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Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2016
Redegørelse
Dette Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2016 er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af en ny 
Lokalplan 108 for Sydporten. Vedtagelsen af Lokalplan 108 forudsætter, at Tillæg nr. 11 til 
Kommuneplan 2016 vedtages, for at der kan opføres ny etagebebyggelse.
Formålet med Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2016 er at ændre anvendelsen af området 
fra blandet bolig og erhverv til boligområde. Samtidigt skal kommuneplantillægget 
ændre afgrænsningen af rammeområdet, så en matrikel af rammeområde 
3-B370 Bækkeskovvejskvarteret bliver overført til det nye rammeområde 3-B116. 
Bebyggelsesprocenten bliver hævet til 75 for området og bygningshøjden bliver hævet fra 11 
til 14 meter.
Kommuneplantillægget ændrer ikke ved kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. 
Det er vurderet at planen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 
bilag IV-arter jf. § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (LBK nr. 1383 af 
26/11/2016)
Bestemmelserne for de nye rammeområder er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2020-
2032.

Miljøvurdering
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” 
(LBK nr. 973 af 25/06/2020) skal kommunen gennemføre en vurdering af, om en plan kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet, når denne fastlægger anvendelsen af mindre områder på 
lokalt plan. (§ 8, stk. 2, nr. 1)

af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal kommunen inddrage de relevante kriterier i 
lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32.
Der er udarbejdet et notat, der gennemgår relevante emner, hvor planen kan have betydning 
for miljøet. Notatets konklusion er, at der ikke er nye muligheder i planen, der kan have 

hjemmeside. 
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Rammebestemmelser
Eksisterende kommuneplanrammer
Rammeområde 3-BE5 udlægger områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv og 
rammeområde 3-B370 er udlagt til boligområde for enfamilieshuse. 
I rammeområde 3-BE5 er bebyggelsesprocenten for området 38 og det er muligt at bygge op 
til 11 meters højde i 2 etager og der skal anlægges minimum 1 parkeringsplads pr. bolig. 
I rammeområde 3-B370 bebyggelsesprocenten for området 38 og 35 for den enkelte grund og 
her må bygges i 1½ etager i optil 8,5 meters højde.
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Således vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen 25. november 2020

Henrik Rasmussen
Borgmester

/
Anette J. Laustsen
 Kommunaldirektør

Nye kommuneplanrammer
Kommuneplantillægget udvider rammeområdet og omdøber det til 3-B116 således, at det 
nye rammeområde omfatter tidligere rammeområde 3-BE5 og et enfamilieshus på matrikel 
5h. Bestemmelserne bliver ændret så det nye rammeområde 3-B116 får en maksimal 
bygningshøjde på 4 etager i 14 meters højde og en bebyggelsesprocent på 75 % for området 
som helhed. Der vil være mulighed for sokkeludstykning. Parkeringsnormen for området bliver 
1 parkeringsplads pr. bolig
Rammeområde 3-B370 reduceres tilsvarende med enfamilieshuset på matrikel 5h. 
Bestemmelserne ændres ikke.
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