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Vejledning. 
 
Hvad er en lokalplan? 
En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealerne, nye bygninger, beplantning, 
stier, veje og så videre skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen 
består af en redegørelse og lokalplanbestemmelser. 
 
Redegørelsen. 
Redegørelsen fortæller kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanom-
rådet, baggrund og formål med lokalplanen samt om, lokalplanen kræver tilladelser/dis-
pensationer fra andre myndigheder og om hvordan lokalplanen forholder sig til øvrig plan-
lægning. Herudover indeholder redegørelsen en kortfattet beskrivelse af lokalplanens ind-
hold. 
 
Lokalplanbestemmelserne. 
Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende for de enkelte grundejere (planens bestem-
melser tinglyses på ejendommene). Ifølge Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en 
lokalplan: 
 
• når det er nødvendigt for at sikre virkeliggørelsen af kommuneplanen 
• inden større byggerier, anlægsarbejder eller udstykninger igangsættes, og 
• når der overføres jord fra landzone til byzone 
 
Formålet med lokalplanpligten er at opnå en større sammenhæng i planlægningen og sikre 
borgerne medindflydelse herpå. Lokalplanforslag bliver derfor offentliggjort i mindst 8 uger 
i de lokale aviser. 
 
Nærværende lokalplan vil være offentliggjort i perioden:  
 
fra den 2007 til den 2007. 
 
Herefter kan byrådet på baggrund af eventuelle indsigelser og ændringsforslag tage endelig 
stilling til lokalplanforslaget. 
 
Lokalplanforslag bliver altid fremsendt til berørte grundejere. Synspunkter, indsigelser eller 
ændringer til lokalplanforslag skal inden offentlighedsperiodens udløb sendes til:  
 
Brønderslev Byråd, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. 
 
Forslag til lokalplaner og endeligt vedtagne lokalplaner kan ses på: 
 
Bibliotekerne i Brønderslev Kommune, Rådhusene i Dronninglund og Brønderslev samt på 

kommunens hjemmeside www.broenderslev.dk 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teknik & Forsyning,   
tlf. (99) 45 55 03. 
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Redegørelse 
 
 
Lokalplanens formål 
Formålet med denne lokalplan er at fastlægge de nærmere bestemmelser for den fremtidige 
anvendelse af arealet indenfor lokalplanområdet til boligformål i form af tæt/lav boligbebyg-
gelse samt at fastlægge de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der skal gælde indenfor 
området.  
 
 
Retsvirkninger 
Når forslaget til lokalplanen er offentliggjort må ejendommene i området ikke bruges på en 
måde, der kan vanskeliggøre gennemførelsen af lokalplanen. Den nuværende lovlige brug af 
ejendommene må dog fortsætte. 
 
De midlertidige retsvirkninger gælder fra tidspunktet for offentliggørelse af lokalplanforsla-
get og indtil planens endelige godkendelse. Fristen for fremsættelse af indsigelser og æn-
dringsforslag til lokalplanen udløber 8 uger efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. 
 
Når den færdige lokalplan er vedtaget og offentliggjort gælder følgende retsvirkninger: 
 
• Grundejere og brugere har ikke pligt til at gennemføre planen. 
• Hidtil lovlig brug af ejendommene kan fortsætte. 
• Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. 
 
Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der strider mod 
planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med  
planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at 
lave en ny lokalplan.  
 
 
Område og zonestatus. 
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på næste side. 
 
Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og er omfattet af matr. nr. 1an og en del af 
matr. nr. 1fv, Klokkerholm, Hellevad. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2950 m2 . 
Lokalplanområdet er i dag bebygget med et tidligere mejeri, en garage og et udhus fra 1908 
Mejeriet bliver anvendt til beboelse. Den eksisterende bebyggelse påtænkes nedrevet i for-
bindelse med nærværende boligprojekt. 
 
Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Agerbækvej, mod syd grænser ejendommen op 
til et boligområde, mod øst Møllebrovej og mod vest grænser området ud mod et delvist 
bebygget og beplantet areal, der støder ud til Hellumvej. 
Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 6.B2. 
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Område afgrænset af lokalplan nr. 11-13 
 
 
Lokalplanområdets anvendelse 
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 6.B2, som kan 
anvendes til boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Der kan tillades virksomhed, som 
uden genevirkning kan indpasses i området. 
 
 
Lokalsamfundet Klokkerholm 
Klokkerholm by er den vestligste beliggende by i den gamle Dronninglund Kommune, tæt 
ved motorvej E45, med en afstand til Hjallerup på 5 km, til Brønderslev ca. 30 km, og til 
Aalborg en afstand på ca. 20 km  
I Klokkerholm skoledistrikt boede der pr 1/1 2006 ca. 2030 personer, heraf ca. 890 personer 
i Klokkerholm by. 
 
 
Landskabelige og bebyggelsesmæssige forhold. 
Klokkerholm ligger på kanten af et gammelt morænelandskab med skrånende arealer ned 
mod Møllesøen. Hovedparten af byen er bygget på et ret jævnt areal. 
Klokkerholm er rektangulær af facon, oprindelig koncentreret omkring kirken og jernbanen. 
De sidste årtiers udvikling er forgået mod øst og mod nord (adskilt fra byen af søen). Klok-
kerholms opdeling er typisk for en stationsby. Byen består af ældre 1-1½ etages huse i den 
gamle bydel og ellers af parcelhuse, mindre forretninger og værksteder. Byen virker relativ 
åben og lavt bebygget. 
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Vej-, sti- og parkeringsforhold 
Lokalplanområdet vejforsynes fra kommunevej nr. 0010 Agerbækvej ad kommunevejen 
Møllebrovej. 
 
Der udlægges areal til ny intern vej med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. Ad-
gangsvejen udlægges i en bredde på 7 m, med en kørebane på 5 m. Der udlægges areal til en 
vendeplads med en placering og udformning, som vist på kortbilag nr. 2.   
 
Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges p-pladser svarende til mindst 1½ p-plads  
pr. bolig. 
 
Der må ikke ske parkering på de udlagte veje og vendepladser.  
 
 
Ledningsanlæg, afløbsforhold og varmeforsyning. 
Alle ejendomme indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes antenneforeningen i Klokkerholm. 
 
Alle ledningsanlæg for el, telefon og TV skal udføres som jordkabler.  
 
Alle ejendomme indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive fjernvarmeforsy-
ning. 
 
Alt spildevand og regnvand indenfor lokalplanområdet skal føres til offentligt kloaksystem. 
 
Forinden ny byggeaktivitet indenfor området kan påbegyndes, skal der foreligge et af Brøn-
derslev Kommune godkendt kloakeringsprojekt, ligesom der skal foreligge et godkendt vej-, 
sti-, p-plads- og belysningsprojekt.  
 
Vandforsyningen til lokalplanområdet skal ske fra Klokkerholm Vandværk. 
 
 
Bebyggelsens omfang og placering. 
Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet må ikke overstige 40.  
 
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5m over terræn. 
Bebyggelse må opføres i op til 1½ etage. 
 
Mindst 10 % af grundens areal skal udlægges som fælles friareal/grønt område. 
 
 
Ubebyggede arealer og beplantninger. 
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt ud-
seende, ligesom udendørs oplagring af materialer og lignende ikke må finde sted. 
 
Ubebyggede arealer skal vedligeholdes som befæstede arealer eller grønne arealer. 
 
Der skal etableres det på kortbilag nr. 2 viste fælles grønne område. Områdets vedligeholdel-
se og drift påhviler andelsboligforeningen indenfor lokalplanområdet. 
 
 
Bebyggelsens ydre fremtræden. 
Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 
 
Bygningerne indenfor lokalplanområdet skal opføres med facader af tegl, træ, eller fremstår 
som pudsede eller vandskurede og tagbeklædning i tegl, betontagsten, skifer, tagpap eller 
lign materiale. 
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Andelsboligforening. 
Der skal oprettes en andelsboligforening indenfor lokalplanområdet, når mindst halvdelen af 
husene er solgt. 
  
Samtlige andelshavere indenfor lokalplanområdet er pligtige medlemmer.  
 
Andelsboligforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier, p-pladser, grønne om-
råder og beplantning i lokalplanområdets skel. 
 
 
Forholdet til anden planlægning. 
 
Kommuneplan 2002-2013. 
Byrådet i Dronninglund Kommune vedtog den 19. december  2001 en ny kommuneplan for 
perioden 2002-2013. I kommuneplanen er lokalplanområdet omfattet af boligområde 6.B2. 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for boligområde 6.B2, 
som er angivet herunder: 
 
RAMMEBESTEMMELSER. 
 

6.B1-6.B2 - Blomstervænget, Rosenvænget og Møl-
levænget. 
 
Områdernes status. 
Boligområder med hovedsagelig  åben/lav bebyggelse. 
 
Områdernes anvendelse. 
Boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Der kan tillades virksomhed, som uden gene-
virkning kan indpasses i området. 
 
Lokalplanområdet kan anvendes til boligbebyggelse i form af tæt/lav bebyggelse. Der kan 
tillades virksomhed, som uden genevirkning kan indpasses i området.  
 
Bebyggelsens omfang og placering. 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for åben/lav og 40 for tæt/lav bebyggelse  
(fælles friarealer efter en samlet bebyggelsesplan). 
 
Bebyggelsen må maksimalt være 1 ½ etage, og 8,5 m over omgivende terræn. 
 
Trafikale forhold. 
Ingen særlige bestemmelser 
 
Opvarmning. 
Ingen særlige bestemmelser 
 
Zoneforhold. 
Områderne er beliggende i byzone.  
 
Gældende lokalplaner, m.v. 
Lokalplanerne nr. 11-06 
 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Der er ikke fredninger eller områder, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven i lokalplan-
området. 

Forslag til lokalplan nr. 11-13 – Lokalplanbestemmelser 
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
Der er foretaget en screening af lokalplanen og Brønderslev Kommune har vurderet, at lo-
kalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.  
 
Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 
4, og at lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbe-
skyttelsesområde. 
 
Klager: 
I henhold til lov om miljøvurdering § 16 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der 
er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. 
Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Klagen skal sendes til: 
 
Naturklagenævnet 
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
 
Pr. 1. marts 2004 er der indført et klagegebyr på kr. 500,-. På Naturklagenævnets hjemme-
side (www.nkn.dk) kan De læse mere om en eventuel tilbagebetaling af klagegebyret.  
 
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagel-
se af afgørelsen fra Naturklagenævnet. 
 
 
Tilladelser/Dispensationer fra andre myndigheder 
Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet opstår mistanke om jordforurening, 
skal dette straks meddeles til Brønderslev Kommune. 
 
Såfremt der under jordarbejde stødes på spor af fortidsminder, skal man straks standse arbej-
det i det omfang, det berører fortidsmindet, og kontakte det nærmeste arkæologiske museum 
Vendsyssel historiske Museum, jf. Museumslovens § 27, stk. 2.

Forslag til lokalplan nr. 11-13 – Lokalplanbestemmelser 

http://www.nkn.dk/


7 

 

Lokalplanbestemmelser 
 
1. Lokalplanens formål. 
  
1.1 Formålet med nærværende lokalplan er:  

 
• at fastlægge den fremtidige arealanvendelse af arealerne beliggende indenfor 

lokalplanens område til boligformål – tæt/lav boligbebyggelse. 
 
• at fastlægge de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som skal være gældende 

indenfor lokalplanområdet 
  
  
2. Retsvirkninger. 
  
2.1 Når forslaget til lokalplanen er offentliggjort må ejendommene i området ikke bru-

ges på en sådan måde, der kan vanskeliggøre gennemførelsen af lokalplanen. Den 
nuværende lovlige brug af ejendommene må dog fortsætte. De midlertidige rets-
virkninger gælder fra tidspunktet for offentliggørelse af lokalplanforslaget og indtil 
planens endelige godkendelse. 

  
2.2 Fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanen udløber 8 

uger efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Når den færdige lokalplan er ved-
taget og offentliggjort gælder følgende retsvirkninger: 
 
• Grundejere og brugere har ikke pligt til at gennemføre planen 
• Hidtil lovlig brug af ejendommene kan fortsætte  
• Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen 
• Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter 

der strider mod planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensa-
tionen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvi-
gelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan 

  
  
3. Område og zonestatus. 
  
3.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 

1an og en del af 1fv, Klokkerholm by, Hellevad samt alle parceller, der efter XX. 
XXXX. 2007 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 

  
3.2 Det af lokalplanen omfattede areal er beliggende i byzone i boligområde 6.B2.  

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen indenfor boligområde 6.B2 er 
gældende for nærværende lokalplanområde. 

  
  
4. Områdets anvendelse. 
  
4.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse. 
  
  

Forslag til lokalplan nr. 11-13 – Lokalplanbestemmelser 
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4.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver enkelt ejendom drives virksomhed, 
som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af : 
• at virksomheden drives af den der beboer den pågældende ejendom 
• at virksomheden drives så ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke 

forandres, herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af bolig-
område ikke brydes. 

• at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende 
• at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den 

pågældende ejendom.  
  
  
6. Vej-, sti- og parkeringsforhold. 
  
6.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra en ny 7 m bred overkørsel fra kom-

munevej nr. 0010 Agerbækvej, som vist på kortbilag nr. 2. Kørebanen udlægges i en 
bredde af 5 m. Vej adgangen til Agerbækvej skal ske fra Møllebrovej. 

  
6.2 Der skal indenfor lokalplanområdet anlægges 1½ p-plads pr. bolig.  
  
6.3 Drift og vedligeholdelse af vejarealer, p-pladsarealer, fælles grønne områder samt 

beplantningsbælte påhviler andelsboligforeningen indenfor lokalplanområdet.  
  
  
7. Ledningsanlæg, afløbsforhold og varmeforsyning. 
  
7.1 Ledningsanlæg for el, telefon og TV må kun føres som jordkabler. 
  
7.2 Ejendommene indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes antenneforeningen i Klok-

kerholm. 
  
7.3 Spildevand og regnvand indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes det offentlige 

kloaksystem 
  
7.4 Forinden byggeaktiviteter indenfor området kan påbegyndes skal Brønderslev 

Kommune godkende et kloakeringsprojekt for området, lige som Brønderslev 
Kommune skal godkende vej-, p-plads- og belysningsprojekt for området. 

  
7.5 Vandforsyningerne til lokalplanområdet skal ske fra Klokkerholm Vandværk. 
  
7.6 Alle ejendomme indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning 

fra Klokkerholm Varmeværk. 
  
  
8. Bebyggelsens omfang og placering. 
  
8.1 Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet må ikke overstige 40. 
  
8.2 Mindst 10 % af arealet indenfor lokalplanområdet skal udlægges som fælles friare-

al. 
  
8.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m 

over  terræn og bebyggelse må ikke opføres i mere end 1½ etager. 
  

Forslag til lokalplan nr. 11-13 – Lokalplanbestemmelser 
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9. Ubebyggede arealer og beplantninger. 
  
9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordent-

lig udseende, ligesom udendørs oplagring/hensætning af materialer, ubenyttet mate-
riel mv. skal ske på forsvarlig og ikke-skæmmende vis. 

  
9.2 Ubebyggede arealer skal vedligeholdes som befæstede arealer eller grønne arealer. 
  
9.3 Der etableres det på kortbilag nr. 2 viste fælles grønne område. Områdets vedlige-

holdelse og drift påhviler andelsboligforeningen indenfor lokalplanområdet. 
  
  
10. Bebyggelsens ydre fremtræden. 
  
10.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt 

tilfælde. 
  
10.2 Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal opføres således, at ydervægge pri-

mært fremstår som tegl eller tegllignende materialer i murstensformat eller som 
pudset eller vandskuret murværk.  
Tage skal dækkes med pap-, eternit-, tegl-, eller betontagsten i farverne rød eller 
sort. 
Mindre bygningsdele som f.eks. udhuse skal opføres i træ med tage af sort tagpap 
eller tag som hovedhus. 

  
  
11. Andelsboligforening. 
  
11.1 Samtlige andelshavere indenfor lokalplanområdet er pligtige medlemmer af en an-

delsboligforening. 
  
11.2 Andelsboligforeningen oprettes, når halvdelen af grundene er solgt. 
  
11.3 Andelsboligforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier, p-pladser, 

grønne fælles områder indenfor lokalplanområdet, samt beplantning omkring lokal-
planområdets ydergrænse. 

  
  
12. Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder 
  
12.1 Grundene er ikke kortlagt som forurenede, men såfremt der i forbindelse med byg-

ge- og anlægsarbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal dette straks medde-
les til Brønderslev Kommune. 

  
12.2 Såfremt der under jordarbejde stødes på spor af fortidsminder, skal man straks 

standse arbejdet i det omfang, der berører fortidsmindet, og kontakte det nærmeste 
arkæologiske museum Vendsyssel historiske Museum, jf. museumslovens §27, stk. 
2. 
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12. Vedtagelsespåtegning 
  
 Lokalplanen er godkendt af Brønderslev Byråd  

den  X. XXXX. 2007 
  
 På byrådets vegne 
  
  
 Mikael Klitgaard                                                                         Søren Steensen 
 Borgmester                                                                                  Kommunaldirektør 
 

Forslag til lokalplan nr. 11-13 – Lokalplanbestemmelser 



Indledende screening 
 
Tjekliste til miljøvurdering af planer 
 
 
Forslag til lokalplan nr. 11-13 Boligbyggeri Møllebrovej 13 i Klokkerholm. 
 
Læsevejledning 
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 21. juni 2004 (lov nr. 316 af 5.5 
2004). Denne indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og 
programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Ved miljøvurderingen af planer anvendes nærværende tjekliste. Fremgangsmåden er beskrevet 
nedenfor. 
 
Step 1 – Indledende screening: 
Indledningsvis undersøges det, om planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området, 
omfattet af planen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. 
 
Er en af disse to betingelser opfyldt, skal der gennemføres en miljøvurdering (gå videre til step 2 – 
scoping). Er disse to betingelser opfyldt, vurderes det, om planen kan få en væsentlig indvirkning på 
miljøet i det hele taget (gå til step 2 – screening). 
 
I forbindelse med den indledende screening skal andre myndigheder, hvis område berøres af 
forslaget til planen, høres, før der træffes afgørelse om planens indvirkning på miljøet. 
 
Step 2 – Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening): 
Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. 
For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af planens indvirkning 
på den pågældende miljøparameter. 
 
Skal der jf. step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten som en afgrænsning af omfanget 
af miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes af have væsentlig indvirkning på 
miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering. 
 
Skal der jf. step 1 foretages en screening af, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i 
det hele taget, anvendes tjeklisten som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre 
vurderes at blive påvirket ved gennemførelse af planen, skal der foretages en miljøvurdering. I dette 
tilfælde vil den udfyldte tjekliste direkte kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der 
skal medtages i miljøvurderingen. 
 



 
Indledende screening (step 1) Ja Nej Bemærkninger 
Planen er omfattet af lovens (nr.316 af 
2004) bilag 3 og/eller 4 

 x  

Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt 

 x  

 
 
Screening (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
 
Miljøparametre 

Ikke 
relevant 

Negativ 
indvirk- 
ning 

Neutral 
Indvirk-
ning 

Positiv 
indv k- ir
ning 

Bemærkninger  

Befolkning og sundhed      
Indendørs støjpåvirkning 
 

  x   

Sundhedstilstand 
 

  x   

Svage grupper (f.eks 
handicappede). 

   x Bynære boliger 

Friluftsliv/rekreative interesser 
 

  x   

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen 

   x Det gamle mejeri nedrives 

 
Biologisk mangfoldighed (fauna 
og flora) 

     

Dyreliv   x   
Planteliv   x   
Sjældne, udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter el. naturtyper 

  x   

Eventuelle nærliggende 
naturbeskyttelses- og 
fuglebeskyttelsesområder. 

  x   

Habitat-områder    x   
Spredningskorridorer   x   
Naturbeskyttelse jf. § 3   x   
Grønne områder    x   
Skovrejsning/skovnedlæggelse   x   
Fredning   x   
 
Landskab og jordbund      
Landskabelig værdi    x Område forskønnes ved de nye 

boliger 
Geologiske særpræg   x   
Jordforurening   x   
Risiko for forurening   x   
Jordhåndtering/flytning   x   
 
 
Vand      
Overfladevand, herunder påvirkning   x   



af vandløb og vådområder 
Udledning af spildevand   x   
Grundvandsforhold   x   
Risiko for forurening af grundvands-
ressourcen 

  x  Vej- og parkeringsarealer 
befæstes og afvandes 

 
 
Luft      
Luftforurening (støv og andre 
emissioner) 

  x   

Emissioner fra eventuel trafik til og 
fra området 

  x   

 
Støj      
Støj   x   
Vibrationer   x   
 
Trafik      
Trafikafvikling/belastning   x   
Støj   x   
Energiforbrug   x   
Sikkerhed   x   
Risiko for ulykker   x   
 
Klimatiske faktorer      
Eventuel påvirkning af klima    x Fjernvarme i nye boliger 
 
Kulturarv      
Kulturhistoriske værdier   x   
Kirker   x   
Fredede og bevaringsværdige 
bygninger 

x     

 
Ressourcer og affald      
Arealforbrug    x Ikke inddragelse af areal til 

byformål – genbrug og 
fortætning 

Energiforbrug    x Fjernvarme i nye boliger 
Vandforbrug   x   
Produkter, materialer, råstoffer   x   
Kemikalier, miljøfremmende stoffer   x   
Affald, genanvendelse    x   
 
 
Visuel effekt      
Arkitektonisk udtryk    x Mejeri fjernet 
Lys og/eller refleksioner   x   
 



 
Sikkerhed      
Kriminalitet   x   
Brand, eksplosion, giftpåvirkning   x   
 
Socioøkonomiske effekter      
Påvirkning af sociale forhold   x   
Påvirkning af erhvervsliv    x Byggeaktivitet og handel 
 
 
Dato: 21. december 2006 
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