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Høring om aflysning af en del af lokalplan nr. 18
For et område ved Øster Hornumvej og Halvøen i Øster Hornum (Torvet 3)

Rebild Byråd har besluttet at offentliggøre forslag om ophævelse af en del af lokalplan nr. 18.
Kommunen har efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 2 mulighed for at ophæve en lokalplan for byzoner, idet
områdets hidtidige zonestatus opretholdes.
Hvis en lokalplan ophæves efter § 33, stk. 1, nr. 2, vil konsekvensen være, at området fremover skal
administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelse og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet. Det indebærer bl.a., at der er mulighed for at nedlægge
forbud udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med kommuneplanens rammedel efter
planlovens § 12, stk. 2 eller 3.
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Efter planlovens § 13, stk. 2, skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og
anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, eller hvis der sker en væsentlig ændring i anvendelsen af bebyggelse og arealer mv.
Forslaget om ophævelse af lokalplan nr. 18 er i offentlig høring fra den 7. januar – 4. februar
2019.
Lokalplan nr. 18 kan ses på kommunens hjemmeside under lokalplaner og på www.plansystem.dk .
Eventuelle bemærkninger til det fremlagte skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg
og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er kommunen i hænde inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til, om lokalplan nr. 154
skal aflyses for arealet.
Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan,
Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail plan@rebild.dk.

Screening
Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10 har Rebild Kommune vurderet, at aflysningen ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en
miljøvurdering efter samme lovs § 8.
Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår
retlige forhold.
Du klager via Klageportalen der findes via 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 Rebild
Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist
medhold i din klage.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på
1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.
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 Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der
regnes fra den 16. februar 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens
§ 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.
For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.
Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6
måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
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