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Miljørapport
Dette er en miljørapport for kommuneplantillæg 9.017 og lokalplan 9-6-109 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Der er lavet en miljøscreening af planerne, som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
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Hvad er en miljørapport?
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget
en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Park & Natur er
kommet med bemærkninger omkring naturinteresserne.
Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for den tilhørende plan.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten
suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et
selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser
overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold
Indhold og hovedformål
Kommuneplantillægget og lokalplanen muliggør, at det eksisterende feriecenter med
servicefaciliteter, der også bruges af lokalområdet og de omkringliggende sommerhusområder, kan
omdannes til sommerhuse fremfor ferielejligheder med hotelpligt. Hvorved centeret
eksistensgrundlag understøttes til gavn for både centret og lokalområdet. Tidligere planlagte
muligheder for udvidelser og anvendelser i området videreføres.

Koldkær Feriecenter set fra vandsiden.

Med vedtagelsen af en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Koldkær Feriecenter overføres
centeret fra landzone til sommerhusområde samt ophæver hotelpligten for området (som opfølgning
på Landsplandirektiv fra september 2019).
Områdets historie
Området blev i 1938 bebygget som feriehjem for Aalborg Portlands ansatte og deres familier. Denne
anvendelse fortsatte til slutningen af 1970'erne.
Staten indførte i 1979 et hotelstop i de kystnære områder for at dæmme op for flere hoteller og
feriecentre i strandkanten, hvilket samtidigt førte til et krav om, at eksisterende anlæg skulle
fastholdes til hotelformål. Hotellerne og feriecentre blev opfattet som en vigtig ressource, der ikke
længere kunne erstattes af nye anlæg.
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I 1983 erhvervede Spejderfonden af 1961 området for at indrette spejderhøjskole, hvilket dog aldrig
blev realiseret. I perioden fra 1984 til november 1987 var det flygtningehjem.
I 1988 vedtog Hals Kommune en lokalplan 7.11 med retningslinjer for, hvordan det eksisterende
feriecenter kunne genskabes, og i 1989 gav Nordjyllands Amt tilladelse til indretning af 40
hotellejligheder ved til-/ombygninger af bestående ferieanlæg. I 1990 vedtog Hals Kommune en ny
lokalplan 7.14 med en opblødning, hvor ny bebyggelse kunne opføres i eller omkring det
eksisterende ferieanlæg, som en samlet bebyggelse. Lokalplanen muliggjorde også opførelse af
svømmehalsbygningen.
Hotellejlighederne er omfattet af reglerne i sommerhuslovens § 1 stk. 4. Det betyder bl.a., at der skal
være serveringsmuligheder og at lejlighederne skal anvendes til udlejning. Ejeren af den enkelte
lejlighed kan dog selv disponere over den indtil 5 uger området.
I 2004 blev centret solgt til et ejendomsudviklingsselskab, der opdelte centret i 40 hotellejligheder,
som blev solgt til private.
I 2006 vedtog Hals Kommune en ny lokalplan 7.27, der muliggør en udvidelse af feriecentret med op
til 26 nye ferie-/hotelboliger i tilknytning til det eksisterende center.
Med baggrund i økonomiske vanskeligheder i at drive stedet vedtog Aalborg Kommune i 2009 en ny
lokalplan, der giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af bygningerne til ferieformål. Planen
tillader yderligere 10 hotellejligheder í den tidligere centerbygning og en udvidelse af svømmehallen.
Siden lokalplanens vedtagelse har det været et ønske fra de private ejere af hotellejlighederne, at
der blev mulighed for at ophæve hotelpligten og omdanne lejlighederne til "sommerhuse på
højkant". Dette er nu muligt med et Landsplandirektiv fra september 2019. På den baggrund
udarbejdes nu en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Koldkær Feriecenter - med stort set
samme byggeretter og anvendelser som i det gældende planlægning.
Planens indhold
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
"Baggrund og formål" hvor baggrunden og formålet med projektet / planlægningen beskrives.
"Området" med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende brug, og en
beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
"Lokalplanens indhold" med en beskrivelse af det aktuelle projekt, der er planlagt for.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til kommuneplantillæg 9.017, der sikrer overensstemmelse mellem kommune- og
lokalplanlægningen.
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" i lokalplanredegørelsen, der beskriver lokalplanens
sammenhæng med anden fysisk planlægning. Her er især følgende afsnit relevante:
"Kommuneplanen", der redegør for en mindre tilpasning af kommuneplanens rammer, og udlæg
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af et nyt sommerhusområde.
"Lokalplaner og byplanvedtægter", hvor der redegøres for de eksisterende lokalplaner i området.
Hvoraf fremgår, at denne lokalplan bygger på de samme arealudlæg og byggeretter som
eksisterende planlægning.
Der henvises også til afsnittet "Anden lovgivning" i lokalplanredegørelsen, der beskriver
lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning. Her er især følgende afsnit relevante for
miljørapporten:
"Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3", der redegør for områder beskyttet af
Naturbeskyttelseslovens § 3 og behovet for dispensation herfra, hvis planens skal realiseres. Her
nævnes også, at Nordjyllands Amt tidligere har meddelt en dispensation til realisering af det
ønskede byggeri i lokalplanens område B - en dispensation der nu er forældet og skal søges på
ny.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Udgangspunktet for kommuneplantillægget og lokalplanen er, muligheden for at omdanne
eksisterende 49 hotellejligheder til ferieboliger uden hotelpligt samt at fastholde helårsboligen
og det fritliggende sommerhus. Ligesom det har været planlagt siden 2006 er det
fortsat muligt at opføre 26 nye tæt-lav feriebebyggelser enten som ferie- eller hotelboliger
samt lave mindre til-/ombygninger til svømmehallen og øvrige fælles faciliteter.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte
0-alternativ. Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som feriecenter med hotellejligheder
og svømmehal m.m. Muligheden for at ferielejlighederne kan konverteres til sommerhuse, kan
ikke længere realiseres i 0-alternativet.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Påvirkning af § 3 områder
En stor del af området, hvor der er mulighed for opførelse af 26 nye feriehuse, er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Af den gældende lokalplan 7.27 fremgår, at bebyggelsen kræver, at der
dispenseres fra denne beskyttelse. Det fremgår samtidig af lokalplanen, at Nordjyllands Amt gav en
dispensation sammen med lokalplanen. Lokalplanen er fra 2006, så amtets dispensation er
forældet, og der skal meddeles en ny, såfremt feriehusene skal opføres.
Sideløbende med planprocessen behandles en ansøgning om dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3.
Konklusion
Denne rapport behandler planernes miljøpåvirkninger i forhold til områderne beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
Hvad angår det beskyttede område, så giver lokalplanen mulighed for opførelse af op til 26
ferieboliger i område B, hvor en del af området er et hedeområde beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Planens realisering betyder, at et sammenhængende hedeareal på ca.
37.000 m2 reduceres med ca. 9.000 m2. Realisering af ferieboligerne kræver fortsat dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3.
I forbindelse med udarbejdelse af den gældende lokalplan 9-6-102 fra 2011 (der kun omhandler det
eksisterende feriecenter) blev der udarbejdet en Habitatkonsekvensvurdering.
Habitatkonsekvensvurderingen omhandler også udbygningen med op til 26 nye ferieboliger.
Habitatkonsekvensvurderingens konklusion er: ”Det vurderes, at projektet har neutral effekt på
udpegningsgrundlaget.” Det vurderes, at nærværende lokalplan ikke udløser en ny
Habitatkonsekvensvurdering.
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Miljøvurdering
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som scoping. I
denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes
påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller
for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt.

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Beskyttede arealer
Inden for lokalplanområdet er områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. Natur i form
af naturtyperne hede, mose og vandløb (Den Krogede Bæk).
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Registrerede områder beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Realisering af lokalplanens udstykning med op til 26 ferieboliger i delområde B forudsætter, at der
opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, idet en stor andel af delområdet er omfattet af
beskyttelsen.
Det største sammenhængende hedeareal (37.409 m2) inden for lokalplanens område strækker sig
over delområde B (hedeareal 9.026 m2) og D. Det er karakteriseret som indlandsklithede.
I 2019 er givet tilladelse til pleje i form af træfældning, og område B ligger i dag med klitter ryddet for
træer og buske.

Side 8

Udkast

Lokalplan 9-6-109

Foto fra område B mod kant af § 3 området, der ikke berører af ny bebyggelse.

Naturtilstanden på heden i delområde B og D er registreret som værende god til moderat.
Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, som beskytter bl.a. heder mod
tilstandsændringer. Kommunen kan kun i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen.
Nordjyllands Amt meddelte i 2005 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at udvide Koldkær
Feriecenter med nye bebyggelser inden for samme afgrænsning som lokalplanens delområde B.
Dispensationen omhandlede det samlede hedeareal inden for nærværende lokalplans delområde B
og D, og den indeholdt vilkår om pleje af hedearealet inden for nærværende plans delområde D.
Dispensationen blev imidlertid ikke udnyttet inden for 3 år og bortfaldt derfor i 2008.
Realiseringen af den gældende planlægning (med udstykning af op til 26 ny ferieboliger) vil inddrage
ca. 9.000 m2 registreret som hede. Det vurderes, at have en væsentlig indvirkning på
lokalplanområdets § 3-beskyttede hede. Områdets sandede indlandsklitter er potentielt levested
for markærben, men som følge af forholdsvis tæt kronedække, tæt græs- og urtevegetation og
manglende soleksponerede, bare pletter vurderes det ikke som sandsynligt, at der ændes en
bestand inden for lokalplanområdet. Det kan dog ikke udelukkes, at der inden for delområde B
er opstået egnet ynglelokalitet, idet opvæksten blev ryddet i 2019 og mineraljorden blottet.
Det vurderes dog som værende usandsynligt, at der siden er etableret en bestand i området.
Det kan ikke udelukkes at området benyttes af çagermus som ledelinje og
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fødesøgningsområde, men lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke yngle- eller rasteområde
for çagermus væsentligt.
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af den gældende lokalplan 9-6-102 udarbejdet en
habitatkonsekvensvurdering. Habitatkonsekvensvurderingen omhandler også udbygningen med
op til 26 nye ferieboliger. Habitatkonsekvensvurderingens konklusion er: ”Det vurderes, at
projektet har neutral effekt på udpegningsgrundlaget.” Det vurderes, at lokalplan 9-6-109 ikke
udløser en ny Habitatkonsekvensvurdering.
I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget søges der påny dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til at indpasse nye ferieboliger i det følsomme område. En
dispensation kan indeholde vilkår til sikring af naturen, dyre- og plantelivet.
Natur, kyst og rekreative hensyn
Store dele af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og henligger som naturområder som
hede, mose og skov. Lokalplanen sikrer endvidere stiforbindelse gennem området, så der er
forbindelser mellem naboområder, skov og strand, herunder en øst-vest gående overordnet
rekreativ sti og rute. Lokalplanens sikring af de øvrige naturområder med bestemmelser om
anvendelser, friholdelse for bebyggelser og krav til beplantninger er medvirkende til at beskytte
naturen og den økologiske forbindelse i planområdets østlige del mod Kattegat - til gavn for
både natur, dyreliv og det lokale miljø.
Den nye bebyggelse vurderes ikke at påvirke kystzonen. De planlagte nye bebyggelser og anlæg
kan ikke ses fra kysten og omvendt heller ikke i sig selv blokere udsynet mod kysten, idet det
opføres i 1 etage med en maksimal tilladt højde på 8,5 meter bag de eksisterende 2 etages
bebyggelser. Området ligger i dag i landzone og er udlagt til ferie- og fritidsformål.
Understøtning af Koldkær Feriecenter
De nye ferieboliger og muligheden for ophævelsen af hotelpligten for de eksisterende
ferielejligheder, vil medvirke til at give feriecentret et bedre eksistensgrundlag, og dermed også sikre
attraktive fællesfaciliteter, der også vil gavne lokalområdet.
Samfundsøkonomisk set vurderes det fornuftigt, at sikre feriecentrets eksistensgrundlag og
understøtte de turistpolitiske intentioner i området. Turismen har stor betydning i Aalborg Kommune
- både økonomisk og beskæftigelsesmæssig. Koldkær Feriecenter ligger i turismeområdet "Aalborg
Kyst", hvor kommunen ønsker at arbejde for placering af anlæg og faciliteter, der skaber positive
synergieffekter gennem placering i tilknytning til andre anlæg, faciliteter og funktioner eksempelvis
byfunktioner. Et attraktivt feriecenter kan medvirke til at tiltrække flere turister og udvidelsen kan
medvirke til at kvalitetsudvikle overnatningstilbuddene. Centrets fællesfaciliteter er ligeledes til gavn
for både centrets beboere, sommerhusene i naboområderne og lokalbefolkningen.
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Afbødende foranstaltninger
Planen har bl.a. bestemmelser om placering, omfang og ydre fremtræden for bebyggelse, som
sikre, at ny bebyggelse, vejanlæg, beplantning m.m. indpasses i det naturskønne område ved
Koldkær lidt nord fra Bisnap Strand.
Der er i planlægningen ikke arbejdet med yderligere afbødende foranstaltninger for at undgå
væsentlige negative påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Der er tale om en
skånsom indpasning af en udvidelse af feriecentret, der er tilpasset områdets naturkvaliteter og den
kystnære beliggenhed.
Realisering af lokalplanens nybyggeri i delområde B forudsætter, at der opnås dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensationen kan indeholde vilkår som sikrer mod væsentlige
negative påvirkninger.
Trykket på naturen vurderes ikke at blive ændret væsentligt, idet der er tale om understøtning
af et allerede eksisterende feriecenter, der er skånsomt tilpasset den kystnære placering og
hvor stier og fælles faciliteter allerede er etableret. Ændringen til ferieboliger i
et sommerhuseområde fra hotellejligheder i landzone vurderes ikke at danne udgangspunkt
for çere mennesker i området.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte
0-alternativ. Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som feriecenter med
hotellejligheder, svømmehal med mindre butik/cafe m.m. Muligheden for at ferielejlighederne
kan konverteres til sommerhuse, må dog droppes.
Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som feriecenter med 49 eksisterende hotellejligheder,
1 helårsbolig og et fritliggende sommerhus. Hertil kommer garagebygning/skur, udhuse samt
parkerings- og opholdsarealer.
Der vil fortsat være svømmehal og fællesfaciliter, ligesom der også vil være mulighed for mindre
til-/ombygninger til svømmehallen.
Der vil, som det har været planlagt siden 2006 i lokalplan 7.27, også fortsat være muligt
at opføre 26 nye tæt-lav feriebebyggelser enten som ferie- eller hotelboliger under
forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
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Overvågning
Der skal være en løbende overvågning af de beskyttede arter og de beskyttede naturområder i og
umiddelbart udenfor lokalplanområdet. Dette vil ske i forbindelse med kommunens generelle
forpligtelser.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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