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En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes, placeres 
og udformes inden for et bestemt område. 

Lokalplanen består af en redegørelse og af planbestemmelserne.

Redegørelsen beskriver i korte træk de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet, og 
hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning for området.

Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer og kort forklarer og anskueliggør 
lokalplanbestemmelserne.

Byrådet har ifølge planloven pligt til at udarbejde en lokalplan: 

• når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse og
• før der kan gennemføres et større byggeri, et større anlægsarbejde eller en større udstykning

Byrådet har endvidere mulighed for (ret til) at udarbejde en lokalplan, når det ønsker at regulere en 
bestemt udvikling.

Formålet med lokalplanpligten og lokalplanretten er at opnå sammenhæng i planlægningen og at 
sørge for at borgerne får mulighed for at tage stilling til planen. Derfor skal forslaget til lokalplanen 
offentliggøres og der skal være mindst 8 uger til at komme med indsigelse eller ændringsforslag til det. 
Først derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt.

Yderligere oplysninger:

Brønderslev Kommune
Teknik og Forsyning
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Kontaktperson:  Charlotte Hornemann
Telefon:             9945 4627
E-mail:              charlotte.hornemann@broenderslev.dk

Lokalplanen er udarbejdet af Brønderslev Kommune.

Vejledning
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Redegørelse

Lokalplanområdet
Området er beliggende i den nordlige del af Ste-
num, og udgøres af tre ejendomme på i alt ca. 
1,7 ha.

Størstedelen af området (1,4 ha) drives land-
brugsmæssigt, og det resterende areal udnyttes 
som grønt område af byens borgere.

Mod syd og vest grænser området op til boligbe-
byggelse og mod nord og øst til dyrkede marker.

Lokalplanens formål og indhold.
På baggrund af øget efterspørgsel på byggegrun-
de i Stenum, muliggør lokalplanen udstykning af 
11 nye parceller i Stenum nordøst. Området er 
opdelt i to delområder, delområde I til boligbe-
byggelse og delområde II til offentligt område. 
Delområde I er i privat eje, mens delområde II er 
gadejord ejet af Brønderslev Kommune. Områ-
dets græs plejes af kommunen, og øvrigt arbejde 
udføres og financieres af borgerforeningen i Ste-
num.

Lokalplanen fastsætter bl.a. rammerne for opfø-
relse af ny bebyggelse, og giver mulighed for
forskelligartede bebyggelser i arkitektur, materia-
ler og farver. Det er Byrådets ønske at skabe mu-

lighed for flere arkitektoniske bygningsudtryk i et 
spændende område, hvor en udbygning vil afslut-
te byen mod nordøst.

Vejforhold
Vejadgang skal ske ad Vanggårdsvej.

Udstykning
Udstykning skal ske i overensstemmelse med ud-
stykningsridset, som følger denne lokalplan. Der 
kan maksimalt udstykkes 11 boliggrunde.

Kollektiv trafik
Stenum busbetjenes fra Bogfinkevej syd for om-
rådet.

Teknisk forsyning.
Vandforsyning skal ske fra Stenum Vandværk.

Kloakforsyning skal ske i henhold til Brønderslev 
Kommunes spildevandsplan og betalingsvedtægt 
for kloakforsyning. Området skal separatkloake-
res. Tværs gennem området løber en kloakled-
ning, hvis forløb skal respekteres min. 3 meter  på 
begge sider målt fra midten af kloakledningen. 
Gennem udlæg af vej og grønt område, sikrer ud-
stykningsplanen ledningens forløb.

Delområde II set fra nord. Det offentlige areal skal henligge som 
grønt område for byens borgere. Til højre anes vandhullet, som er 
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Delområde I set fra nord. Området kan udstykkes til 11 bolig-
grunde. Området er forholdsvis fladt og falder svagt fra vest mod øst.
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Stenum er udlagt til individuel opvarmning. Der 
stilles krav om at bebyggelsen skal tilsluttes var-
me-, vand-, kloak- og elforsyning samt den kom-
munale dagrenovationsordning. Der er forbud 
mod el-opvarmning.

Elforsyning skal fremføres som jordkabler. Til-
slutning kan ske via kabler fra BOE.

Miljøforhold
Støj fra området
Fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om 
ekstern støj fra virksomheder gengives de vejle-
dende grænseværdier for støjbelastning og for 
maksimalværdier af støjbelastning målt udenfor.

Nærværende lokalplan åbner mulighed for etab-
lering af et boligområde med mulighed for en-
kelte liberale erhverv. Støjgrænserne herunder er 
gældende.

Der tillades udelukkende aktiviteter som kan 
rummes indenfor miljøklasse 1-2 i lokalplanom-
rådet, se bilag 3.

Trafikstøj
Den fremtidige trafikmængde vurderes ikke at 
give anledning til støjproblemer for hverken eksi-
sterende naboejendomme eller de nye boliger.

Miljøklasser
I bilag 3 ses inddelingen af erhverv i miljøklas-
ser. Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning og et 
højt tal betyder stor miljøpåvirkning.

Bestemmelserne om miljøklasser i de nye kom-
muneplanrammer og i lokalplanen begrænser 
fremover etableringen af erhverv i de enkelte om-
råder til erhvervstyper, der erfaringsmæssigt kan 
indpasses uden genevirkninger.

Servitutter
Der er ikke tinglyst servitutter inden for området 
som er uforenelige med lokalplanens indhold.

Lokalplanens forhold til anden 
lovgivning

Jordforurening
Der findes ingen oplysninger om jordforurening 
inden for området.

Hvis der under anlægsarbejder træffes forurening 
skal arbejdet standses og kommunen underrettes. 
Der skal herefter foretages en vurdering af for-
ureningen i forhold til grundvand og arealanven-
delse, m.v. Eventuelt kan en umiddelbar indsats 
overfor forurening være påkrævet. Byrådet h.h.v. 
Regionsrådet, vurderer om der skal fastsættes vil-
kår for det videre arbejde.

Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og 
jordforureningslovens § 71.

Museumsloven
Der kan i området være fund af betydning for 
den arkæologiske kulturarv. Vendsyssel Histori-
ske Museum påpeger, at der i dette område er en 
god sandsynlighed for arkæologiske fund. 

Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal byg-
herren iagttage Museumslovens §§ 25-27 om ar-
kæologiske forundersøgelser, udgravninger og 
anmeldelse af fund. Der er mulighed for at få en 
udtalelse fra museet om risikoen for fund af arkæ-
ologisk betydning, samt besked om konsekvenser 
for finansieringen.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsmin-
der, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., 
skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmel-
des til Vendsyssel Historiske Museum, Tlf. 96 24 
10 50, Email: vhm@vhm.dk.

Redegørelse

                           Tidsrum
fg
Områdetype

Man-fre  kl. 7-18

Lør kl. 7-14

Man-fre  kl. 7-18
Lør kl. 7-14

Søn- og helligdage kl. 7-22

Alle dage
kl. 22-7

Boligområder for åben 
og lav boligbebyggelse 40 40 35
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Naturbeskyttelse
Et vandhul i den nordlige del af delområde II er 
registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3 om 
beskyttede naturtyper. Vandhullet er ca. 60 m2 
stort, og dets naturtilstand må ikke ændres uden 
tilladelse fra kommunen.

Kirkebeskyttelse for Stenum Kirke
Lokalplanområdet er beliggende inden for be-
skyttelseszonen for Stenum Kirke, og er omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 19. Lokalplanen mu-
liggør ikke bebyggelse højere end 8,5 meter og 
forurener ikke indsigten til kirken.

Lokalplanens forhold til anden 
planlægning

Kommuneplan 2005
Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 
5313 til bl.a. boligformål. Lokalplanen er i over-
ensstemmelse hermed.

Miljøscreening
I forbindelse med indførelsen af lov om miljøvur-
dering, lov nr. 316 af 5. maj 2004, skal planer om-
handlende fysisk planlægning vurderes i forhold 
til deres indvirkning på miljøet.

Brønderslev Kommune har foretaget en 
miljøscreening med udgangspunkt i ovennævnte 
lov og vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af 
et krav om miljøvurdering. Denne afgørelse kan 
påklages indenfor 4 uger fra d. 24. april 2007.

Der er tale om et mindre område, der skal an-
vendes til boligformål.

Området er ubebygget med få boliger i umid-
delbar nærhed. Der er tale om et område uden 
særlige karakteristiske naturtræk, uden særlige 
naturkvaliteter eller intensiv arealudnyttelse. Det 
vurderes, at der ikke er væsentlige forringelser for 
fauna og flora i området. Lokalplanen medfører 

ikke væsentlige miljøgener for de få boliger i om-
rådet eller for området som helhed.

Landbrugsdrift, naboejendomme
Ved kommuneplanrevionen i 2005 blev lokalpla-
nområdet udlagt til boligformål. Lokalplanen vil 
derfor ikke medføre skærpede krav til den nuvæ-
rende drift på Vanggårdsvej 13 og Vanggårdsvej 
18.

Indvindingsopland m.m.
Området ligger i indvindingsoplandet til Stenum 
Vandværk. 

Udlagte indvindingsoplande for almene vandvær-
ker skal så vidt muligt friholdes for fremtidig by-
udvikling.

Vandværkets 2 boringer ligger umiddelbart syd-
vest for området.

Grundvandet strømmer, i følge oplysninger fra 
Nordjyllands Amt, mod nordvest. Geologisk er 
området vurderet til at være nitratfølsomt, men på 
grundlag af en foreløbig grundvandskemisk vur-
dering, forventes der ikke i den nærmeste fremtid 
problemer med nitrat i magasinet.

Samme foreløbige grundvandskemiske vurdering 
siger, at der kan være risiko for forurening med 
pesticider, dels da indvindingen sker terrænnært 
og i geologi, der er præget af sand, og dels da ind-
vindingen sker bynært. 

Grundvandet strømmer imidlertid fra sydøst, 
hvorfor boligområdet ligger nedstrøms boringer-
ne, hvilket mindsker risikoen for forurening fra 
de pågældende ejendomme.

Kommunen vurderer, at risikoen er minimal set i 
forhold til den kendsgerning, at boringerne ligger 
under et stort ældre boligområde uden restriktio-
ner på brug af pesticider. Opførelsen af op til fjor-
ten nye boliger vil ikke afstedkomme væsentligt 
forøget risiko.

Redegørelse
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Lokalplanen stiller krav om, at parkeringspladser 
og veje skal befæstes (fast uigennemtrængeligt un-
derlag) og føres til offentlig kloak.
Kommunen tinglyser som grundsælger et forbud 
mod brug af pesticider, plantebeskyttelse og 
ukrudtsbekæmpelse.

Zoneforhold
Området er beliggende i landzone, og vil med lo-
kalplanens endelige godkendelse blive overført fra 
landzone til byzone.

Tilladelse fra andre myndigheder
Jordbrugskommissionen skal meddele tilladelse 
til ophævelse af landbrugspligten inden for områ-
det, jf. landbrugslovens kap. 5.

Redegørelse



KORTBILAG A
Udsnit af kommuneplanens rammekort

�����������������
�������������������������������

�������������������

������������������������
���������

����

����

����

����

����

����

����

����

����

�������������������

5351

Lokalplanområde 5313-02

Kommuneplanramme

© Brønderslev Kommune, KMS og "Kortcenter.dk"

Målestok 1:6000

����

��
��

�
��

�
��

��

���������

���������

������������



Gældende rammer for lokalplanlægningen

Enkeltområde nr 5313.

Navn Lavt boligområde vest for Vanggårdsvej, Stenum by.

Fremtidig anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, mindre offentlige og private servicefunk-
tioner til områdets daglige forsyning samt små erhvervsenheder, der kan indpasses uden 
genevirkninger.

Bebyggelsens art, omfang og placering Der kan opføres såvel fritliggende énfamiliehuse som tættere bebyggelsesformer.

Maksimal bebyggelsesgrad Åben-lav boligbebyggelse: 25%,
Tæt-lave boligbebyggelse: 35%.

Maksimalt etageantal 1,5.

Maksimal bygningshøjde i meter 8,5.

Friarealforhold Der skal på den enkelte ejendom indrettes opholdsareal svarende til mindst 50% af eta-
gearealet.

Trafik og Teknisk forsyning Området vejbetjenes fra Vanggårdsvej. Enkelte parceller kan vejforsynes fra Gærdesmut-
tevej og Rødkælkevej.

Serviceforsyning Serviceforsyning sker primært fra Stenum og Brønderslev.

Zoneforhold m.v. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Grundvand Vandindvindingsopland.

Miljøklassifikation. 1 - 2.
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Forslag til lokalplanbestemmelser for 
lokalplan 5313-02, Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum



Forslag
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Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum.

I h.t. lov om Planlægning (Lovbekg. nr. 883 af 
18. august 2004) fastsættes herved følgende be-
stemmelser for det i § 2 nævnte område:

(t) Tekst i kursiv er vejledningstekst og har til 
formål af forklare og/eller illustrere lokalplan-
bestemmelserne. Tekst i kursiv er altså ikke 
lokalplanbestemmelser og er ikke bindende 
medmindre de har hjemmel i anden gældende 
lovgivning.

Hvor der i bestemmelserne §3 - §13 ikke 
skelnes mellem delområde I og II, vedkommer 
bestemmelserne alene delområde I.

§ 1 Lokalplanens formål

 Lokalplanen har til formål at 
 
- fastlægge områdets anvendelse til boligfor-

mål og offentlige formål (grønt område),

- fastlægge adgangsforhold,

- overføre areal fra landzone til byzone.

§ 2 Lokalplanens afgrænsning

2.1 Området afgrænses som vist på kort 1 og 
omfatter matr. nre. 27d, 50 og 51a, alle af 
Stenum By, Stenum og alle parceller der 
udstykkes herfra efter d. 19. april 2007.

2.2 Området opdeles i delområderne I og II, se 
kort 1 og 2.

2.3 Området er beliggende i landzone.

 Med den endelige vedtagelse af denne lo-
kalplan overføres arealet (ca. 16.900 m2) til 
byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

 Delområde I
3.1 Området må kun anvendes til boligformål.

3.2 Inden for området kan drives en sådan 
virksomhed (liberale erhverv), som almin-
deligvis kan udføres i beboelsesområder og 
i miljøklasse 1-2, se bilag 3.

 Virksomheden kan etableres under forud-
sætning af:

• at virksomheden ikke udgør en selvstændig 
erhvervsenhed, men indgår i boligen,

• at virksomheden efter byrådets skøn drives 
på en sådan måde, at ejendommens karak-
ter af beboelsesejendom ikke ændres,

• at skiltning og lignende ikke bryder områ-
dets karakter af boligområde, samt

• at virksomheden ikke medfører ulemper 
for omkringboende, eller behov for parke-
ring, der overstiger det normale for en til-
svarende ejendom med udelukkende privat 
anvendelse.

 Delområde II
3.3 Området må kun anvendes til offentlige 

formål: grønt område.

§ 4 Udstykninger

 Delområde I
4.1 Området skal udstykkes i overensstemmel-

se med princippet vist på kort 2. Der må 
maksimalt udstykkes 11 ejendomme.

(4.1) Bestemmelsen hindrer således ikke at der ud-
stykkes færre ejendomme end 11 stk., hvis der 
eksempelvis ønskes udstykket storparceller.

Lokalplan 5313-02
Planbestemmelser



Forslag
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 Delområde II
4.2 Området må ikke udstykkes yderligere.

(4.2) Delområdets to ejendomme er fremkommet 
ved matrikulering af byens gader. Bestemmel-
sen hindrer ikke arealoverførsel mellem ejen-
dommene, dvs. at delområdet herefter udgøres 
af én ejendom.

§ 5 Vejforhold

5.1 Vejadgang skal ske fra Vanggårdsvej, se kort 
2.

5.2 Boligvejen skal anlægges efter følgende 
norm:

 •  vejen skal udlægges i 9,5 m bredde og an-
lægges med 5,5 m kørebane (med fast 
uigennemtrængeligt underlag) og med 2 
m rabat/fortov i begge sider. Fortov skal 
som minimum anlægges i vejens ene side. 
Vejen skal i øvrigt dimensioneres og an-
lægges efter arealkravene for en distri-
butionsbil. Overfladevand skal føres til 
offentlig kloak.

 Vejprojekt skal fremsendes til vejmyndig-
hedens godkendelse.

5.3 Parkering skal ske på egen grund. Der skal 
sikres areal til min. 2 p-pladser, hvoraf mi-
nimum én skal anlægges. Parkeringspladser 
skal befæstes (fast uigennemtrængeligt un-
derlag).

§ 6 Teknisk forsyning

6.1 El-ledninger, herunder til vej- og parke-
ringspladsbelysninger, må ikke fremføres 
som luftledninger, men må alene udføres 
som jordkabler.

§ 7 Bebyggelsens omfang og 
 placering

 Delområde I
7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-

dom må ikke overstige 25 %. For grunde 
større end 1250 m2  dog ikke over 20 %.

7.2 Der må maksimalt opføres én bolig pr. 
ejendom.

7.3 Bebyggelsen (herunder hører carport) skal 
opføres indenfor et byggefelt der defineres 
som 3 meter til 15 meter målt fra vejskel. 
Ingen bebyggelse må derfor opføres inden-
for arealet der defineres af vejskel og bygge-
linien 3 meter derfra.

 Udenfor byggefeltet kan der opføres øvrig 
bebyggelse på op til 20 m2. Bebyggelsen må 
ikke opføres nærmere end 2,5 meter fra vej-
skel.

(7.3) Bestemmelsen sikrer at bebyggelsen ikke opfø-
res frit i forhold til vejskel, og samtidig med 
mulighed for individuelle løsninger.

7.4 Bygninger må ikke opføres i mere end 1,5 
etage.

7.5 Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,50 
m.

7.6 Tage skal udføres som fladt tag eller sa-

Planbestemmelser

3 m

fordelingsvej

skel

15 m

2,5 m

fra Vanggårdsvej
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Planbestemmelser

deltag med en hældning på maksimalt 45 
grader (1), eller ensidig hældning med en 
hældning på min. 1:40 (2), eller shedtag 
(forskudt plan) (3) eller buet tag (4).

 Der må ikke bygges med trempel større end 
1 meter.

 Fællesbestemmelse for 
 delområde I og II
7.7 Der kan indenfor delområderne opføres 

bebyggelse til brug for områdets drift og 
vedligeholdelse, herunder transformator-
station(-er).

§ 8 Bebyggelses ydre fremtræden

8.1 Bygningers ydervægge skal udgøres af tegl-
sten, træ eller facadeplader.

 Mindre bygninger som garager, skure m.m. 
kan opføres af andre materialer.

(8.1) Ydervæggene kan vandskures eller pudses (og 
evt. farvesættes)

8.2 Tage på boligbebyggelse skal udføres af 
tegltagsten, fibercement bølgeplader, farve-
de cementtagsten eller tagpap.

 Mindre bygningsdele kan udføres med an-
dre tagmaterialer.

 Tagdækning må ikke ske med blanke, gla-
serede teglsten og andre reflekterende ma-
terialer. Herunder hører ikke engoberede 
og ædelengoberede teglsten.

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1 Der skal etableres et beplantningsbælte 
mod syd, se kort 2.

9.2 Beplantningsbæltet mellem delområderne 
skal bestå. Ændring heraf forudsætter byrå-
dets tilladelse.

9.3 Der skal etableres et beplantningsbælte i 
områdets nordlige ende, se kort 2.

(9.3) En del af beplantningsbæltet er anlagt. Der 
kan være behov for at flytte en del heraf.

9.4 Hegn i skel skal udgøres af levende hegn. 
Hegn i vejskel skal plantes 0,5 meter fra 
skel. Hegnstypen skal godkendes af byrå-
det.

9.5 Terrænregulering må kun foretages efter 
tilladelse fra bygningsmyndigheden. Ter-
rænreguleringer på ± 0,5 m i forhold til ek-
sisterende terræn og ikke nærmere skel end 
0,5 m, kan dog finde sted uden tilladelse.

9.6 Området benævnt ”grønt område” skal til-
plantes efter en af byrådet godkendt plan-
teplan.

§ 10 Grundejerforening

10.1 Der skal etableres en grundejerforening 
med medlemspligt for samtlige beboere/
ejere senest når 50 % af ejendommene er 
solgt.

10.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og 
vedligehold af områdets vejareal, og byrå-
det skal godkende foreningens vedtægter.

1 2

3 4
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§ 11 Forudsætning for ibrugtagning

11.1 Bebyggelsen skal tilsluttes varme-, vand-, 
kloak- og elforsyning samt den kommuna-
le dagrenovationsordning.

11.2 Vandforsyning skal ske fra Stenum Vand-
værk.

§ 12 Lokalplanens retsvirkninger

 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og of-
fentliggjort må ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifølge planlovens § 18 kun ud-
stykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmel-
ser.

 Den eksisterende lovlige anvendelse af en 
ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokal-
planen medfører heller ikke i sig selv pligt 
til at udføre de anlæg, der er indeholdt i 
planen.

 Byrådet kan meddele dispensation fra lokal-
planens bestemmelser, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen. 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemføres ved en ny lokalplan.

§ 13  Lokalplanforslagets midlertidige 
retsvirkninger

 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af By-
rådet, må de ejendomme, der er omfattet 
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der 
kan foregribe indholdet af den endelige 
plan. Der gælder efter planlovens § 17, stk. 
1, et midlertidigt forbud mod udstykning, 
bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af ejendom-
mene kan fortsætte som hidtil.

 Når fristen for fremsættelsen af indsigel-

ser og ændringsforslag er udløbet d.v.s. fra 
den 19. juni 2007 kan der eventuelt efter 
planlovens § 17, stk. 2 og 3 opnås tilladelse 
til udnyttelse af en ejendom i overensstem-
melse med forslaget.

 Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 
den 24. april 2007, indtil den endeligt ved-
tagne lokalplan er offentliggjort, dog højst 
indtil den 24. april 2008.
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Vedtagelsespåtegning
Lokalplanforslaget er vedtaget af Brønderslev Byråd den 19. april 2007.

 
Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.
     /

         Søren Steensen
         Kommunaldirektør
         Sign.  

Offentliggjort i pressen den 24. april 2007.

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Brønderslev Byråd, den

Michael Klitgård
Borgmester
Sign.
     /

         Søren Steensen
         Kommunaldirektør
         Sign.

Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den

Vedtagelsespåtegning
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Udsnit af matrikelkort for ejerlav
Stenum By, Stenum. Ajourført januar 2007.
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KORT 2
Lokalplankort

Målestok 1:1.000

© Brønderslev Kommune, KMS og "Kortcenter.dk"

Lokalplan 5313-02 Brønderslev Kommune
Teknisk Forvaltning
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Vejledning om miljøklasser

Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den 
mest miljøbelastende.  

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og 
således kan integreres med boliger.  
Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne 
indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.  
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør 
placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. 
Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som 
hovedregel bør placeres i industriområder.  
Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal 
placeres i industriområder.  
Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal 
placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan 
opnås. 
Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som 
hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.    Herudover 
findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til 
boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet 
produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende.  

Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end 
angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager 
forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse 
forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, og 
dermed en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. 
Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis 
virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype.  

Der findes således ikke afstandskrav, der skal overholdes. Følgende eksempel kan illustrere bilagets 
funktion: 

Hvis en maskinfabrik ønsker at etablere sig så fremgår det af dette bilag, at virksomheden kan være en 
miljøklasse 2-6. Så vil Teknisk Forvaltning på baggrund af ansøgningsmateriale fra virksomheden 
vurdere miljøklassen for den konkrete virksomhed. Her kan virksomheder med støj som en primær 
forureningskilde, og hvor der ikke sker overfladebehandling være i klasse 6, hvorimod små virksomhed 
med få forureningskilder kan være en klasse 2. Dette vil altid bero på en konkret vurdering af 
virksomhedens forureningskilder og omfanget heraf hvorledes virksomheden placeres indenfor 
miljøklasserne 2-6. 

Bilag 3 Vejledning om miljøklasser
og beskyttelsesafstande
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Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper  Miljøklasse Bemærkninger 
Dagligvarebutik 1-4 
Lavprisvarehus 1-4 
Supermarked 1-4 

Butikker 

Udvalgsvarebutik 1-4 

Klasse 4 ved aktivitet i 
natperioden. 

Guld/sølvsmedie o.l.  1-3 
Møbelpolstrer o.l. 1-3 
Pottemager o.l. 1-3 
Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3 
Skomager, skrædder o.l. 1-3 

Butikker med værksted 

Urmager o.l. 1-3 
Bil/campingvognsalg o.l. 1-4 
Byggemarked 1-4 
Havecenter 1-4 

Store specialbutikker 

Landbrugsmaskiner 1-4 
Bar 1-4 
Diskotek 1-4 
Hotel 1-4 

Hotel/restaurant 

Restauration o.l. 1-4 
Dyreklinik 3 
Hundepension 3-6 
Kiropraktor 1-2 
Læge, tandlæge o.l. 1-2 

Klinikker

Terapi 1-2 
Administration 1 
Advokat, revisor o.l. 1 
Arkitekt, ingeniør o.l. 1 

Kontorer 

Datarådgivning 1 
Bedemand o.l.  1 
Ejendomsmægler o.l. 1 
Bagerier 2-5 
Frisør o.l. 1-3 
Pengeinstitut 1 
Post- og telegrafvæsen 1 
Rejse-, turist- , billetbureau o.l. 1 
Små vaskerier/renserier 1-4 

Service 

Solcenter 1-2 
Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk, 

vaskeanlæg, værksted) 
3

Bogbinderi 2-4 
Fotografisk virksomhed 2-4 

Trykkerier

Trykkerivirksomhed o.l. 2-4 

Bilag 3 Vejledning om miljøklasser
og beskyttelsesafstande



Forslag

Forslag

Bibliotek 1-3 
Biograf 1-3 
Kirke/menighedshus 1-3 
Kulturformidling o.l. 1-3 
Medborgerhus 1-3 
Museum/udstilling/galleri 1-3 
Musiklokale 1-3 

Kulturelle formål 

Teater 1-3 
Camping o.l. 1-5 
Forlystelse/underholdning 3-7 
Klub/forening 1-5 
Kolonihaver 1-3 

Fritidsformål 

Sport 1-5 
Forskning 2-3 
Gymnasium 2-3 
Højere uddannelse 2-3 
Kursus/konference 2-3 

Undervisning 

Skole 2-3 
Børneinstitution 1-3 
Døgncenter/forsorg 1-2 
Kollegier 1-2 
Hospital 3-4 
Ungdoms/ældrebolig 2-3 

Institutioner 

Ældreinstitution 1-2 
Grønne områder 1-3 
Parker 1-3 

Rekreative formål 

Torve, pladser o. l. 1-3 
Kraftvarmeværker 3-7 
Parkeringshus 1-4 
P-pladser 1-3 
Pumpestation o.l. 1-4 

Tekniske anlæg 

Transformere (små) 1-3 
Aftapning/pakning/oplag 3-6 
Engroshandel 2-6 

Engroshandel o.l. 

Lagervirksomhed 2-6 
Biludlejning 2-4 
Busterminal/remise o.l. 2-7 
Flytteforretning 2-4 
Fragt/bud central 2-7 
Hyrevogne 2-4 
Redningsstation 2-4 

Transport o.l. 

Vognmand 2-7 

Ved natarbejde klasse 6-7 

Bilag 3 Vejledning om miljøklasser
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Tekniske anlæg 

Transformere (små) 1-3 
Aftapning/pakning/oplag 3-6 
Engroshandel 2-6 

Engroshandel o.l. 

Lagervirksomhed 2-6 
Biludlejning 2-4 
Busterminal/remise o.l. 2-7 
Flytteforretning 2-4 
Fragt/bud central 2-7 
Hyrevogne 2-4 
Redningsstation 2-4 

Transport o.l. 

Vognmand 2-7 

Ved natarbejde klasse 6-7 

Affaldssortering 5-7 
Genbrugsplads 4 
Containerplads 5-6 
Entreprenør o.l. 4-5 
Fyldplads 6-7 
Garageanlæg 3-5 
Kompostering 4-6 
Kontrolleret losseplads 6-7 
Omlastestation 5-6 
Oplag 5-6 
Plads til kørende materiel 4-5 

Oplagsvirksomhed o.l. 

Trælast 3-5 
Autoværksted 4-5 
Mindre autoværksteder 3-5 
El-installatør 2-3 
Elektroteknik 2-3 
Fødevarefremstilling 3-4 
Glarmester 2-3 
Lakering/overfladebehandling 4-5 
Maskinværksted 2-6 
Smedie, VVS 2-6 
Snedker 3-5 
Stenhugger 3-5 
Tekstil-/tøjproduktion 2-4 
Undervognsbehandling 4-5 
Vaskeri/renseri/farveri 3-4 

Værksteder o.l. 

Vulkanisering 3-4 
Affaldsforbrændingsanlæg 4-7 
Akkumulator-/kabelproduktion 6 
Asfaltfremstilling 6 
Autoophug 7 
Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 7 
Betonblanding/-støbning 4-6 
Biogasanlæg 7 
Bygningselementer 4-6 
Cementfabrik 6-7 
Drikkevarefremstilling 4-5 
Elektroteknik 1-3 
Farve/lak/lim/cellulose 5-6 
Fiskemel, benmel, blodplasma 6-7 
Foderstoffer/kornforarbejdning 6-7 
Fødevarefremstilling 3-6 
Galvanisering/forzinkning o.l 4-6 
Garveri 5-6 

Industri 

Gas-/benzindepot 6-7 

Bilag 3 Vejledning om miljøklasser
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Glas, porcelæn, lervareproduktion 2-6 
Grus, kalk- og mørtelværker 6-7 
Gummiproduktion 3-4 
Kabelskrot 5-7 
Kartoffelmelsfabrik o.l. 4 
Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 6-7 
Kemisk/genetisk produktion 5-7 
Lakering/overfladebehandling 3-5 
Lægemiddelfremstilling 2-7 
Maskinfabrik 2-6 
Metalfremstilling/forarbejd./støbning 6-7 
Olie- og benzindepoter 6-7 
Olie-/fedtraffinering 7 
Ophugning/nedknusning 4-7 
Papir-/papfremstilling 6-7 
Plast-/skumplastfremstilling 4-6 
Protein-/enzymfremstilling 3-6 
Rengøring-/hygiejnemidler 5-6 
Savværk 6 
Skibsværft 4-7 
Slagteri 4-6 
Stålvalseværk 7 
Tagpapfremstilling 5 
Talg-/fedtsmelteri 6-7 
Teglværk 6-7 
Tekniske installationer 2-7 
Tekstil-/tøjproduktion 3-4 
Træimprægnering 5 
Vaskeri/renseri/farveri 3-5 
Vindmøller 5-7 
Vulkanisering 3-6 

Industri fortsat 
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