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Hvad er en lokalplan 
En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte 

bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: 
 

Anvendelse 

Udstykning 

Vej- og stiforhold 

Placering og udformning af bebyggelsen samt materialer 

Bevaring af bygninger og landskabstræk 

Sikring af friarealer 

Fællesanlæg 

 

 

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et 

større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i 

gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen.  

 

Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at 

sikre kommuneplanens virkeliggørelse.  

 

Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere be-

stemmelser for et område i en lokalplan.  

 

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og æn-

dringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden 

planen kan vedtages endeligt. 
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Redegørelse 

Lokalplanens redegørelse 
Lokalplanredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold, 

formålet med lokalplanen og dennes indhold samt de forventede 

virkninger. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af lokal-

planens forhold til anden planlægning. Lokalplanredegørelsen er en 

orientering til grundejere, lejere og andre interesserede borgere.  

 

Lokalplanområdet 
Lokalplansområdet afgrænses af Tromsøparken, Stavangerparken og 

Norgesvej, som vist på bilag 1.  

 

Lokalplanområdet omfatter matr. 91cø samt en mindre del af 45a 

Bogense Markjorder.  

 

 
 

Lokalplanområdet er ca. 8000 m2 stort og placeret i byzone.  

 

Arealet ligger midt i et allerede udstykket område, hvor der hoved-

sagelig er udstykket parcelhusgrunde. Mod nord/vest er en mindre 

del bebygget med rækkehuse. Mod nord har man mulighed for at 

færdes i de naturskønne områder. Via stisystemer kan man nemt 

komme ind til Bogense bymidte, herunder de ældre bydele og mari-

naen. 

 

Lokalplanens baggrund 
Nærværende lokalplan omfatter en mindre del af Norgeskvarteret 

som tidligere har været udlagt til tæt-lav bebyggelse. 

 

I 2004 blev lokalplanen 3-129 vedtaget og i 2008 blev lokalplan 

2008-2 tillæg nr. 1 til lokalplan 3-129 vedtaget. Planerne gav mulig-

hed for, at Norgeskvarteret kunne udstykkes til åben-lav bebyggelse 

i delområde 1 og 2. For delområde 3 og 4 skulle der opføres tæt-lav 

bebyggelse. Delområde 5 blev udlagt til rekreativt område. 
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Efterspørgslen på åben-lav bebyggelse i Bogense er stigende og for 

at kunne efterkomme behovet inddrages matr. 91cø og en mindre 

del af 45a Bogense Markjorder til åben-lav bebyggelse.  

 

Lokalplan nr. 3-129 aflyses for den del, der omhandler nærværende 

lokalplan, jf. § 2. 

 

Lokalplanens formål 
Lokalplanens formål er at sikre mulighed for at etablere helårsboliger 

i form af åben-lav bebyggelse på matr. 91cø samt på en del af 45a, 

Bogense Markjorder. 

 

Nærværende lokalplan omfatter en mindre del af Norgeskvarteret 

som tidligere har været udlagt til tæt-lav bebyggelse. 

 

Lokalplanen sikrer, at den overordnede struktur for ny bebyggelse 

tilpasse det eksisterende boligområde. 

 

Lokalplanens indhold 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer at området kan an-

vendes til boligbebyggelse i form af parcelhuse. 

 

Der kan etableres op til 6 boliger på grunden. 

 

Det skal sikres, at der bliver etableret grønne stier fra lokalplanom-

rådet til de tilstødende grønne arealer. 
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Forhold til anden planlægning 

1. Kommuneplanlægning 
I Kommuneplan 2017-2029 er området udlagt til boligområde med 

tæt-lav bebyggelse. 

 

Lokalplanen er dermed ikke i overensstemmelse med kommunepla-

nens rammebestemmelser, hvorfor der sideløbende udarbejdes for-

slag til kommuneplantillæg nr. 7, der ændrer områdets anvendelse 

fra tæt-lav til åben-lav bebyggelse. 

 

2. Trafikplanlægning 
Nærværende lokalplan fastlægger, at vejadgangen til området skal 

foregå fra Norgesvej. 

 

3. Naturbeskyttelse 
Lokalplanområdet er beliggende i område med særlige drikkevands-

interesser (OSD). Udpegningen har ikke betydning i forhold til den 

fremtidige anvendelse til boligformål.  

 

Det anbefales at begrænse anvendelsen af sprøjtemidler for at be-

skytte grundvandet. Se gerne Miljøstyrelsens liste over ikke-

professionelle sprøjtemidler, der kan købes og anvendes af brugere 

uden sprøjtecertifikat, samt deres retningslinjer for anvendelsen af 

sprøjtemidler i private haver. 

 

Grundvand 
Ændringen af planområdet 2019-3 ligger i område med særlig drik-

kevandsinteresse. 

Grundvandsressourcen viser en god råvandskvalitet og indvindings-

magasinet vurderes at være godt beskyttet. 

Det mere terrænnære- og dybe grundvandsmagasin er velbeskyttet 

og derfor kan overfladevand håndteres lokalt. Vandet vurderes at 

blive renset gennem jordlagene inden det afgiver vand, ved diffus 

udsivning, til recipienten engen. 

Den planlagte justering af planområde 2019-3 er mindre grund-

vandstruende. 

Området bliver kloakeret og spildevandssystemet skal vedligeholdes 

for ikke at udgøre en større risiko for engen og grundvandsressour-

cen. 

 

Håndtering af tag-, vej- og overfladevand udgør ikke en trussel for 

grundvandsressourcen. Derfor kan tag-, vej- og overfladevand filtre-

res gennem filtermuld, beplantning, faskine eller lignende løsning in-

den det ledes ned i det primære grundvandsmagasin til diffus udsiv-

ning på engen. 

 

Der skal i planområdet fastsættes retningslinjer for håndtering af 

regnvand, hvor der kan stilles krav om nedsivning gennem regnbed, 

filtermuld, faskine eller tilsvarende løsning og at regnvandsbassiner-
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kan etableres uden tæt membran. Eventuel udledning fra regn-

vandsbassin skal neddrosles til natur afstrømning til recipienten (en-

gen) svarende til 0,08 l/s. 

 

På den baggrund vurderes det, at de tiltag, der muliggøres, ikke ud-

gør en fare for forurening af grundvandet. Og derfor vurderes det, at 

planlægningen ikke har en karakter, der forudsætter udarbejdelse af 

en supplerende grundvandsredegørelse. 

 

4. Kystnærhedszonen 
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen og er samtidig 

beliggende i byzone. 

 

I henhold til Planlovens § 5 skal kystområdet søges friholdt for be-

byggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. 

 

For kystnære områder i byzone gælder der dog: 

 

 At ny bebyggelse skal indpasses i den kystlandskabelige helhed. 

 At der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen 

og naturinteresser på det omgivne areal ved nybyggeri. 

 At der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder 

havne. 

 At offentligheden sikres adgang til kysten 

 

Disse forhold er søgt indpasset i lokalplanen. 

 

5. Forsyningsforhold 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende  

Spildevandsplan. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til den gælden-

de spildevandsplan eller området medtages i spildevandsplanen ved 

førstkommende revision. Bebyggelse inden for området skal tilsluttes 

VandCenter Syd A/S´s kloaksystem.  

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den 

bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæt-

hedsprøvning med videre. 

 

Elforsyning sker fra Energi Fyn. 

 

Affald skal håndteres i overensstemmelse med kommunens affalds-

regulativ. 

 

Området kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning eller og etablere al-

ternative varmekilde såsom jordvarme o.lign. 

 

Vandforsyningen af lokalplanområdet sker fra Bogense Forsynings-

selskab. 
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6. Regnvand og klimatilpasning 

Risikoen for store og kraftige regnskyl er steget i de seneste år og er 

med til at øge risikoen for oversvømmelse. 

 

For at undgå oversvømmelser er det derfor vigtigt at håndtere den 

store mængde af regnvand bedst muligt. 

 

Lokalplanområdet er, som nævnt under punkt 5, separatkloakeret. 

For at mindske belastningen i regnvands-ledningen skal der ved ny-

byggeri og ændringer af bygninger eller belægninger tages stilling til 

håndtering af regnvand i henhold til Nordfyns Kommunes retningslin-

jer. Blandt andet vil der kunne blive stillet krav om at: 

 

 reducere befæstede arealer, der belaster systemet 

 anvende permeable (gennemtrængelige) belægninger  

 nedsive, forsinke eller på anden vis tilbageholde tag- og overfla-

devand på grunden (fx via regn bede, faskiner og regnvandstøn-

der) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Jordforurening, kemikalier og affald 
Lokalplanområdet ligger i byzone og er områdeklassificeret som let-

tere forurenet. Lettere forurening ligger over et defineret mindstekri-

terium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. 

 

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for lokal-

planområdet konstateres yderligere tegn på jordforurening, skal 

kommunens miljøafdeling kontaktes. Ejeren eller brugeren skal sikre, 

at de øverste 50 cm jord af det ubebyggede areal ikke er forurenet 

eller at der er etableret en fast varig belægning på arealet jf. Jord-

forureningslovens § 72 b. Kommunen og Regionen vurderer, om der 
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skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Jordfor-

ureningslovens bestemmelser herom. 

 

Ifølge oplysninger fra Region Syddanmark, Jordforureningskontoret, 

har regionen ingen oplysninger om forurening på matriklerne inden 

for lokalplanområdet. 

 

8. Arkæologiske interesser  
Odense Bys Museer har oplyst, at lokalplanområdet ikke formodes at 

rumme faste fortidsminder, da området anses for forstyrret af nuvæ-

rende og tidligere bebyggelser på stedet. 

 

Hvis der under anlægsarbejder på området findes arkæologiske spor 

(f.eks. ildsteder, brønde, stolpespor) eller genstande (f.eks. lerkar-

/skår, bearbejdet træ, metalgenstande o.l.), skal anlægsarbejdet 

omgående indstilles (jf. Museumslovens §27, lov nr. 473 af 7. juni 

2001), og Odense Bys Museer kontaktes.  

 

9. Støj 

Områdets anvendelse skønnes ikke at give anledning til støjpåvirk-

ninger af omgivelserne. 

 

Naboområderne til lokalplanområdet indeholder ikke støjende 

anvendelser i form af erhverv eller industri, ligesom der ikke i områ-

det skønnes at være støjpåvirkning fra veje. 

 

10. Miljøvurdering 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal planer 

som tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes (screenes) 

med henblik på at afdække behovet for en konkret miljøvurdering af 

den pågældende plan. 

 

Screening 

Planen antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor 

har Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke skal foretages en 

egentlig miljøvurdering af planen. Resultatet af screeningen fremgår 

af lokalplanens bilag 3. 

 

Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering 

Afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering kan på-

klages. Det er kun retslige spørgsmål, der kan påklages. Klage skal 

indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af lokalplanfor-

slaget. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Plan-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 

på forsiden af www.naevneneshus.dk 

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 

truffet afgørelsen. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Frist for fremsendelse af indsigelser og 

ændringsforslag 

Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 2. september 

2019 på Nordfyns Kommunes hjemmeside 

www.nordfynskommune.dk og via statens digitale planportal, 

www.Plandata.dk 

 

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget er der sendt skriftlig un-

derretning til ejere af tilstødende ejendomme. 

 

Når fristen på de 4 uger er udløbet, skal Kommunen behandle forsla-

get til lokalplanen. 

Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget 

med i denne behandling.  

 

Er der indkommet indsigelser, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger ef-

ter udløbet af indsigelsesfristen.  

Endelig vedtagelse 

Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen fo-

retage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af de frem-

komne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter 

Kommunalbestyrelsens skøn, er så omfattende, at der reelt er tale 

om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse 

af nyt lokalplanforslag. 

 

Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager 

Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, 

der er fastsat i Lov om planlægning. 

 

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser el-

ler anlæg, der er beskrevet i planen. 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/dg1832/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3QBP5J84/www.nordfynskommune.dk
file:///C:/Users/dg1832/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3QBP5J84/www.Plandata.dk
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Bestemmelser 

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. 

april 2018) fastsættes der hermed følgende bestemmelser, for det i § 

2.1 nævnte område: 

 

§1 Lokalplanens formål 
1.1 Lokalplanen har til formål: 

 

- At fastlægge området til åben-lav boligbebyggelse. 

 

§2 Lokalplanens område og zoneforhold 
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og området om-

fatter matr. 91cø og del af 45a, Bogense Markjorder, Bogense samt 

alle parceller, der efter den 1. september 2019 udstykkes fra de 

nævnte ejendomme. 

 

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Zonestatus ændres ikke 

§3 Områdets anvendelse 
3.1 Lokalplanområdet udlægges til helårsbeboelse i form af 

åben-lav boligbebyggelse med naturligt tilhørende udhuse, 

carporte o. lign. 

 

3.2 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig for én 

familie. 

 

3.3 Der kan drives en sådan virksomhed i området, som 

almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, f.eks. liberalt 

erhverv og kontorvirksomhed under forudsætning af, 

 

 at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn 

drives på en sådan måde, at ejendommens karakter 

af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning 

el. lign.), og områdets karakter af boligområde ikke ændres. 

 

 at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse i den en-

kelte bolig. 

 

 at erhvervet ikke medfører behov for parkering, der ikke kan 

etableres på egen grund. 

 

 at erhvervet ikke medfører ulemper for de omkringboende. 

 

§4 Udstykning og matrikulære forhold 
4.1 Der må inden for lokalplanområdet ikke udstykkes grunde min-

dre end 700 m². 

 

4.2 Udstykning og sammenlægning skal udføres iht. Udstykningslo-

ven. 
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§5 Bebyggelsens omfang og placering 

5.1 Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 30% for den 

enkelte ejendom. 

 

5.2 Der må maksimalt opføres boligbebyggelse i én etage med ud-

nyttet tagetage. 

 

5.3 Den maksimale bygningshøjde for bebyggelsen fastsættes til 8,5 

m. 

 

5.4 Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 5,0 meter mod 

skel til Norgesvej. Gælder ikke skel mod interne veje. 

 

5.5 Mindre fritliggende bygninger, så som udhuse og garager o.lign. 

kan placeres tættere end 5,0 meter mod skel til Norgesvej. 

 
§6 Bebyggelsens ydre fremtræden 

6.1 Facader skal overvejende fremstå som blank mur i tegl, beton el-

ler skifer. 

 

Mindre dele kan udføres i andre materialer, f.eks. træ, skifer eller 

brædder i fibercement. 

 

6.2 Tage må opføres i tegl, beton, tagpap og grønne tage. 

 

6.3 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende 

tagmaterialer med et glanstal over 10 i henhold til prøvningsmetode 

DS/EN ISO 2813, 2000. Undtaget herfra er tagvinduer eller anlæg til 

anvendelse af solenergi. 

 

6.4 Tage må ikke udføres med zink, kobber, stål o.lign. tungmetaller 

som eroderer og kan sive ned i grundvandet. 

Bestemmelsen gælder ikke inddækninger. 

 

6.5 Øvrig bebyggelse, så som garage, carport, udhuse mv. må udfø-

res i andre materiale, dog ikke zink, kobber, stål o.lign. tungmetaller. 

 

6.6 Farver på tage og facader, skal holdes indenfor den klassiske 

jordfarveskala, hvid eller sort samt disse farvers indbyrdes blanding. 

Træværk må fremstå som træ i sin naturlige farve. 

 

6.7 Solfanger-/solcelleanlæg skal placeres på bebyggelsens tag eller 

facade. Anlæggene må ikke placeres på terræn.  

 

På facader skal solceller og solfangere indgå som en integreret del af 

facaden, eller opsættes direkte på og parallelt med facaden. 

 

Se evt. ” Vejledning for 

anvendelse af blanke 

og reflekterende mate-

rialer på tage”,  

Nordfyns Kommune, 

december 2009. 
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På taget skal solceller og solfangere nedfældes i tagfladen eller ligge 

parallelt med og højst 10 cm over tagfladen. Solceller og solfangere 

skal udgøre et eller flere sammenhængende rektangler eller kvadra-

ter. Det betyder bl.a., at solceller og solfangere ikke må omkranse fx 

tagvinduer, kviste, ventilationshætter og skorstene. 

 

På flade tage kan solceller opsættes på stativer. 

Solcellerne skal trækkes mindst 1 m ind på tagfladen, og 

stativet skal inddækkes, så det ikke fremstår synligt, men så 

det fremstår som en lukket kasse, der er en del af bygningens 

arkitektur. Inddækningen skal foretages i materiale, som er tilsva-

rende bygningens øvrige materialer. 

 

Solcelleanlægget skal være antirefleksbehandlet og give så lidt re-

fleksion, som teknisk muligt på opsætningstidspunktet. 

 

§7 Vej-, sti og parkeringsforhold 
7.1 Området vejbetjenes fra Norgesvej, jf. bilag 1.  

 

7.2 Oversigtsarealer ved vejadgangen til Norgesvej skal sikres jf. 

vejloven bestemmelser. 

 

7.3 Interne veje udlægges som private fællesveje i en bredde på min 

5 m. 

 

7.4 Der skal udlægges areal til min. 2 parkeringspladser på hver 

ejendom. 

 

7.5 Der må kun etableres én overkørsel på maksimalt 5 meters 

bredde pr. ejendom. 

 

7.6 Der udlægges arealer til et stiforløb, som skal binde området 

sammen, som vist på bilag 2. 

 

7.7 Veje og stier skal hver for sig udføres med ensartet materialevalg 

som afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion. Gang- 

og cykelstier skal så vidt muligt befæstes, så rengvandet kan trænge 

igennem. Veje skal befæstes med tæt belægning. 

 

§8 Antenner og ledningsforhold 
8.1 Antenneanlæg samt paraboler må ikke opsættes så de er synli-

ge fra offentlig vej og sti. Paraboler kan alene opsættes i tilknytning 

til bebyggelsen og må ikke have en overkant højere end 3 m over 

terræn. 

 

8.2 Alle forsyningsledninger/kabler skal fremføres i jorden. 
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§9 Ubebyggede arealer og beplantning mv. 

9.1 Terrænregulering kan foretages inden for +/- 0,5 meter. Der må 

ikke terrænreguleres nærmere skel end 1 m. 

 

9.2 Der kan etableres levende hegn i området langs skel. Der kan 

isættes trådhegn som sikkerhedshegn på indersiden af det levende 

hegn på max 80 cm. 

 

9.3 Faste hegn må kun opføres omkring terrasser i direkte tilknyt-

ning til boligen. Hegnet må maksimalt opføres i en højde på 1,8 m og 

udføres i glas, træ, brædder i fibercement eller i bygningens øvrige 

facadematerialer. 

 

9.4 Langtidsparkering af lastbiler, busser, campingvogne og lignende 

større køretøjer og trailere inden for lokalplanområdet samt opstilling 

af både er ikke tilladt. Små trailere er undtaget. 

 

9.5 Al skiltning udover almindelig vejvisning og husnummerering skal 

godkendes fra Nordfyns Kommune. Der henvises i den forbindelse til 

Skilteregulativet for Nordfyns Kommune, oktober 2018. 

 

9.6 Ved liberalt erhverv i egen bolig kan der opsættes skilt med fir-

manavn. Disse skal placeres ved ejendommens adgang fra boligvej 

f.eks. i forbindelse med postkasse eller direkte på facade mod bolig-

vej og må maksimalt udgøre 0,25 m².  

 

9.7 Al skiltning udover almindelig vejvisning og husnummerering skal 

godkendes af Nordfyns Kommune.  

 

§10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold 
10.1 Spildevandsafledning skal ske via forsyningsselskabets spilde-

vandsanlæg til kommunens rensningsanlæg, i overensstemmelse 

med kommunens spildevandsplan. Der skal derfor udføres en revisi-

on eller et tillæg til spildevandsplanen. Regnvand skal afledes til se-

parat regnvandsledning eller håndteres på egen grund, eks. ved ned-

sivning. 

 

10.2 Ny bebyggelse inden for området skal tilsluttes de i området 

værende offentlige eller almene forsyningsanlæg, dog er det muligt 

at etablere alternativ varmeforsyning. 

 

§11 Grundejerforening 
11.1 Såfremt området udstykkes skal der oprettes en grundejerfor-

ening for området som helhed, når Nordfyns Kommune forlanger det, 

dog senest når området er udbygget. Der er medlemspligt i grund-

ejerforeningen for alle grundejere. Medlemspligten omfatter ikke evt. 

udstykkede arealer, hvorpå der findes tekniske anlæg, jfr. § 10. 
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11.2 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nordfyns 

Kommune. 

 

11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-

plantning, adgangsveje, stamveje, boligveje, belysning, fællesanlæg 

og stier. 

 

Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør 

af lovgivningen henlægges til foreningen. 

 

Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fælles opgaver så-

som ren- og vedligeholdelse af veje samt vedligeholdelse af fælles-

arealer og anlæg inden for lokalplanens område. 

 

11.4 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at grundejerforeningen skal 

lægges sammen med en grundejerforening i området. 

 
§12 Forudsætninger for ibrugtagelse af ny bebyggelse  

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet 

spildevandsnettet, i overensstemmelse med kommunens 

spildevandsplan. 

 

12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet almen 

drikkevandsforsyning. 

 

12.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollek-

tiv varmeforsyning. 

Hvis bebyggelsen opfylder kravene til lavenergihuse eller passivhuse, 

er disse undtaget krav om tilslutning. 

 

§13 Ophævelse af lokalplan 
13.1 Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lo-

kalplan 3.119 for de matrikler, der er nævnt i § 2.1. 

 

§14 Lokalplanens retsvirkninger  

14.1 Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og offentliggjort, må 

ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, 

der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

 

14.2 Der gælder efter planlovens § 17 stk. 1 et midlertidigt forbud 

mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksiste-

rende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.  

 

14.3 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er 

udløbet, kan der evt. efter planlovens § 17 stk. 2 opnås tilladelse af 

Kommunalbestyrelsen til at udnytte en ejendom i overensstemmelse 

med forslaget. 
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14.4 Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af 

forslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. 

 

14.5 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 pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejen-

dommen kan fortsætte som hidtil. 

 

14.6 Kommunalbestyrelsen kan ifølge planlovens §19 dispensere fra 

bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid 

med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foreta-

ges, hvis der tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation kan kun 

ske efter en skriftlig orientering af naboerne m.fl., medmindre 

Kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig 

betydning for de pågældende, jf. planlovens § 19 og 20. 

 

14.7 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de al-

mindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og 

planloven.  

 

14.8 Private tilstandsservitutter, som ophæves ved den endelige lo-

kalplans offentliggørelse. 

Liste hvis ophæves. 
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Vedtagelsespåtegning   

Forslag til lokalplan 2019-3 således vedtaget af Nordfyns 

Kommune den 29. august. 2019 

 

 

 

 

Morten Andersen   Morten V. Pedersen 

Borgmester    Kommunaldirektør 

 

 

 

 

Forslaget til lokalplan 2019-3 er offentlig bekendtgjort den 2. sep-

tember 2019. 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokal-

plan endeligt. 

 

 

 

 

 

Nordfyns Kommune d. 31. oktober 2019 

 

 

 

Morten Andersen   Morten V. Pedersen 

Borgmester    Kommunaldirektør 

 

 

 

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 4. no-

vember 2019 
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Bilag 3, Miljøscreening  

 

Screening - Konklusion 

 Forslag til Lokalplan 2019-3 vurderes på baggrund af nedenstå-

ende screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på mil-

jøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljø-

vurdering af planer: 

 

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering 

lagt vægt på, at: 

 der udarbejdes supplerende grundvandsredegørelse, 

der indsættes i kommuneplantillægget, 

 der udlægges nye arealer til planlagt byzone, som er 

beliggende i tilknytning til eksisterende byzonearealer. 

 

Screeningsskema - Forslag til Lo-

kalplan 2019-3 Boligområde ved 

Norgesvej i Bogense.  

 

Ændret planlægning for et mindre 

område ved Norgesvej i Bogense 

 

Dato: Juni 2019  

 

Sagsid. S2019-13062 
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Bemærkninger 

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorle-

des vurdering allerede indgår, eksempelvis an-

dre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning 

af hvad der bør undersøges nærmere. 

1. Vand 

1.a) Grundvands forhold 

 

 

  x  Området er beliggende i ”områder med særli-

ge drikkevandsinteresser” (OSD). 

 

Anvendelsen af planområdet omfatter ikke 

grundvandstruende aktiviteter. Planen vurderes 

således ikke at påvirke grundvandet, herunder 

at udgøre en trussel for kvantiteten eller kvalite-

ten af grundvandsressourcen. I denne vurdering 

indgår forholdet til grundvandsdannelsen i den-

ne del af Bogense by er stærk begrænset, jf. 

bla. kommunens grundvandsredegørelse. 

1.b) Risiko for grundvandsforure-

ning 

 x   Planforslagene giver ikke mulighed for at an-

vende området til forurenende aktiviteter, så-

som industri, som udgør en trussel mod grund-

vandet.  

1.c) Overfladevand, herunder  x     
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påvirkning af søer, vandløb og 

vådområder 

  

1.d) Udledning af spildevand  x   

 

Ny bebyggelse skal separatkloakeres, hvor spil-

devandet tilsluttes offentlig kloak. Tag og over-

fladevand skal håndteres lokalt af grundejer.   

2. Forurening 

2.a) Jordforurening, jordhåndte-

ring og flytning 

 x   Der er ikke registreret jordforurening eller poten-

tiel jordforurening i planområdet.  

2.b) Risiko for forurening  x   Den fremtidige benyttelse til offentlige for-

mål/boliger vurderes ikke at medføre øget risiko 

for forurening. 

2.c) Lugt 

 

  x  Områdets anvendelser giver ikke anledning til 

lugtgener 

2. d Støv   x  Områdets anvendelser giver ikke anledning til 

støvgener. 

2.e) Støjbelastning og vibrationer   X  

 

Områdets anvendelser giver ikke anledning til 

støjgener. 

3. Luft 

3.a) Drivhusgasser  x   Ændringen vurderes ikke at påvirke forekomsten 

af drivhusgasser væsentligt. 

3.b) Luft forurening  x   Ændringen vurderes ikke at kunne foranledige 

luftforurening. 

3.c) Andet x    Ingen bemærkninger. 

4. Natur 

4.a) Dyre og planteliv  x   Inden for planområdet er der ikke registreret 

beskyttet natur, udpeget økologiske forbindel-

ser, å-beskyttelse og skovbyggelinje. 

4.b) Sjældne, udryddelsestruede, 

fredede dyr, planter eller naturty-

per  

  x  Bilag IV-arter 

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. 

Området er ikke besigtiget.  

4.c) Internationale beskyttelses-

områder habitatområder og fug-

lebeskyttelsesområder 

 x   Planlægningen vil ikke påvirke udpeget Natura 

2000. 

4.d) Spredningskorridorer 

 

 

  x  Økologiske forbindelser 

En del af i den nordlige del er udpeget som 

økologisk forbindelse i Kommuneplan 2017.  

 
 

4.e) Naturbeskyttelse  x   Ingen bemærkninger. 

4.f) Ændring i skov (skovrejsning, 

nedlæggelse af skov, fredskov) 

x    Ingen bemærkninger. 

4.g) Sø-beskyttelseslinje og/eller å-

beskyttelseslinje 

x     Ingen bemærkninger. 

4.h) Lavbundsjorder  x   Der er ikke lavbundsarealer inden for planom-
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rådet.  

5. Kulturmiljøer 

5.a) Kulturhistoriske forhold (kultur-

spor, kulturmiljøer) 

 

 

 x   Der er ikke registreret kulturhistoriske som kultur-

spor i området. Planområdet er ikke udpeget 

som kulturmiljø.  

5.b) Fredede eller bevaringsvær-

dige bygninger 

 x   Der er ingen fredede eller bevaringsværdige 

bygninger inden for området.  

5.c) Kirker, herunder kirkeomgivel-

ser og kirkeindsigt 

 x   Der er hverken kirkebyggelinje eller kirkeomgi-

velser (nær og fjern) inden for planområdet.   

5.d) Jordfaste og andre fortids-

minder, Arkæologi (Museumslo-

ven) 

 x   Der er ikke arkæologiske interesser inden for 

området.    

6. Ressourcer, affald, energi og materialestrøm 

6.a) Arealforbrug    x Arealerne som med kommuneplantillægget 

udlægges til byudvikling udgør en del af matri-

kel 20 a.  

I forbindelse med kommuneplanlægningen 

udtages ikke et tilsvarende areal til byudvikling, 

da området udlægges til offentlige formål. Den 

eksisterende planramme O04, Udvidelse af of-

fentlig område fastholdes i kommuneplanen for 

at muliggøre en fremtidig udvidelse.  

6.b) Produktion, materialer og 

råstoffer 

 x   Nordfyns Kommune arbejder med FN’s ver-

densmål i selve byggeprocessen.  

6.c) oplag, maskiner x    Der udlægges ikke arealer til oplag i området.  

6.c) Energiforbrug/-type    x Ny bebyggelse skal forsynes med kollektiv var-

meforsyning i form af fjernvarme jf. varmeplan 

for tidligere Bogense Kommune.  

6.d) Affaldsmængder/- typer    x Husholdningsaffald bortskaffes jf. kommunens 

affaldsregulativ. 

Øvrigt affald skal ligeledes håndteres i overens-

stemmelse med kommunens affaldsregulativ. 

6.e) Vandforbrug    x Ny bebyggelse skal forsynes med vand fra Bo-

gense Forsyningsselskab 

6.f) Kemikalier, miljøfremmede 

stoffer 

 x   Det nye byggeri vurderes ikke at påvirke fore-

komsten af kemikalier og miljøfremmede stoffer. 

7. Bymiljø og landskab, beskyttelseslinjer mv.  

7.a) Grønne områder/åbne plad-

ser 

   x Planområdet indeholder friluftsstationen i Bo-

gense, som der med planlægningen skal ska-

bes bedre adgang til for plejecenterets beboer.   

7.b) Geologiske forhold  x   Der er ikke registreret geologiske interesser in-

den for planområdet 

7.c) Landskab  x   Der er ingen landskabsinteresser inden for plan-

området.  

7.d) Arkitektonisk udtryk    x Ny bebyggelse opføres med samme arkitektoni-

ske udtryk som den eksisterende bebyggelse. 

Hvilket skaber sammenhæng i området.  

7.e) Bylivet  x   Planområdet ligger i udkanten af byen og by-

zone.  
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7.f) Kystlinjen, herunder visuel ef-

fekt 

x    Planområdet ligger inden for kystnærhedszo-

nen. Eksisterende og ny bebyggelse kan ikke ses 

fra kysten.  

7.g) Skovbyggelinje, herunder 

visuel effekt 

 x  x Ingen bemærkninger. 

7.h) Lys og/eller refleksion    x Ny boligbebyggelse placeres med passende 

afstand, således at der opnås dagslys.  

7.i) Landbrugsinteresser  x   Planområdet indeholder ikke landbrugsinteres-

ser.  

8. Trafik 

8.a) Trafikbelastningen, trafikafvik-

ling 

   x Der etableres vejadgang fra Norgesvej. 

8.b) Sikkerhed/ tryghed    x Planområdet skal indrettes således, at kørsel og 

tilgængeligheden for gående er tryg og sikker.  

8.c) Trafikstøj  x   Ingen bemærkninger. 

9. Befolkningen 

9a) Rekreative for-

hold/friluftsaktiviteter 

   x Planlægningen har til formål at skabe sammen-

hæng i udstykningen ved Norgeskvarteret. Are-

alet ligger kystnært og med mulighed for at 

anvende de eksisterende stier ud i det grønne 

og dermed styrke friluftslivet.  

9.b) Gener som støj, lugt eller an-

dre begrænsninger. 

 x   Det vurderes ikke, at området indeholder gener 

som støj, lugt eller andre begrænsningerne.  

9.c) Indendørs støjpåvirkning x    Ingen bemærkninger. 

9.d) Sundhed  x   Der vurderes ingen øget sundhedsrisiko i forbin-

delse med at området bliver bebygget med 

boliger.   

9.e) Sociale forhold    x Boligerne er velegnede for alle og der vil være 

mulighed for ejerboliger. Der er sikret gode til-

gængelighedsforhold til – og internt i området. 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre såvel 

åben-lav som tæt-lav boligbebyggelse i lokal-

planområdet. 

9.f) Økonomiske forhold  x   Udbud af nye boliger i Bogense vil kunne til-

trække flere borgere til Nordfyn og dermed sikre 

øgede skatteindtægter. 

9.g) Brand, eksplosion, giftpåvirk-

ning eller andre ulykker. 

 x   Ny bebyggelse skal overholder gældende reg-

ler vedr. brand i bygningsreglementet.   

SAMMENFATNING 

Skal der udarbejdes en egentlig 

miljøvurdering af planforslagene? 

JA NEJ BEMÆRKNINGER  

  x Se konklusion øverst i nærværende do-

kument. 
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Nordfyns Kommune har den har d. 29. august 2019 vedtaget forslag 

til Lokalplan 2019-3. 

 

Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i 4 uger, hvor bor-

gerne har mulighed for at komme med kommentarer, ændringsfor-

slag eller indsigelser til forslaget.  

 

Ud fra de indkomne bemærkninger beslutter kommunen, om der skal 

ændres i lokalplanforslaget, når det vedtages endeligt. 

 

 

 

 

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til: 

 

Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller  

mailes til: plan@nordfynskommune.dk, mærket ” lokalplan 3” eller  

på telefon 23462714. 

 

Forslag til Lokalplan 2019-3 er offentliggjort fra den 2. september 

2019 til 30. september 2019. 

 

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til lokalplanen skal 

senest den 30. september 2019 sendes til: 

 

Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller  

mailes til: plan@nordfynskommune.dk, mærket ” lokalplan 2019-3” 

 


