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Veddum
Skelund

Nærværende redegørelse til Lokalplan 113/2018 for landsbyen Skelund er
udarbejdet i henhold til Planlovens § 16. Redegørelsen oplyser om lokalplanens
formål, intentioner og forhold til anden planlægning og lovgivning, der måtte
gælde for lokalplanområdet.

1.
Visborg

Hadsund

Illustration 1: Oversigtskort over lokalplanområdets placering i forhold til Hadsund
og Mariagerfjord.

Baggrund

Denne lokalplan er udarbejdet fordi Mariagerfjord Kommune ønsker at ændre
de bevarende bestemmelser i den gældende lokalplan for Skelund. Bestemmelserne har vist sig, at virke hæmmende på udviklingen i byen, fordi de er for
konkrete og restriktive i forhold til hvordan eksisterende bebyggelse kan og skal
vedligeholdes, samt på hvordan ny bebyggelse skal opføres.
Skelunds landsbymiljø afspejler ligesom andre landsbyer et langt udviklingsforløb. Skiftende tiders forskelligartede arkitektur og byggeskik viser i mere eller
mindre velbevaret form landsbyens udvikling tilbage i tiden.
Lokalplanen forsøger at identificerer og bruge de væsentligste historiske og arkitektoniske træk i Skelund, som udgangspunkt for lokalplanens bestemmelser.
Dette er et forsøg på at fastholde og forstærke dem som en del af landsbyens
identitet fremover.
GST

2.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet omfatter matr.nre.: 1D, 1E, 1H, 1I, 1K, 1R, 2A, 2D, 2E, 2H,
3A, 3B, 3E, 3H, 3N, 3R, 3S, 3U, 3V, 3X, 3Y, 3Z, 4A, 4E, 4F, 4I, 4K, 4P, 4Q, 4R,
4T, 4U, 4Y, 4Z, 7AB, 7AC, 7AE, 7AF, 7AK, 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, 8S, 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, 10A, 10K, 10Q, 10R, 10U, 10V, 11E, 11K, 11O, 12B, 13C, 14M, 17A,
17AA, 17AB, 17AC, 17AD, 17AE, 17AH, 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, 27S, 28A, 28B, 28C, 28F, 28H, 28L, 29A,
29H, 30A, 30D, 32A, 33D, 34C, 35A, 35D, 35E, 35F, 35H, 35I, 35K, 35L, 35M,
35N, 35O, 35P, 35Q, 35R, 35U, 35T, 36A, 36C, 36E, 36F, 36G, 36H, 36I, 36K,
37A, 38C, 39B, 39F, 39H, 39I, 39K, 44A, 44B, 44C, 44D, 44I, 44M, 47A, 47B,
48, 48A, 49B, 50, 51, 52, 53, 55A, 55C, 55D, 55E, 55K, 55N, 55O, 57, 58, 59,
60A, 60B, 60C, 61, 67, 71A, 71B, 71C, 71D, 71G, 71H, 73A, 73C, 73D og 73E
Skelund By, Skelund, samt en del af matr. nre.: 1A, 3G, 17AG, 32A, 40B, 26C
og 62 Skelund By, Skelund og en del af vejlitra 7000A, 7000B, 7000D, 7000F,
7000G, 7000H, 7000I, 7000K, 7000O, 7000R, 7000T og 7000V.
Lokalplanområdet udgør ca. 43 ha og omfatter det meste af Skelund Landsby
svarende til det areal, der er omfattet af lokalplan 6.10 og matr. nr. 1h Skelund
By, Skelund.
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Landsbyen i dag
Landsbyens bygningsmasse vidner i dag i høj grad om Skelunds velmagtsdage
i årene efter privatbanens etablering. Området omkring Teglbakkevej, Skelund
Hovedgade, Stationsvej, Idrætsvej, Mølbakvej, Elkæret og Nørvangsvej er domineret af stationsbybebyggelse.
I området omkring Skelund Hovedgade, Højskolevej, Nørrekærvej og Mølbakvej
er hovedparten af de tilbageværende bindingsværkshuse beliggende.
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. år 1950. Bebyggelsen i de nyere områder er opført efter
en nyere byggeskik, som blev indført med industialiseringen af byggeriet i
1960’erne og frem.

Illustration 2: Lokalplanområdets
udstrækning.
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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.

Illustration 3: ”Den Bette Skole”.

Skelund har gennem historien haft en tæt tilknytning til Veddum, som ligger
ca. en kilometer nord for Skelund. Byerne er desuden forbundet via den gamle
jernbane, som er lavet til en sti. Tilknytning ses også ved at Skelund og Veddum
i fællesskab udgør et lokalcenter i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.
Den nuværende skolebygning blev indviet i 1914. Børn fra Skelund, Veddum
og opland går i dag i skole her frem til 4. klassetrin. Den gamle skolebygning er
gennem årene blevet suppleret med nyere bygninger, for at kunne leve op til de
krav, der er til en skolebygning i dag.

Illustration 4: Havbakke Skolen.

Illustration 5: Sportspladsen med Korn- og
Forderstof virksomheden i baggrunden.

Skelunds 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.

Illustration 6: Kirken.

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.

Illustration 7: Banestien mod Veddum.

Skelund blev også tidligt forsynet med telefoncentral, vandværk og elektricitetsværk. Denne infrastruktur sammen med banen og byens beliggenhed gjorde
det attraktivt at etablere en 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 samtidigt 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.

Illustration 8: Skelund Hovedgade.
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Bevaringsværdi
Et karakteristisk bevaringsværdigt træk i Skelund landsby er Skelund Hovedgade, som i høj grad fik sin udformning i landsbyens velmagtsdage fra ca.
1900-1950. Bebyggelsen langs Skelund Hovedgade er ikke i sig selv bevaringsværdig, det er mere gadeforløbet og bebyggelsens højde og den tæthed den
er placeret med langs gaden, der er bevaringsværdig. Den giver et indtryk af
bymæssig bebyggelse og bymidte, som ønskes bevaret i Skelund.
I den forrige lokalplan udpeges præsteboligen, lægeboligen, dyrelægeboligen
og ”Den Bette Skole”, samt de tilbageværende bindingsværkshuse, som bevaringsværdige. I forbindelsen med udarbejdelsen er udpegningerne gennemgået
igen og dyrelægeboligen og flere af bindingsværkshusene er vurderet til ikke
længere at være bevaringsværdige.

Illustration 9: Opførselsår på
bebyggelsen i Skelund.
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Denne lokalplan udpeger nedenstående bygninger som bevaringsværdige:

Illustration 10: Teglbakkevej 20 -Lægeboligen.

Illustration 14: Elkærvej 2 - ”Den Bette Skole”.

Illustration 11: Doktorstien 4 - Bindingsværk fra 1858.

Illustration 15: Mølbakvej 14 - Bindingsværk fra 1776.

Illustration 12: Teglbakkevej 3 - Præsteboligen.

Illustration 16: Skelund Hovegade 8 - Bindingsværk fra 1727.

Illustration 13: Doktorstien 2 - Bindingsværk fra 1852.

Illustration 17: Nørkærvej 6 - Bindingsværk fra 1880.
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3.

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanens formål er at sikre, at:
• Skelund Hovedgade ikke ændres væsentligt i sin udformning.
• bevaringsværdig bebyggelse ikke nedrives, ombygges eller på anden
måde ændres uden Byrådets tilladelse.

3.1 Lokalplanområdets disponering og anvendelse
Lokalplanområdet er som vist på kortbilag 2 opdelt i fem delområder:
Delområde I: Boligformål med mulighed for indpasning af institutioner, mindre
butikker og ikke generende erhverv.
Delområde II: Bymidte til blandede byformål som boliger, institutioner, butikker
og ikke generende erhverv.
Delområde III: Erhverv i form af lettere industri, lager-, og håndværksvirksomhed, m.m. samt tekniske anlæg.
Delområde IV: Offentlige formål som skole, børnehave, sportsplads, idrætshal
og lignende.
Delområde V: Rekreative formål som for eksempel bypark.

3.2 Bevaring
For at fastholde Skelunds karakteristiske landsbymiljø, fastsætter lokalplanen at
Skelund Hovedgades karakter ønskes bevaret, hvilket betyder, at hvis bygninger nedrives og der opføres ny bebyggelse, skal den i beliggenhed, højde og
udformning ligne den bebyggelse, der lå der før.
Der er en højere bebyggelsesprocent omkring Skelund Hovedgade end der er
for de øvringe delområder, fordi lokalplanen søger at bevare den høje og tætte
bymæssige bebyggelse, der findes her.

4.

Forhold til anden planlægning og lovgivning

I dette afsnit redegøres nærmere for lokalplanens forhold til kommuneplanen og
til den øvrige planlægning for lokalplanområdet.

4.1 Vandforsyningsloven
Grundvandsbeskyttelse
Bekendtgørelse om krav til kommunernes planlægning inden for områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger” trådte i kraft den 1. januar 2017. Bekendtgørelsen fastlægger regler
for kommunens fysiske planlægning indenfor de nævnte områder. Formålet er
at sikre, at kommunens fysiske planlægning bidrager til forebyggelse af fare for
forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer inden for områder
med OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.
Lokalplanområdets nordlige 2/3 del ligger inden for indvindingsoplandet til
Skelund Vandværk og er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser og er et
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nitratfølsomt indvindingsområde. Derfor skal der ved byggeri og anlæg tages de
største hensyn til grundvandet.

4.2 Kommuneplanen
Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelserne i Mariagerfjord Kommuneplan 2013- 2025, hvor lokalplanområdet ligger indenfor rammeområderne
SKE.B.1, SKE.B.2, SKE.BL.1, SKE.E.1, SKE.O.1 og SKE. R.1 og delvist indenfor ramme SKE.R.2 og SKE.O.2.
Lokalplanen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanens rammer. Der er
derfor udarbejdet et tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord
Kommune. Kommuneplantillægget er offentliggjort samtidigt med lokalplanen
og kan ses på biblioteker, kommunens hjemmeside, www.mariagerfjord.dk og
www.plansystemdk.dk
Illustration 19: Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Lokalplanens
afgrænsning kan anes som priksignatur.

SKE.O.2
SKE.R.2

SKE.B.1

SKE.B.2

SKE.B.2
SKE.BL.1
SKE.O.1
SKE.E.1

SKE.B.2
SKE.R.1

SKE.O.1
SKE.B.1
SKE.B.1
SKE.E.1
Mariagerfjord Kommune/KMS

Med tillægget sammenlægges rammerne SKE.B.1 og SKE.B.2 til én ramme
SKE.B.1, hvor bebyggelsesprocenterne er 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav
boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenterne ændres som følger: SKE.BL.1 ændres til 60, SKE.E.1 ændres til 70, SKE.O.1 og SKE O.2 ændres til 50. SKE.R.1
ændres til en bebyggelsesprocent på 10, og en bygningshøjde på 5 meter og
1 etage. SKE.O.1 udvides ned i SKE.R.2 med et areal der omfatter kirkens
parkeringsplads.
Lavbundsarealer
Den sydligste del af lokalplanområdet - dog ikke erhvervsområdet på Mølbakvej - ligger i et lavbundsområde, som ifølge retningslinie 2.13.1 i Mariagerfjord
Kommuneplan 2013-2025 så vidt muligt skal friholdes for byggeri, anlæg, diger
med videre. Baggrunden for udpegningen er dels, at lavbundsområder ofte indeholder mulighed for at udvikle sig til naturområder af høj værdi, dels at de ofte
har en høj grundvandsstand eller ligefrem er udsat for oversvømmelser.
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Lavbundsarealet ligger delvist indenfor Kommuneplanramme SKE.O.1, som er
boldbane i tilknytning til stadion og derfor ikke påtænkes bebygget. Lavbundsarealet berører også udkanten af rammeområde SKE.E.1 nær ved vejen, men
der vurderes at være af underordnet betydning. Derudover så ligger lavbundsarealet i rammeområde SKE.B.1, hvor de berørte arealer allerede er for det
meste er friholdt for bebyggelse - den eksisterende bebyggelse er placeret i
udkanten af lavbundsarealet.
På baggrund af ovenstående vurderer Mariagerfjord Kommune, at lokalplanen
ikke er i strid med kommuneplanens retningslinie 2.13.1.
Illustration 20: Lavbundsarealet placering i
forhold til lokalplanområdet.

Klimatilpasning
Dele af lokalplanområdet er omfattet af retningslinje 2.22.1.1 i Mariagerfjord
Kommuneplan 2013-2025. I den står der, at ved planlægning for nye områder
og anlæg skal der redegøres for klimatilpasning med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen samt fastsættelse af service-niveau i henhold til spildevandsplanen, beredskabsplanen og trafikplanen.
Formålet med retningslinjen er, at der så vidt muligt bliver taget højde for klimatlipasningsplanen i den fremtidige planlægning. Skelund landsby ligger delvist
inden for et lavbundsareal og har derfor arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet. Klimatilpasning og serviceniveau skal overvejes i forbindelse med
nybyggeri indenfor de berørte områder.
På baggrund af ovenstående vurderer Mariagerfjord Kommune, at lokalplanen
ikke er i strid med kommuneplanens retningslinie 2.22.1.1.
Bevaringsværdig bebyggelse
I henhold til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 afsnittet om Kulturarv
2.15.8 skal lokalplanen udpege og sikre bevaringsværdig bebyggelse indenfor
lokalplanområdet.
De på kortbilag 3 angivne bygninger er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen. Bygningerne må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres
med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. (Se side 10)
Ved renovering af bygningernes ydre skal bygningernes oprindelige fremtræden
med hensyn til proportioner, gesimser, opdelinger og materialer fastholdes eller
genskabes. Nye vinduer og yderdøre skal i proportioner og udførelse fremstå
lignende de oprindelige og i harmoni med bygningen som helhed.
Den centrale del af Skelund Hovedgade ønskes bevaret i forhold til bygningernes placering og deres højde og omfang, så byen præg af sationsby bevares,
hvorfor lokalplanen indeholder bestemmelser om dette. Desuden opretholdes
eller forstærkes Skelund Hovedgades udtryk ved at ny bebyggelse placeres
med enten gavl eller facade i byggelinjen langs Skelund Hovedgade, som er
vist på bilag 3a.
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Detailhandel
I følge Kommuneplanrammen og retningslinie 2.3.4 i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 kan der indenfor lokalplanområdet, som er et lokalcenter
sammen med Veddum, etableres butikker, der sigter mod at betjene det lokale
område. De kan således ikke rette sig mod et større opland.
I lokalcentre kan der i henhold til Planloven opføres eller indrettes dagligvareog udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på op til 1200 m2. Samlet kan
der indenfor et lokalcenter opføres op til 3000 m2 bruttoetageareal til butiksformål.
Veddum og Skelund har begge en dagligvarebutik på ca. 500 m2. De har begge
mulighed for at udvide op til 1200 m2 idet det er plads indenfor rammen på 3000
m2.
Det er tilladt at lave mindre butikker med et bruttoetageareal på op til 200 m2 i
Skelund, så længe det ikke er til gene for naboerne.

4.3 Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan 6.10 Rammelokalplan for Skelund
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 6.10 Rammelokalplan for Skelund.
Nærværende lokalplan erstatter overnævnte lokalplan, men den er ikke nær så
restriktiv i forhold til bevaring og udformning af bebyggelse.
Lokalplan 6.10 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.
Lokalplan 6.8 Område til boligformål ved Søndervang, Skelund
Lokalplanområdet omfatter også lokalplan 6.8 for et område til boligformål ved
Søndervang i Skelund.
Nærværende lokalplan giver mulighed for både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse og erstatter bestemmelserne i lokalplan 6.8.

6.1(H2)

6.10

6.2(HAD)

6.8

Illustration 21: Der er 4 gældende lokalplaner indenfor nærværende lokalplanområde.
COWI
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Lokalplan 6.8 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.
Lokalplan 6.1 For et lokalt erhvervsområde i Skelund by til korn- og forderstofvirksomhed
Lokalplanområdet omfatter lokalplan 6.1 for et lokalt erhvervsområde i Skelund
by til korn- og foderstofvirksomhed.
Nærværende lokalplan udlægger ligeledes området til erhvervsområde, men
indeholder ikke bestemmelser om, at der kun må være forderstofvirksomhed.
Lokalplan 6.1 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.
Lokalplan 6.2 Område til vognmandsvirksomhed ved Teglbakkevej, Skelund
Lokalplanområdet omfatter lokalplan 6.2 for en vognmandsvirksomhed ved
Teglbakkevej i Skelund.
Området der er omfattet af lokalplan 6.2 ligger i delområde 2 i nærværende
lokalplan. Delområde 2 er udlagt til boligformål. Der kan desuden indpasses institutioner, mindre butikker og ikke generende erhverv i delområdet. Det vurderes, at nærværende lokalplan kan erstatte bestemmelserne i lokalplan 6.2 uden
at det er til gene for hverken naboer eller vognmandsvirksomheden.
Lokalplan 6.2 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.

4.4 Planloven
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i by- og landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele lokalplanområdet til byzone.

4.5 Miljølovgivningen
Jordforurening
Indenfor lokalplanområdet er følgende arealer registreret som kortlagte efter
Jordforureningsloven:
1.

2.

3.

4.

5.
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Skelund Hovedgade 5 - del af matr. nr. 7an, Skelund By, Skelund.
- Tidligere oliespild.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven.
Skelund Hovedgade 7 - matr.nr.7b og 7x Skelund By, Skelund.		
- Smede- og maskinfabrik.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven.
Stationsvej 1 – del af matr.nr.10k Skelund By, Skelund.
- Tidligere benzinsalgssted.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Stationsvej – del af mat.nr. 7000g Skelund By, Skelund.
- Tidligere benzinsalgssted og autoværksted.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Skelund Hovedgade 30 – del af matr. 13c Skelund By, Skelund.
- Tidligere benzinsalgssted.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
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6.

Skelund Hovedgade 32, 32 A-E – del af matr. 2d Skelund By, Skelund
- Nedlagt elværk.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Elkærvej 4, del af matr. 36a Skelund By, Skelund.
- Tidligere vognmand med olieoplag.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven.
Elkærvej 6, del af matr. 36i og 36k Skelund By, Skelund.
- Tidligere benzinsalgssted og cykel- og autoværksted
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Teglbakkevej 40 del af matr.4t Skelund By, Skelund.
- Tidligere mejeri, vaskeri, renseri og vognmand.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Teglbakkevej 17 del af matr.17o Skelund By, Skelund.
- Tidligere taxi- og turistbusvirksomhed.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Idrætsvej 14, matr. 71g, del af 7000r og del af 24c Skelund By, Skelund.
- Korn- og foderstofforretning.
- Registreret som kortlagt på vidensniveau 1 og 2 efter jordforureningsloven.

7.

8.

9.

10.

11.

Illustration 22: Registreret forurening
indenfor lokalplanområdet.

Der er blevet udført undersøgelse og afværge af forureningerne på en del af
ejendommene.

1.
2.
4.

3.
5.
6.

10.
9.

7.
11.

8.

SIGNATURFORKLARING
Kortlagt vidensniveau 1
Kortlagt vidensniveau 2
Udtaget af kortlægningen
Udtaget inden kortlægningen
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Når et areal er kortlagt som forurenet, skal ejer eller bruger søge Mariagerfjord
Kommune om tilladelse (efter jordforureningslovens § 8), før brugen af arealet
ændres til følsom anvendelse. Følsom anvendelse er i denne forbindelse: bolig,
have, institution (fx børnehave, vuggestue, dagpleje, skole, plejehjem), offentlig
legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhus.
Såfremt der skal udføres bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme,
skal ejer eller bruger, før påbegyndelse, undersøge om der skal ansøges Mariagerfjord Kommune om tilladelse i henhold til § 8 i jordforureningsloven.
Hvis der under bygge- og anlægsarbejde træffes yderligere forurening, skal
arbejdet straks standses og kommunen underrettes.
Der henvises i øvrigt til Jordforureningsloven.
Områdeklassificering
Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen iht.
Mariagerfjord Kommunes Jordregulativ. En mindre del er udtaget af områdeklassificeringen.
Områdeklassificeringen omfatter de områder, hvor jorden betragtes som lettere
forurenet. Den lettere forurening kan stamme fra diffus forurening fra trafik og
industri og fra den daglige brug gennem mange år. Områderne adskiller sig
dermed fra kortlægningen af jordforurening på enkeltmatrikler.

Illustration 23: Områdeklassificeringen for
Skelund.
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Som udgangspunkt er al jord indenfor byzone udpeget som områdeklassificeret
og dermed lettere forurenet. Efter en nærmere vurdering af de enkelte byom-
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råder har Mariagerfjord Kommune udpeget områder og udtaget eller inddraget
dem i områdeklassificeringen. Udpegningen er foretaget efter en overordnet
vurdering af bebyggelsers alder, påvirkning fra trafik, fyringsanlæg, forurenende
virksomheder og mængden af tilført fyldjord. De fortsat områdeklassificerende
områder er hovedsageligt gamle bykerner og industriområder.
Områderne fremgår af Mariagerfjord Kommunes Jordregulativ på kommunens
hjemmeside.
Arealerne i nærværende lokalplanområde er vurderet, ud fra de bestemte kriterier, til enten at være omfattet eller udtaget af områdeklassificeringen.
Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer kan ikke ske frit, idet
der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune.
Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord fra
området fremgår af Mariagerfjord Kommunes Jordregulativ.
Støj fra virksomheder
Virksomheder inden for lokalplanområdet er til enhver tid underlagt den gældende miljølovgivning. Dette betyder, at der uanset lokalplanens bestemmelser,
ikke kan etableres virksomheder, som påfører eksisterende boliger eller anden
miljøfølsom anvendelse, urimelige støjgener. Som vejledning til administration
af støj har Miljøstyrelsen udsendt ”Vejledning nr. 5 om ekstern støj fra virksomheder” i 1984. Heri er der fastlagt støjgrænser i forhold til forskellige anvendelsestyper, som danner grundlag for fastsættelsen af støjniveauet i det konkrete
område, jf. ill. 24.
Illustration 24: Vejledende grænseværdier
for støjbelastningen fra virksomheder målt
udendørs (dB(A)).

Mandag - fredag
kl. 07.00-18.00
lørdag
kl. 07.00-14.00

Mandag - fredag:
kl. 18.00-22.00
Lørdag: kl. 14.00-22.00
Søn- og helligdag
kl. 07.00-22.00

Alle dage
kl. 22.0007.00

1. Erhverv- og industriområder

70

70

70

2. Erhvervs- og industriområder med for
bud mod generende virksomheder

60

60

60

3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder

55

45

40

4. Etageboligområder

50

45

40

5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

45

40

35

6. Sommerhusområder og offentligt
tilgængelige rekreative områder. Særlige
naturområder

40

35

35

Tidsrum
Områdetype

En virksomhed skal ikke alene overholde den grænseværdi, der gælder for det
område, inden for hvilket virksomheden ligger. Virksomheden skal også overholde de grænseværdier, der gælder for de omliggende områder, f. eks. boligområder, der belastes af støj fra virksomheden.

4.6 Internationale naturbeskyttelsesområder
Natura 2000-områder
Ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 skal der i redegørelsen til et lokalplanfor-
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slag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et
internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) væsentligt, under
hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets
virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

COWI

Illustration 25: Lokalplanområdets beliggenhed i forhold til Natura2000-områderne.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at lokalplanforslaget
påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, da det nærmeste
beliggende Natura2000-område (Område nr. 201 Øster Lovnkær), som er en
Aske- og Elleskov, der ligger ca. 3 km fra lokalplanområdet, og da lokalplanen
ikke giver mulighed for anden anvendelse end der er indenfor området allerede.
Kattegat og Mariagerfjord samt nogle kystnære arealer er desuden også
Natura2000-område (nr. 11, 14 og 15 - Randers og Mariager Fjorde og Aalborg
Bugt, sydlige del). De ligger ca. 6 km fra lokalplanområdet.
Det kommende lokalplanområde vurderes ikke at medføre forringelser i forhold
til bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne.
Særligt beskyttede arter
På samme vis gælder det ifølge Habitatbekendtgørelsens § 11, at en plan,
som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, ikke kan vedtages, hvis
gennemførelsen af planen har virkninger som nævnt.
Der er ikke registreret bilag IV arter inden for lokalplanområdet, potientielle
levesteder eller spredningskorridorer for disse arter, som vil blive påvirket af
lokalplanen.
I og uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde er det en forudsætning,
at det ansøgte ikke indebærer forringelser af naturtyper og levesteder for arter
eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.

4.7 Vandløbsloven
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand,
navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.
Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, pumpelag og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande samt diger, sluser,
broer og andre anlæg i og ved vandløb.
Vandløbsloven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i.
Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for de vandløb m.v., der er omfattet af loven. Vandløbsmyndighedens afgørelser, bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, kan påklages til Planklagenævnet.
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4.8 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Der er registreret en sø på matr. nr. 55 Skelund By, Skelund. Søen er omfattet
af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ske ændringer af
tilstanden af søen.
Idet søen allerede ligger i en bypark ”Elkæret”, som i lokalplanen er udlagt til
rekreativt areal og ikke må bebygges, vurderes det, at lokalplanen er i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er registreret et beskyttet offentligt vandløb på matr.nr. 3h, 17ag og 17f Skelund By, Skelund. Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket
betyder, at der ikke må ske ændring af vandløbets tilstand og brinker.
Illustration 26: Beskyttet sø i byparken
”Elkæret”.

Idet vandløbet er placeret indenfor et lavbundsområde, som så vidt muligt skal
friholdes for byggeri, anlæg, diger med videre, vurderes det, at lokalplanen er i
overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3.
Fredede naturområder
Indenfor lokalplanområdet er to områder fredet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 6:
• Det første er en fredning af kirkeomgivelserne mellem Skelund Kirke og
jernbanearealet.
• Den anden er selv jernbanelegemet, som nu er en sti mellem Aalborg og
Hadsund.

Illustration 27: Det beskyttede vandløbs
placering i forhold til lokalplanområdet.

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50 kan Fredningsnævnet meddele
dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.
COWI

Lokalplanen respekterer fredningerne og virkeliggørelsen af lokalplanen vil ikke
kræve dispensation fra fredningerne.
Kirkebyggelinje (retningslinje 2.15.6)
Skelund kirke, der ligger i det nordvestlige hjørne af Skelund og lige udenfor
lokalplanområdet, er omfattet af betemmelse i naturbeskyttelseslovens §19 om
kirkebyggelinje. Det betyder, at der inden for en afstand af 300 meter fra kirken
ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter.
Lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinjen, og lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at bygningshøjden ikke må overstige 8,5 meter indenfor
kirkebyggelinjen.

4.9 Museumsloven
Arkæologiske forhold
Der er ikke registreret fund og fortidsminder inden for lokalplanområdet. Museet
har ikke umiddelbart nogen arkæologiske interesser i området, da de vurderer,
at området er for ødelagt af den nuværende bebyggelse.
Illustration 28: De to fredningers placering
i forhold til lokalplanområdet.
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Der kan dog være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for
iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens §§ 25-27 iagttages. Disse
bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og
anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om
sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de
finansieringsmæssige forhold.

Illustration 29: Kirkebyggelinjen fra
Skelund Kirke.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flint- eller
metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan
rettes til Nordjyllands Historiske Museum.

4.10 Vej-, sti- og parkeringsforhold
Vejbetjening
Lokalplanområdet vejbetjenes fra de eksisterende veje og der udlægges ikke
nye veje i lokalplanen. Mariagerfjord Kommune vurderer, at vejene er velegnede til at betjene lokalplanområdet.
De primære adgangsveje nordfra til Skelund er fra den offentlige vej Korupvej
enten via den offentlige vej Nørrevangsvej, privat fællesvej Vandhøjvej eller de
offentlige veje Teglbakkevej eller Nørkærvej. Fra syd kan man komme til Skelund fra de offentlige veje Mølbakkevej, Elkærvej og fra den nord-syd gennemkørende Teglbakkevej.
Den primære interne fordelingsvej i Skelund er den offentlige vej Skelund Hovedgade, som løber fra Teglbakken i øst til Elkærvej og Nørkærvej i vest. Fra
Skelund Hovedgade fordeles trafikken ud på diverse sideveje og boligveje.
Stier
Den nedlagte jernbane er fredet, og banelægemet anvendes til sti mellem Skelund og Veddum.
Parkering
Antallet af parkeringspladser skal ved nybyggeri opfylde Mariagerfjord Kommunes parkeringsnorm. Den parkeringsnorm, som er gældende på nuværende
tidspunkt, er vedtaget af Mariagerfjord Kommunes byråd den 27. januar 2011.
Ved ændringer eller etablering af vejadgang, parkeringsplads m.v. skal derindsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til de til enhver tid gældende
bestemmelser i Lov om offentlig vej og Lov om private fællesveje til vejmyndighedens og politiets godkendelse.

4.11 Forsyning
Spildevandsplanen
Kloakering af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende Spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune.
På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er det ikke hele lokalplanområdet der er omfattet af Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-
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2021. Mariagerfjord Kommune vurderer, at området skal separatskloakeres som
naboområderne, da området fremstår som en mindre udvidelse af disse.
Vandforsyningsplanen
Vandforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende
vandforsyningsplan.
På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er lokalplanområdet
vandforsynet fra Mariagerfjord A/S, hvorfor vandforsyning skal ske herfra.
Varmeplanen
Varmeforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende
varmeplan for Mariagerfjord Kommune.
På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er lokalplanområdet
omfattet af en varmeplan. Ifølge varmeplanen er lokalplanområdet forsynet med
fjernvarme.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at området skal kollektivt varmeforsynes.

5.

Miljøvurdering

Når Mariagerfjord Kommune udarbejder en lokalplan, skal der ifølge § 8, stk.
2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM)” udarbejdes en miljøvurdering i følgende tilfælde:
• Hvis lokalplanen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
• Hvis indholdet af lokalplanen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
• Hvis der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter,
som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der fastlægges ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, som
er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Med henblik på at få afklaret, om lokalplanen fastlægger rammer for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som Mariagerfjord Kommune vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en screening i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er indsat som bilag 4 til lokalplanen.
Screeningsresultat
Resultatet af screeningen er, at Mariagerfjord Kommune vurderer, at lokalplanens positive og negative indvirkninger på miljøet ikke er væsentlige, samtidig
med at planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig negativ indvirkning
på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering.
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Klagevejledning
Ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 kan du til Planklagenævnet klage over, at
kommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Du kan
kun klage over retslige spørgsmål. Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest fire uger efter offentliggørelsen.
Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed
kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt reglerne i Planloven og i
Miljøvurderingsloven er overholdt.
Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.
borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter at dette lokalplanforslag er
offentliggjort. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager som privatperson koster det 900 kr. og 1800 kr.
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Gebyret tilbagebetales, hvis
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
• du får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Planklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at du trækker din klage tilbage, eller du i øvrigt trækker din klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis du trækker klagen tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.
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6.

Servitutter

Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. Planlovens §
18.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over andres ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre en plan.
Generelt om servitutter
Ejere, bygherre og deres rådgivere bør sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden henledes på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger,
gasledninger og spildevandsledninger.
For vejarealer gælder specifikt at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på en vej, uanset om det er en offentlig vej eller en privat fællesvej, har
ligt til at forespørge i ledningsregisteret (LER) forud for gravearbejdet.

7.

Klagevejledninger til lokalplan

Hvad kan jeg klage over?
Ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 kan du klage over den endelige plan til
Planklagenævnet. Du kan kun klage over retslige spørgsmål.
Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed
kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt Planlovens regler er
overholdt dvs. om planens procedure og indhold er udarbejdet, som der står i
Planloven.
Retlige spørgsmål er bl.a.:
• Er der uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan?
• Er planen udarbejdet i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.?
• Er Planloven, kommuneplanen og lokalplanen fortolket korrekt?
• Er et byggeprojekt lokalplanpligtigt?
• Er de almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. fulgt?
Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.
borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter den endeligt vedtagne lokalplan
er offentlig bekendtgjort. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson koster det 900 kr. og
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1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Gebyret tilbagebetales, hvis
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
• du får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Planklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at du trækker din klage tilbage, eller du i øvrigt trækker din klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis du trækker klagen tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.
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Lokalplan 113/2018 - Landsbyen Skelund
I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2015
med senere ændringer), fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område.

§ 1		 Lokalplanens formål
1.1

Lokalplanens formål er at sikre:
•

at Skelund Hovedgade ikke ændres væsentligt i sin udformning.

•

at bevaringsværdig bebyggelse ikke nedrives, ombygges eller på
anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.

Der henvises i øvrigt til redegørelsens afsnit 3 om lokalplanens formål
og indhold.

§ 2		 Område- og zonestatus
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matr.
nre.: 1D, 1E, 1H, 1I, 1K, 1R, 1Z, 2A, 2D, 2E, 2H, 3A, 3B, 3E, 3H, 3N,
3R, 3S, 3U, 3V, 3X, 3Y, 3Z, 4A, 4E, 4F, 4I, 4K, 4P, 4Q, 4R, 4T, 4U, 4Y,
4Z, 7AB, 7AC, 7AE, 7AF, 7AK, 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, 8S, 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, 10A, 10K, 10Q, 10R, 10U, 10V, 11E, 11K,
11O, 12B, 13C, 14M, 17A, 17AA, 17AB, 17AC, 17AD, 17AE, 17AH,
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, 27S, 28A, 28B, 28C, 28F, 28H,
28L, 29A, 29H, 30A, 30D, 32A, 33D, 34C, 35A, 35D, 35E, 35F, 35H,
35I, 35K, 35L, 35M, 35N, 35O, 35P, 35Q, 35R, 35U, 35T, 36A, 36C,
36E, 36F, 36G, 36H, 36I, 36K, 37A, 38C, 39B, 39F, 39H, 39I, 39K, 44A,
44B, 44C, 44D, 44I, 44M, 47A, 47B, 48, 48A, 49B, 50, 51, 52, 53, 55A,
55C, 55D, 55E, 55K, 55N, 55O, 57, 58, 59, 60A, 60B, 60C, 61, 67, 71A,
71B, 71C, 71D, 71G, 71H, 73A, 73C, 73D og 73E Skelund By, Skelund,
samt en del af matr. nre.: 1A, 3G, 17AG, 32A, 40B, 26C og 62 Skelund
By, Skelund og en del af vejlitra 7000A, 7000B, 7000D, 7000F, 7000G,
7000H, 7000I, 7000K, 7000O, 7000R, 7000T og 7000V.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter offentliggørelse
af den endelige vedtagelse af lokalplanen, udstykkes fra de nævnte
ejendomme.
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2.2

Lokalplanområdet er som vist på kortbilag 2 opdelt i delområde I, II, III,
IV og V.

2.3

Lokalplanområdet ligger i by- og landzone. Ved lokalplanens endelige
vedtagelse overføres området til byzone.

§ 3		 Lokalplanområdets anvendelse og omfang
3.1

Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske
forsyning.

3.2

Skelund og Veddum er tilsammen et lokalcenter. I et lokalcenter må
bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 3000 m2.
I et lokalcenter må bruttoetagearealet for dagligvarebutikker ikke overstige 1200 m2.

3.2

Delområde I - Boligområde
Der må opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. Der kan indpasses institutioner, mindre butikker og ikke generende erhverv.

3.3

Delområde II - Bymidte
Der må opføres eller indrettes bebyggelse til boliger, institutioner, butikker og ikke generende erhverv.

3.4

Delområde III - Erhvervsområde
Der må opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv i form af lettere
industri-, lager- og håndværksvirksomheder samt tekniske anlæg.

3.5

3.6

Delområde IV - Skole, hal og sportsplads
Der må opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål såsom
skole, hal, sportsbaner, daginstitutioner for børn, aktivitetscenter for
ældre og handikappede og lignende.
Delområde V - Bypark
Området skal anvendes til rekreative formål.

§ 4		 Bebyggelsens omfang og placering
4.1

4.2
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Delområde I - Boligområde
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30
ved åben-lav bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40
ved tæt-lav bebyggelse.
Ny bebyggelse må opføres i højst 2 etage.
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4.3

Bebyggelse skal opføres mindst 2,5 meter fra skel. Dog gælder det, at
bebyggelse ikke må være højere end afstand til skel gange 1,4 - dog
højst 8,5 m.

4.4

Garage, carporte, skure og lignende kan placeres i skel og må ikke
være højere end 2,5 meter.

4.5

Delområde II - Bymidte
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.

4.6

Ny bebyggelse må opføres i højst 2,5 etager og højst 10 meter.

4.7

Bebyggelse skal opføres mindst 2,5 meter fra skel.

4.8

Delområde III - Erhvervsområde
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for den enkelte ejendom.

4.9

Ny bebyggelse må opføres i højst 8,5 meter, bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift
nødvendiggør dette.

4.10

Bebyggelse skal opføres mindst 2,5 meter fra skel.

4.11

Delområde IV - Skole, hal og sportsplads
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40.

4.12

Ny bebyggelse må opføres i højst 1,5 etager og højst 8,5 meter.

4.13

Bebyggelse skal opføres mindst 2,5 meter fra skel.

4.14

Delområde V - Bypark
Der må udelukkede opføres bebyggelse, der understøtter områdets
anvendelse som rekreativt areal.

§ 5		 Bebyggelsens ydre fremtræden
5.1

Ydervægge skal udformes som blank mur, pudset mur eller vandskuret
mur.

5.2

Ydervægge på erhvervsbygninger samt garager, carporte, udhuse,
drivhuse og andre lignende mindre bygninger kan beklædes med andre
materialer end dem nævnt i bestemmelse 6.1.

5.3
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5.4

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

5.5

På tage må der kune anvendes matte materialer. Det vil sige materialer
hvis overflade svarer til en malet overflade med et maksimalt glanstal på
20 (glaserede og ædelengroberede tagstenstyper vil normalt være for
blanke til at opfylde kravet om mathed)

5.6

Uanset bestemmelsen om tagmaterialers glansværdi må der opsættes
solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solenergi på en bygning
på betingelse af:
• at anlæg på tage kun opsættes på tage med grå eller sort tagbeklædning.

5.7

•

at anlæg på tage med hældning opsættes med samme hældning
som tagbeklædningen.

•

at anlægget er regtangulært og i en afstand fra tagkant og rygning,
så taget kan ses omkring anlægget.

•

at anlægget ikke brydes af ovenlyspartier eller lignende.

Skiltning og reklamering må ikke finde sted bortset fra almindelig husnummerering.
Dog kan virksomheder og butikker i området opsætte 2 skilte med en
højde på hver 0,25 m2.

§ 6		 Ubebyggede arealer
6.1

Hegn i nabo- og vejskel må enten etableres som levende hegn eventuelt suppleret med trådhegn eller som fast hegn i træ opført i skel.
Levende hegn må ikke plantes nærmere skel mod vej og sti end 0,5
meter.

Oplag
6.2
Udendørs oplagring må ikke finde sted. Der må ikke henstilles containere, uindregistrerede lastvogne, -biler og campingvogne.

§ 7		 Terrænregulering
Illustration 30: Principper for placering af
solfanger- og solcelleanlæg, hvor anlægget er rektangulært og i en afstand fra
tagkant og rygning, så taget kan ses (vist
med rød cirkel). Anlægget må ikke brydes
af ovenlyspartier mv., som vist på skitse.
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7.1

Der må foretages regulering af det eksisterende terræn på op til +/- 0,5
meter. Dog må der ikke ske terrænregulering nærmere skel end 0,5
meter.
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Yderligere terrænregulering må kun foretages med Mariagerfjord Kommunes tilladelse.1

§ 8		 Veje, til- og frakørselsforhold, stier samt parkering
8.1

Inden veje og stier anlægges, skal der indsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje til vejmyndighedens og politiets
godkendelse.

§ 9		 Tekniske anlæg
9.1

Alle kabler inden for lokalplanområdet skal fremføres som jordkabler.

9.2

Anlæg til områdets tekniske forsyning må have en højde af højest 3
meter over terræn og højst fylde 30 m2 bebygget areal.

9.3

Anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres og udformes på en
sådan måde, at deres synlighed fra fælles og offentlige arealer, herunder veje og stier, begrænses mest muligt.

§ 10		 Bevaring af bebyggelse
Bevaringsværdig bebyggelse
De på kortbilag 3 angivne bygninger, samt bebyggelsen langs den viste
strækning på Skelund Hovedgade, er udpeget som bevaringsværdige.

10.1

Bygningerne må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres
med mindre Byrådet giver tilladelse hertil.2
10.3

1)

Ved nybyg eller renovering af bygningernes ydre skal bygningernes oprindelige fremtræden med hensyn til proportioner, gesimser, opdelinger
og materialer fastholdes eller genskabes. Nye vinduer og yderdøre skal
i proportioner og udførelse fremstå lignende de oprindelige og i harmoni
med bygningen som helhed.

I forbindelse med en dispensation, vil der blive lagt vægt på, hvorvidt terrænreguleringen

medfører væsentlige ulemper for naboen i form af indbliksgener, risiko for nedfalden jord, tilførsel af
overfladevand, påvirkning af udsigt samt visuelle gener i form af markante skråningsanlæg og/eller
støttemur.
2)

En tilladelse efter denne bestemmelse skal betragtes som en dispensation efter Planlovens

§ 19. Det skal bemærkes, at bestemmelsen også gælder ombygninger eller ændringer, som ikke
kræver byggetilladelse.
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§ 11		 Servitutter
11.1

Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand
opretholdt), der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planens
bestemmelser jf. Planlovens § 18.

§ 12		 Forudsætninger for ibrugtagning
12.1

Før ny bebyggelse tages i brug, skal følgende være opfyldt:
• Bebyggelsen skal være tilsluttet spildevandsforsyningen i overensstemmelse med spildevandsplanen jf. redegørelsens afsnit 4.11.
•

Bebyggelsen skal være tilsluttet en almen vandforsyning (jf. redegørelsens afsnit 4.11.

•

Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning (jf. redegørelsens afsnit 4.11.

§ 13		 Ophævelse af lokalplan
13.1

Følgende lokalplaner ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan:
• Lokalplan 6.10 ”Rammelokalplan” for Skelund. Vedtaget i december
2000.
•

Lokalplan 6.8 Område til boligformål ved Søndervang, Skelund. Vedtaget i december 1998.

•

Lokalplan 6.2 Område til vognmandsvirksomhed ved Teglbakkevej,
Skelund. Vedtaget i juni 1993.

•

Lokalplan 6.1 For et lokalt erhvervsområde i Skelund by til korn- og
foderstofvirksomhed.

§ 14		 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
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14.1

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde,
der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf.
Planlovens § 17.

14.2

De midlertidige retsvirkninger indebærer et forbud mod udstykning, ændret anvendelse og bebyggelse, med mindre en byggetilladelse er givet
inden offentliggørelsen af forslaget.

14.3

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højest et år efter forslagets offentliggørelse.
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14.4

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planen,
bebygges eller i øvrigt udnyttes efter lokalplanforslaget, såfremt dette
er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at
påbegynde et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtig efter Planlovens
§ 13, stk. 2.

§ 15		 Lokalplanens retsvirkninger
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15.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme,
der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen, medmindre der
meddeles dispensation efter reglerne i Planlovens §§ 19 eller 40.

15.2

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg
m.v., der er indeholdt i planen.

15.3

Byrådet kan dispensere fra lokalplanen jf. Planlovens § 19, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen.

15.4

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

15.5

Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.6

I henhold til Planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private
ejendomme eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

15.7

I henhold til Planlovens § 48 kan ejeren af et areal, som i en lokalplan er
udlagt til offentligt formål, forlange ejendommen overtaget af kommunen
mod erstatning.
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Vedtagelsespåtegning
Foranstående er vedtaget som forslag til Lokalplan 113/2018 for landsbyen Skelund af Udvalget for Teknik og Miljø den 6. nov. 2017.

Jørgen Hammer Sørensen
Formand for Udvalget for Teknik og Miljø
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Lars Højmark
Teknik og Byg Chef
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Skelund By, Skelund

Teknik & Miljø
Østergade 22, 9510 Arden
Tlf: 97113000
E-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Bilag 1: Matrikulære forhold
Lokalplan 113/2018
Skelund Landsby

SIGNATURFORKLARING
Lokalplanafgrænsning
Byzone

Husk ! Kortdata er vejledende, skel kan ikke afsættes efter matrikelkortet

Målforhold: 1:6000

Dato:

25-10-2017

Sagbeh.: Plan
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I
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III
Skelund By, Skelund

Teknik & Miljø

SIGNATURFORKLARING

Østergade 22, 9510 Arden
Tlf: 97113000

Lokalplanafgrænsning

E-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Delområde I
Delområde II

Bilag 2: Delområder

Delområde III

Lokalplan 113/2018
Skelund Landsby

Delområde IV
Delområde V

Husk ! Kortdata er vejledende, skel kan ikke afsættes efter matrikelkortet

Målforhold: 1:6000

Dato:

25-10-2017

Sagbeh.: Plan

Ingen
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Skelund By, Skelund
Teknik & Miljø
Østergade 22, 9510 Arden
Tlf: 97113000
E-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

SIGNATURFORKLARING
Lokalplanafgrænsning

Bilag 3: Bevaringsværdig bebyggelse

Banestien

Lokalplan 113/2018
Skelund Landsby

Bevaringsværdig bebyggelse
Bevaringsværdigt karaktertræk af
stationsby bebyggelse

Husk ! Kortdata er vejledende, skel kan ikke afsættes efter matrikelkortet

Målforhold: 1:6000

Dato: 20-06-2017

Sagbeh.: Plan

Bilag 4: Screening for miljøvurdering

MILJØVURDERING AF PLANEN
Screening af forslag til Lokalplan 113/2018 for Skelund Landsby.
Der er foretaget en screening af planforslaget, fordi de jf. § 8, stk. 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)” fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Screeningen tager udgangspunkt i det miljøbegreb, der er defineret i lovens § 1, stk. 2.
Ved afgørelse af, om lokalplanen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, er der jf. lovens
§ 10, stk. 1 taget hensyn til kriterierne i bilag 3.

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

Lokalplanen er den nederste plan i planhierkiet, og har direkte
retsvirkning for borgerne. Den har derfor ikke indflydelse på
andre planer.

Fremmer planen bæredygtig udvikling?

X

Er der miljøproblemer af relevans for planen?

X
Behandles på de kommende sider i screeningen.

Har planen relevans for gennemførelse af mijøstyrelsens støjvejledning, Miljøbeskyttelsesloven eller
Jordforureningsloven?
Er der sandsynlige, varige, hyppige eller permanente indvirkninger på miljøet?

X

Giver planen samlet set anledning til væsentlig
indvirkning på miljøet?

X

Har planen indvirkning af grænseoverskridende
karakter?

X

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

Behandles på de kommende sider i screeningen.
X

Er der særlige karakteristiske naturtræk eller
kulturarv inden for området?

Behandles på de kommende sider i screeningen.

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

X

Er der tale om intensiv arealudnyttelse inden for
området?

X

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

Væsentlig positiv virkning

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Behandles på de kommende sider i screeningen.

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

Væsentlig positiv virkning

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Befolkning og sundhed
Sundhedstilstand

X

Særlige grupper (f.eks. handicappede)

X

Friluftsliv/rekreative interesser

X

Biologisk mangfoldighed
Dyreliv

X

Planteliv

X

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

X

Nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

X

Habitat-områder

X

Spredningskorridorer, barrierer

X

Naturbeskyttelseslovens § 3-arealer

X

Grønne områder

X

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

Fredning

X

Landskab
Landskabelig værdi, æstetik, Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier

X

Geologiske særpræg

X

Visuelle sammenhænge

X

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier

X

Arkæologiske værdier

X

Kirker

X

Fredede/ bevaringsværdige bygninger og sammenhænge

X

Bystruktur
Bystruktur og bymiljø

X

Arkitektoniske værdier

X

Jordbund
Jordforurening, eksisterende

X

Risiko for forurening

X

Jordhåndtering/ flytning

X

Råstoffer

X

Erosion

X

Der er ikke registreret fund af arkæologisk værdi.

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikre bevaringsværdig bebyggelse og væsentlige bymæssige karaktertræk.

Vand
Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder
eller hav

X

Udledning af spildevand

X

Grundvandsforhold, nedsivning, øget indvinding

X

Risiko for forurening af grundvandsressourcen

X

Luft
Luftforurening (støv, lugt og andre emissioner)

X

Emissioner fra trafik til og fra området

X

Trafik og anlæg
Trafikafvikling/ belastning

X

Indendørs og udendørs støjpåvirkning

X

Påvirkninger fra vibrationer

X

Energiforbrug

X

Sikkerhed

X

Risiko for ulykker

X

Offentlig adgang

X

Klimatiske forhold
Eventuel påvirkning af klima

X

Ressourcer og affald
Arealforbrug

X

Energiforbrug, anlæg og drift

X

Vandforbrug

X

Produkter, materialer, råstoffer, fornybarhed

X

Kemikalier, miljøfremmede stoffer

X

Affald, genanvendelse

X

Sikkerhed
Kriminalitet

X

Brands, eksplosion, giftpåvirkning m.v.

X

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

X

Påvirkning af erhvervslivet

X

Materielle goder
Herlighedsværdier

X

Muligheder for arealanvendelse

X

Servicefunktioner

X

Væsentlig positiv virkning

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

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

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser for udnyttelsen af
ejendomme inden for planens område.
Bestemmelserne kan omhandle den fremtidige anvendelse af det
areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter, bebyggelsens
art, omfang og udformning, friarealers anvendelse, fællesanlæg,
afskærmende foranstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold m.m.
Lokalplanen er delt op i to dele:
• En redegørelsesdel, der redegør for planens intentioner og
forhold til anden lovgivning.
• En bestemmelsesdel, der fastlægger bindende bestemmelser
for grundejere, lejere og brugere.
Hvornår skal der laves en lokalplan?
Ifølge Planloven skal der laves en lokalplan, når det er nødvendigt
for at realisere kommuneplanen.
Der skal også laves en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.
Byrådet kan endvidere på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et
forslag til en lokalplan.
Hvad er virkningen af en lokalplan?
Der må ikke etableres forhold, som er i strid med en lokalplan eller
et lokalplanforslag.
Lokalplanen regulerer dog kun fremtidige forhold. Det betyder, at
lovlig, eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan fortsætte som
hidtil, selv om den er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag.
Offentliggørelse af lokalplanen
Før en lokalplan kan vedtages endeligt, skal der fremlægges et forslag til offentlig høring i mindst 8 uger. I dette tidsrum kan alle med
interesse komme med indsigelser, idéer, kommentarer og forslag til
lokalplanforslaget.
Indsigelse eller ændringsforslag indsendes til:
Mariagerfjord Kommune
Teknik og Byg,
Nordre Kajgade 1,
9500 Hobro
eller til raadhus@mariagerfjord.dk

