
• at det eksisterende karakteristiske landsbymiljø samt bebyggelse af

særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares,
• at ny bebyggelse får en placering, udformning og et materialevalg,

som er i overensstemmelse med den oprindelige stedlige byggetradi-
tion, eller at ny bebyggelse på anden måde ved sin arkitektoniske
udformning og indpasning medvirker til at opretholde karakteren af
det eksisterende miljø.
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Lidt historie
Skelund er beliggende på en bakkeø omgivet af fladt englandskab, som
er hævet havbund fra tidlige tider. Bebyggelsen ligger stadig i hovedtræk
på bakkeøen.

Skelund har helt frem til det tyvende århundrede været en bondelandsby
med gårdene samlet om det, der i dag udgør Skelund Hovedgade.

En ny epoke i landsbyens historie blev indledt da Aalborg-Hadsund
privatbane åbnede i december år 1900. Behovet for arealer til etablering
af jernbanen medvirkede til, at de sidste gårde i byen blev flyttet ud.

Skelund fik i perioden frem til første verdenskrig en opblomstring som
stationsby, hvor mange handlende og håndværkere etablerede forretning i
byen. Skelunds opland rakte ud til byerne Veddum, Buddum, Als og
Helberskov.

For egnens landmænd betød banen, at de kunne sende kreaturer og svin
til slagtning via banen. Træ fra omegnens vidtstrakte skove blev også
fragtet med jernbanen til videre salg og forarbejdning. Der blev etableret
en andels foderstofforening med bygninger placeret ved banelegemet
med vigespor så godsvognene havde direkte adgang.

Etablering af banen og stationsbygningen satte gang i en udvikling, hvor
der blev bygget mange nye bygninger - herunder etagebebyggelser
overfor stationen. I denne periode blev bebyggelse opført langs
Teglbakkevej, Skelund Hovedgade, Stationsvej, Idrætsvej, Mølbakvej,
Elkæret og Nørvangsvej.

Skelund blev også tidligt forsynet med telefoncentral, vandværk og
elektricitetsværk. Denne infrastruktur sammen med banen og byens
beliggenhed gjorde det attraktivt at etablere forretning eller virksomhed i
byen.

Byens udvikling som stationsby fortsatte i årene frem, indtil banen
mistede sin betydning i takt med at transport på landevej tog over og blev
den dominerende transportform. Det sker samtidig med, at Hadsund
efterhånden vinder kampen, som den vigtigste handelsby på egnen.
Bygningsmæssigt sker der et brud med stationsbyens byggeskik i
perioden fra 1950 til 1960.

Landsbyen i dag
Landsbyens bygningsmasse vidner i dag i høj grad om Skelunds
velmagtsdage i årene efter privatbanens etablering. Af kortet på næste
side fremgår det, hvordan forskellige dele af byen er domineret af
bygninger fra forskellige tidsperioder. Området omkring Teglbakkevej,
Skelund Hovedgade, Stationsvej, Idrætsvej, Mølbakvej, Elkæret og
Nørvangsvej er domineret af stationsby bebyggelse. I området omkring
Skelund Hovedgade, Højskolevej, Nørrekærvej og Mølbakvej er
hovedparten af de tilbageværende bindingsværkshuse beliggende.
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De sydlige dele af byen mellem Teglbakkevej og Elkæret samt områder
ved Vandhøjvej og Nordtoften er karakteriseret ved i hovedtræk at være
udbygget i perioden efter ca. 1950. Bebyggelsen i de nyere områder er
opført efter en nyere byggeskik, som blev indført med industrialiseringen
af byggeriet i 1960‘erne og frem.

Landsbyen med opland har i dag ca. 700 indbyggere. Bebyggelsen er en
blanding af boliger, erhvervsejendomme, værksteder, butikker og enkelte
landbrugsejendomme. Af offentlige bygninger findes forsamlingshuset
(„Den Bette Skole“), skolen, idrætshallen, klubhuset og kirken, som er
beliggende i byens nordvestlige hjørne.

Skelund har gennem historien haft en tæt tilknytning til Veddum, som
ligger ca. en kilomenter nord for Skelund. Denne tilknytning videreføres
bl.a. ved at Skelund og Veddum i Kommuneplan 2000 udgør et delt
lokalcenter.
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Den nuværende skolebygning blev indviet i 1914. Børn fra Skelund,
Veddum og opland går i dag i skole her frem til 7. klassetrin. Skolen har i
en længere årrække suppleret den gamle skolebygning med træbarakker.
Det er nu besluttet, at træbarakkerne skal fjernes og erstattes af nyt
skolebyggeri.

Op gennem århundredet er mange erhverv og småhandlende forsvundet,
men nye er kommet til. I dag finder man således læge, lægehus, dyrlæge,
el-installatør, Andelskassen, to autoværksteder, taxa og turistbusser,
smede, maskinværksted samt handlende: dagligvarebutik med posthus og
håndkøbsudsalg, gardinforretning, elartikler og tankstation.

Bevaringsværdierne
Det der udgør Skelunds særlige kendetegn, er den vejstruktur, der
primært er opstået i starten af det 20. århundrede, hvor byen udviklede
sig som stationsby. Også bygningsmassen fra denne periode er et
dominerende træk i byen.

Kun præsteboligen, lægeboligen, dyrlægeboligen, „Den Bette Skole“ og
de tilbageværende bindingsværkshuse har i sig selv en høj
bevaringsværdi, men en lang række øvrige bygninger må alligevel
betegnes som bevaringsværdige ud fra et ønske om at bevare landsbyens
samlede miljø og oprindelige byggestil intakt.

På den baggrund indeholder lokalplanen bestemmelser der skal sikre, at
vejstrukturen, bebyggelsesstrukturen og byggestilen fastholdes og
forbedres i de dele af landsbyen, der blev udbygget i stationsby perioden
fra ca. 1900 til ca. 1950.

LOKALPLANENS INDHOLD.
Lokalplanområdet er opdelt i fem rammeområder efter hovedanvendelse,
jf. kortbilag 2:

B: Boligformål med mulighed for indpasning af institutioner, mindre
butikker og ikke generende erhverv,

BL: Blandede byformål som boliger, service, institutioner, butikker og
ikke generende erhverv,

E: Erhverv i form af lettere industri, service-, lager- og
håndværksvirksomhed mv. samt tekniske anlæg,

O: Offentlige formål og
R: Rekreative formål.

Rammeområderne opdeles i delområderne (jf. kortbilag 3): B1, B2, B3,
E1 og E2 med det formål at fastlægge forskellige bebyggelsesregulerende
bestemmelser for de enkelte delområder.

Virksomheder indenfor lokalplanområdet må ikke give anledning til
højere udendørs støjniveau målt ved nærmeste beboelse end 50 dB(A)
om dagen, 45 dB(A) om aftenen og 40 dB(A) om natten. Derudover må
virksomheder indenfor lokalplanområdet ikke give anledning til et højere
lugtniveau end 5 lugtenheder pr. kubikmeter i de omkringliggende
områder.

Lægeboligen på Teglbakkevej er
udpeget som bevaringsværdig.

Dyrlægeboligen på Teglbakkevej er
udpeget som bevaringsværdig.
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Udstykninger
I rammeområde B og BL må ingen grund udstykkes mindre end 700
kvm. I delområde B1 og B2 er det fastsat, at der ikke må ske sammen-
lægning af ejendomme. Formålet hermed er at bevare den eksisterende
ejendomsstruktur i området, da det er en vigtig forudsætning for lands-
byens bebyggelsesstruktur.

Bevaring af bebyggelse
I delområde B1, B2 må bebyggelse ikke nedrives eller ombygges uden
Byrådets accept heraf.
På kortbilag 4 er angivet bindingsværkshuse og bygninger ,som i øvrigt
er bevaringsværdige ud fra en arkitektonisk eller kulturhistorisk
synsvinkel. De angivne bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på
anden måde ændres uden Byrådets accept heraf.

Til grund for accept af en nedrivning eller ombygning lægger Byrådet en
vurdering af om ejerens planer er i overensstemmelse med denne
lokalplans bestemmelser.

Bebyggelse
For de forskellige delområder gælder følgende grænser for bebyggelsens
tæthed, højde og etageantal:

Ny bebyggelse i delområde B1 og B2, som opføres efter brand eller
nedrivning skal i princippet opføres med samme beliggenhed på grunden
som den tidligere bebyggelse. Herigennem søges den eksisterende
bebyggelsesstruktur fastholdt således at bygninger langs eksempelvis
Skelund Hovedgade fortsat placeres som randbebyggelse ud mod gaden,
mens bebyggelse langs Teglbakkevej trækkes tilbage på grunden så der
kan etableres forhaver.

Bygninger udformes som længehuse med en husdybde på højst 8 meter,
dog kan bygninger også udformes som vinkelhuse i delområde B3.
Erhvervsbygninger og offentlige bygninger kan opføres med en husdybde
på højst 10 meter.

I delområde B1, B2, E1, E2 og O skal tage udformes som saddeltage
med taghældninger  mellem 35° og 50°. Der må ikke etableres udvendige
altaner, balkoner og lignende på eller ved bygningers tagetager eller tage.
Dog kan der i forbindelse med gen- eller reetablering af frontkviste
etableres altan.

I delområde B1, B2 og O er det hensigten at nye bygninger og ombyg-
ninger eller ændring af eksisterende bygninger udformes i overensstem-

Maksimal bebyggelsesprocent Maksimalt etageantal Maksimal hushøjde i m
B1 50 for den enkelte ejendom 2 1/2 10
B2 25 for den enkelte ejendom 1 1/2 8,5
B3 25 for den enkelte ejendom 1 1/2 8,5
E1 40 2 8,5
E2 40 2 8,5
O 40 2 1/2 10
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melse med byggetraditionerne fra stationsbyperioden. Dog skal de tilba-
geværende bindingsværkshuse så vidt muligt bevares som bindings-
værkshuse. Stationsbyens byggeskik betyder, at bebyggelsen skal være
teglstenshuse med følgende karakteristika:

• ydervægge i „blank“, pudset eller vandskuret murværk,
• pudset eller vandskuret murværk males hvidt eller jordfarverne okker,

terra de sienna, umbra, engelsk-rødt, dodenkop eller jordfarvernes
blanding med hvidt,

• murværk afsluttes mod taget med gesims,
• tag udformes som saddeltag, og belægges med røde vingetegl,

betontagsten eller naturskiffer,
• taget afsluttes med opskalkning og uden udhæng,
• regelmæssigt placerede sprosse opdelte vinduer og fyldningsdøre,
• tagrender og nedløbsrør udformet i zink eller stål.

I delområde B1, B2 og O må ydervægge ved ombygning og
vedligeholdelse ikke skalmures eller på anden måde beklædes med
facadematerialer.

I delområde B3 er det hensigten at nye bygninger og ombygninger eller
ændringer af eksisterende bygninger kan udformes som moderne byggeri.
Ydervægge skal være „blanke“ teglstensvægge af røde eller gule teglsten
og taget skal beklædes med røde vingetegl, betontagsten, naturskiffer
eller tagpap. Vindues- og døråbninger i ydervægge skal udformes med en
regelmæssig placering og proportionering.

Fælles for alle delområder gælder at vinduer i tagflader skal placeres
regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste,
hvis samlede længde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde.
Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 meter og kvistes bredde må
ikke være mere end 2,5 meter.

Et typisk eksempel på et hus bygget
efter ovennævnte principper. Huset
er endvidere et godt eksempel på
at de oprindelige bygningsdetaljer
er bevaret og vedligeholdt.

Gesimsen er det bånd af mursten
der afslutter ydervæggen mod
taget. Opskalkning af taget danner
et svaj på tagets nederste del så
vandet ledes væk fra ydervæggene.
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I Skelund ses flere ældre huse med frontkviste som typisk er placeret i
facadens lodrette centerakse. Huset på Teglbakkevej på fotoet forrige side
er et godt eksempel herpå. Det vil fortsat være muligt at bygge huse med
frontkvist.

Ydervægge på erhvervsbygninger samt garager, carporte, udhuse og
andre lignende mindre bygninger kan beklædes med grå fibercement-
plader samt metalplade- eller bræddebeklædning i mørke jordfarver.

Ubebyggede arealer
Kravet til opholdsareal fastlægger lokalplanen til 100% af etagearealet
for boliger og 50% af etagearealet for erhverv. Oplag uden for bygninger
eller arealer, der er tæt indhegnede, må ikke finde sted.

Hegn mellem naboer og til vejareal må kun etableres som levende hegn
eventuelt suppleret med trådhegn eller som fast hegn udformet i træ.

Veje og stier
For at fastholde det karakteristiske landsbymiljø fastsætter lokalplanen, at
vejforløbet i den gamle oprindelige vejstruktur, som er angivet med
særlig signatur på kortbilag 4, ikke må ændres. Mindre ændringer, som
ikke ændrer princippet for vejforløbet vil ikke være i strid med
bevaringsinteresserne. Veje som på nuværende tidspunkt forefindes som
grusveje fastholdes fremover som grusveje.

Mellem Søndervang og banestiens begyndelse ved Skelund Hovedgade,
reserveres et areal til en ny stiforbindelse, jf. kortbilag 4.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Regionplan ’97.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan ’97.

Jordforurening
Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes forurening, skal
arbejdet standses og byrådet underrettes. Der må foretages en vurdering
af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Even-
tuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet.
Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde.
Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og til Jordforureningslo-
vens § 71.

Kommuneplan 2000.

Kommuneplan 2000 indeholder følgende målsætninger for bevaringsvær-
dier og god arkitektur:

• Ombygning og vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger skal i
materialevalg og udformning tilpasses helheden i området samt husets
oprindelige arkitektur og historie.

• Nybyggeri skal bidrage til kommunens forskønnelse.
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• Nybyggeri i bevaringsværdige bymiljøer skal i materialevalg og
udformning tilpasses helheden i området.

• I forbindelse med lokalplanlægning i gamle bymiljøer skal
bevaringsværdierne sikres.

Lokalplanen er en udmøntning af målsætningerne.

Ved lokalplanens endelige godkendelse overgår lokalplanområdet fra
landzone til byzone.

Lokalplanområdet omfatter kommuneplanens rammeområder B.4.20,
B.4.21, B.4.22, BL.4.70, E.4.60, E.4.61, O.4.40, O.4.41 og R.4.01 som
fastlægger områdernes anvendelse til boliger, erhverv, offentlige og
rekreative formål.

Kloak-, vand-, varme- og elforsyning
Lokalplanområdets spildevand ledes via en hovedledning til Hadsund
Renseanlæg, hvor al spildevand renses. Det vurderes individuelt, hvorvidt
overfladevand også skal tilledes renseanlægget, eller på tilfredsstillende
vis kan nedsives på grunden.

Vandforsyning sker fra Skelund Vandværk.

Varmeforsyning skal ske fra Veddum, Skelund og Visborg
Kraftvarmeværk.

Elforsyningen sker fra elselskabet Himmerlands Elforsyning.

TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE
MYNDIGHEDER.

Ejendomme som er kortlagt efter Jordforureningsloven må kun overgå til
følsom anvendelse som eksempelvis bolig med amtets forudgående
tilladelse.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Når lokalplanen er vedtaget af Byrådet og offentliggjort, må ejendomme,
der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i
overensstemmelse med planen, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg
m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres.

Byrådet kan jf. Planlovens § 19 meddele dispensationer, der ikke er i
modstrid med planens principper. Mere væsentlige ændringer kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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Lokalplanen indeholder i § 5 bestemmelser om, at bygninger ikke må
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, medmindre Byrådet
giver tilladelse hertil. Bestemmelsen har hjemmel i Planlovens § 15, stk.
2 nr. 14. En tilladelse er en dispensation efter Planlovens § 19. Såfremt en
tilladelse til nedrivning nægtes ejeren af en ejendom, kan ejeren efter
Planlovens § 49, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod
erstatning. Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er
et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og
afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og
benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der
foretages en naboorientering før dispensationen kan gives.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen.

Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

KLAGEVEJLEDNING
Den vedtagne lokalplan kan, for så vidt angår retslige spørgsmål
indklages for Naturklagenævnet, dvs. hvis afgørelsen indeholder en
fortolkning af planloven eller lokalplanproceduren. Man er
klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald.

Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klagefristen er 4 uger
regnet fra planens offentliggørelse.

Klager over retlige spørgsmål skal rettes til:
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
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LOKALPLANENS  BESTEMMELSER

Lokalplan nr. 6.10 for Skelund by.

I henhold til Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999
fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§  1.  Lokalplanens formål.

1.1 Lokalplanen skal sikre:
• At areal inden for lokalplanområdet overføres fra landzone til

byzone.

• At området anvendes til blandede bymæssige formål, som naturligt
hører sammen med byens funktion som lokalcenter.

• At det eksisterende karakteristiske landsbymiljø samt bebyggelse af
særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares.

• At ny bebyggelse får en placering, udformning og et materialevalg,
som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, eller at
ny bebyggelse på anden måde ved sin arkitektoniske udformning
og indpasning medvirker til at opretholde karakteren af det
eksisterende miljø.

§  2.  Område og zonestatus.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og 2 og omfatter matr.
nre. 1d, 1e, 1i, 1k, 1r, 2a, 2d, 2e, 2h, 3b, 3e, 3h, 3n, 3r, 3s, 3u, 3v,
3x, 3y, 3z, 4e, 4f, 4i, 4k, 4p, 4q, 4r, 4t, 4u, 4y, 4z, 7ab, 7ac, 7ae, 7af,
7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z,
7æ, 7ø, 8aa, 8ac, 8ad, 8ag, 8ai, 8al, 8c, 8d, 8e, 8f, 8i, 8k, 8n, 8r, 8u,
8v, 8x, 8z, 8æ, 8ø, 9a, 9aa, 9ab, 9ac, 9ad, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak,
9al, 9am, 9d, 9f, 9h, 9i, 9k, 9l, 9x, 9æ, 9ø, 10k, 10q, 10r, 11e, 11g,
11k, 11o, 12b, 12l, 13c, 14b, 14i, 17aa, 17ab, 17ac, 17ad,
17ae, 17b, 17c, 17d, 17i, 17k, 17l, 17n, 17o, 17p, 17q, 17t, 17y,
17z, 17æ, 17ø, 18b, 18d, 19g, 19i, 20a, 20h, 21b, 23a, 23l, 23m,
24a, 24c, 24e, 24f, 24g, 24s, 25b, 25c, 25f, 25g, 25h, 25i, 25k, 25l,
25m, 25n, 25o, 25p, 25q, 25r, 25v, 25y, 27a, 27g, 27h, 27i, 27k,
27l, 27m, 27n, 27o, 27p, 27q, 27r, 28b, 28c, 28f, 28h, 28l, 29a, 30a,
30d, 33d, 34c, 35a, 35d, 35e, 35f, 35h, 35i, 35k, 35l, 35m, 35n,
35o, 35p, 35q, 35r, 35t, 36a, 36c, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36k, 37a,
38c, 39b, 39f, 39g, 39h, 39i, 39k, 40a, 40b, 44c, 44d, 44i, 44m,
47a, 47b, 48, 49a, 49b, 50, 51, 52, 53, 55a, 55c, 55d, 55e, 55h, 55k,
55n, 57, 58, 59, 60a, 60b, 60c, 61, 67, 71a, 71b, 71c, 71d, 71g, 71h,
73 Skelund by Skelund og dele af 1a, 3a, 3g, 4a, 4c, 7a, 10a, 14a,
17a, 26c, 27f, 28a, 32a, 62 Skelund by Skelund, samt alle parceller,
der efter den 24. august 2000 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
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2.2 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan
overføres det på bilag 1 angivne område fra landzone til byzone.

§  3.  Områdets anvendelse.

3.1 Lokalplanområdet opdeles i fem rammeområder efter
hovedanvendelse som angivet på kortbilag 2. De fem
rammeområder benævnes B (boligformål), BL (blandet bolig og
erhverv), E (erhverv), O (offentlige formål), R (rekreative formål).

3.2 Rammeområde B anvendes til boligformål. Der kan indpasses
institutioner, mindre butikker og ikke generende erhverv i
miljøklasse 1-2 (jvf. Kommuneplan 2000). Bruttoetagearealet for
butikker må maksimalt være 200 kvm.

Miljøklasserne er udgangspunktet for en konkret vurdering af den
enkelte virksomheds miljøpåvirkning af omgivelserne. Den
konkrete vurdering kan medføre, at fx virksomheder i miljøklasse 3
kan accepteres inden for området, hvis der er tale om en mindre
virksomhed, og hvis virksomheden er indstillet på at gøre en særlig
indsats for at forebygge miljøgener.

3.3 Rammeområde BL anvendes til blandede byformål som boliger,
service, institutioner, butikker og ikke generende erhverv i
miljøklasse 1-3 (jvf. Kommuneplan 2000). Bruttoetagearealet for
dagligvarebutikker  må maksimalt være 1500 kvm og for
udvalgsvarebutikker maksimalt 700 kvm.

Miljøklasserne er udgangspunktet for en konkret vurdering af den
enkelte virksomheds miljøpåvirkning af omgivelserne. Den
konkrete vurdering kan medføre, at fx virksomheder i miljøklasse 4
kan accepteres inden for området, hvis der er tale om en mindre
virksomhed, og hvis virksomheden er indstillet på at gøre en særlig
indsats for at forebygge miljøgener.

3.4 Rammeområde E anvendes til erhverv i form af lettere industri-,
service-, lager-, og håndværksvirksomhed mv. samt tekniske anlæg
i miljøklasse 2-5 (jvf. Kommuneplan 2000). Hvis det af hensyn til
sikkerheden på den enkelte virksomhed skønnes nødvendigt, kan
der etableres een bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed.

3.5 Rammeområde O anvendes til offentlige formål.

3.6 Rammeområde R anvendes til rekreative formål og må ikke
bebygges. Dog kan der opføres småbygninger til drift af området.

3.7 Rammeområderne opdeles i følgende delområder: B1, B2, B3, E1
og E2 som angivet på kortbilag 3.
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3.8 Aktiviteter fra virksomheder inden for området må ikke give
anledning til et højere udendørs støjniveau målt ved nærmeste
beboelse end

Dag:   50 dB(A)
Aften: 45 dB(A)
Nat:   40 dB(A)

3.9 Aktiviteterne inden for lokalplanområdet må ikke give anledning til
et højere lugtniveau end 5 lugtenheder pr. kubikmeter i de
omkringliggende områder.

§  4  Udstykninger.

4.1 I rammeområde B og BL må ingen grund udstykkes mindre end
700 kvm.

4.2 I rammeområde E må ingen grund udstykkes mindre end 1500
kvm.

4.3 I delområde B1 og B2 må der ikke ske sammenlægning af
ejendomme.

§  5  Bevaring af bebyggelse.

5.1 I delområde B1, B2 og O, jf. kortbilag 3, må bebyggelse ikke
nedrives eller ombygges uden Byrådets accept i henhold til denne
lokalplans bestemmelser.

5.2 De på kortbilag 4 med særlig signatur viste bygninger
(bindingsværkshuse og bevaringsværdige bygninger i øvrigt) må
ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden
Byrådets accept i henhold til denne lokalplans bestemmelser.

§  6  Bebyggelsens omfang, udformning og placering.

6.1 I delområde B1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 for den
enkelte ejendom.

6.2 I delområderne B2 og B3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige
25 for den enkelte ejendom.

6.3 I delområde E1, E2 og O må bebyggelsesprocenten ikke overstige
40.

6.4 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig
tagetage. Dog kan bygninger i delområde E1 og E2 opføres med
maksimalt to etager, mens bygninger i delområde B1 og O kan
opføres med maksimalt 2 1/2 etager.
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6.5 Ny bebyggelse i delområde B1 eller B2, der opføres efter brand
eller nedrivning skal i princippet opføres med samme beliggenhed
på grunden som den tidligere bebyggelse.

6.6 Bygninger udformes som længehuse med en husdybde på højst 8
meter, dog kan bygninger også udformes som vinkelhuse i
delområde B3. Erhvervsbygninger og offentlige bygninger kan
opføres med en husdybde på højst 10 meter.

6.7 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 8,50
meter målt efter reglerne i bygningsreglementet. I delområde B1,
B2 og B3 skal ydervægges højde, bortset fra gavle, være mindst 2
meter og højst 3 meter. Erhvervsbygninger og offentlige bygninger
kan dog opføres med ydervægge, bortset fra gavle, der er mindst 2
meter og højst 5 meter.

6.8 I delområde E2 må enkelte bygninger eller bygningsdele antage en
højde over 8,5 meter, såfremt særlige hensyn til indretning eller
drift nødvendiggør det.

6.9 I delområde B1, B2, E1 og E2 skal tage udformes som heltage med
tagrygge parallelt med bygningers længderetninger. Taghældninger
skal være mellem 35º og 50º.

6.10 Der må ikke etableres udvendige altaner, balkoner og lignende på
eller ved bygningers tagetager eller tage på private ejendomme.
Forbudet gælder ikke ved etagebebyggelse. Der kan dog ved gen-
eller reetablering af frontkviste etableres udvendige altaner.

§  7  Bebyggelsens ydre fremtræden.

7.1 Ydervægge skal være „blanke“ teglstensvægge af røde eller gule
teglsten.

7.2 I delområde B1og B2 skal ydervægge ved nybyggeri eller ved
ombygning og vedligeholdelse udformes som blank mur, pudset
mur eller vandskuret mur. Pudset eller vandskuret mur males hvidt
eller jordfarverne okker, terra de sienna, umbra, engelsk-rødt,
dodenkop eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt.
Ydervægge afsluttes mod tagflader med gesims.

7.3 I delområde B1 og B2 må ydervægge ved ombygning og
vedligeholdelse ikke skalmures, eller  på anden måde beklædes
med facadematerialer.

7.4 Facader på bindingsværkshuse markeret på kortbilag 4 skal
vedligeholdes ved, at bindingsværket tjæres eller males sort og tavl
kalkes eller males hvidt eller gult.

7.5 Ydervægge på erhvervsbygninger samt garager, carporte, udhuse
og andre lignende mindre bygninger kan beklædes med grå
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fibercementplader samt metalplade- eller bræddebeklædning i
mørke jordfarver.

7.6 Vindues- og døråbninger i ydervægge skal udformes med en regel-
mæssig placering og proportionering. I delområde B1 og B2 må
bredden af vinduesåbninger ikke overstige højden. Dog tillades
oprindelige 3 eller 4 fags vinduer.

7.7 I delområde B1 og B2 skal vinduer i beboelsesbygninger udføres
med traditionel opdeling og profilering. Ruder skal være af plant
klart glas. Yderdøre skal være symmetriske fyldningsdøre. Der må
ikke opsættes udvendige skodder.

7.8 På bygninger, hvor ydervægge er afsluttet med gesims i delområde
B1, B2, E1og E2 må taget ikke afsluttes med udhæng, men skal i
stedet opskalkes.

7.9 Tage beklædes med røde vingetegl, betontagsten, naturskifer eller
tagpap.

7.10 I delområde B1 og B2 skal tagrender og nedløbsrør udføres i zink
eller stål.

7.11 Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som
enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede bredde ikke
må overstige 1/3 af tagfladens længde. Tagvinduers bredde må ikke
overstige 0,8 meter og kvistes bredde må ikke være mere end 2
meter.

7.12 Skorstene skal udføres i tegl og med samme overfladebehandling
som ydervægge.

7.13 Dele af tagfladerne kan forsynes med solfanger og solceller.

7.14 Vækst- eller drivhuse med ydervægge og tage af klart, plant glas er
ikke omfattet af bestemmelserne i § 7.1 til § 7.13.

7.15 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog kan
virksomheder, butikker og andre servicevirksomheder opsætte
skilte med en højde på højst 0,4 meter og en bredde på højst 1
meter.

7.16 Antenner, sendemaster, paraboler o.lign. skal placeres til mindst
mulig gene for omgivelserne, og må, så vidt det er muligt af hensyn
til modtageforholdene, ikke være synlige fra naboer og offentlig
vej.

Eksempler på klassiske
udformninger af skorstene.

Eksempler på traditionelt
udformede sidehængte trævinduer
med plant glas.
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§ 8 Ubebyggede arealer.

8.1 Ved opførelse af ny bebyggelse eller ved ombygning af
eksisterende bebyggelse udlægges et opholdsareal svarende til 100
% af etagearealet for boliger og 50 % af etagearealet for erhverv.

8.2 Hegn i nabo- og vejskel må kun etableres som levende hegn evt.
suppleret med trådhegn eller som fast hegn udformet i træ.

8.3 Ubebyggede arealer må kun anvendes som gårdsplads og have, og
skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et for området
ordentligt udseende. Ubebyggede private og offentlige arealer, som
udnyttes til parkeringsareal skal ligeledes gives et ordentligt
udseende.

8.4 Oplag uden for bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer
må ikke finde sted.

§  9  Veje, stier og parkering.

9.1 Byens gamle oprindelige vejstruktur, som er angivet med særlig
signatur på kortbilag 4, må ikke ændres i henhold til redegørelsen.

9.2 Vejene: Højskolevej, Vandhøjvej, Østervang, Vestervang,
Kolonihaven, Bagergyden, Skovbovej og Gravle fastholdes som
grusveje i henhold til redegørelsen.

9.3 Strækningen fra Søndervang til banestiens begyndelse ved Skelund
Hovedgade (markeret på kortbilag 4) reserveres til etablering af en
stiforbindelse.

9.4 I forbindelse med byggeri eller ændret anvendelse skal der
udlægges areal til parkering efter følgende fordeling:

• 1 parkeringsplads pr. 25 kvm butiksareal (bruttoetageareal),
• 1 parkeringsplads pr. 37,5 kvm etageareal for institutioner,
   udstillinger og kulturformål,
• 1 parkeringsplads pr. 50 kvm kontorerhverv,
• 1 parkeringsplads pr. 100 kvm lager- og værkstedsareal,
• 2 parkeringspladser pr. bolig, dog 1 parkeringsplads ved
   ungdoms- og ældreboliger.

Udlæg af parkeringspladser på egen grund kan erstattes af aftaler
med omkringliggende om at udlægge parkeringsareal på deres
ejendomme.
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§ 10. Forudsætninger for ibrugtagning.

10.1 Forud for ibrugtagning skal ny bebyggelse være tilsluttet følgende
forsyningssystemer:

• Hadsund Renseanlæg.
• Skelund Vandværk.
• Veddum, Skelund og Visborg Kraftvarmeværk.
• Himmerlands Elforsyning.

Kravet om tilslutning til Hadsund Renseanlæg for så vidt angår
overfladevand vurderes individuelt.
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VEDTAGELSESPÅTEGNINGER

Forslag til lokalplan nr. 6.10 er vedtaget af Hadsund Byråd den 24.
august 2000.

Karl Christensen                                      Bo Nielsen
borgmester                                              kommunaldirektør

Lokalplanforslaget har været offentlig fremlagt i perioden fra den 6.
september 2000 til den 1. november 2000.

Lokalplan nr. 6.10 er vedtaget af Hadsund Byråd den 21. december 2000.

Karl Christensen                                      Bo Nielsen
borgmester                                              kommunaldirektør
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