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Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor
planområdet. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at
der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre problemer i forhold til områdets primære anvendelse til idræts-,
kulturelle, undervisnings- og fritidsmæssige formål.

Indhold

Området er omfattet af rammeområde 2.F05 i Kommuneplan 2017 for Holbæk
Kommune. Området er i rammen udlagt til:

Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige
formål, med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder
hotel/ sportelformål (publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål
til brug for de kunder, der iøvrigt benytter anlægget på grund af dets primære
funktion såsom merchandisebutik, mindre kiosker med udsalg i forbindelse med
kampe og lignende. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er maks. 1.000
m2. Den maksimale butiksstørrelse er 150 m2. Butikker skal integreres i stedets
centrale bygning. Området skal betjenes med 2 primære vejadgange. Fra
Skagerakvej mod nord skal der sikres adgang for de bløde trafikanter. Fra
Omfartsvejen skal der sikres vejadgang for de hårde trafikanter.

Med forslag til kommuneplantillæg 20 vil der tillige være mulighed for
kontorerhverv og liberalt erhverv på etager over stueplan. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i
forbindelse med lokalplanlægningen viser, at der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre problemer i forhold
til områdets primære anvendelse til idræts-, kulturelle, undervisnings- og fritidsmæssige formål.

Forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning

Planforslaget er ikke i strid med statslige interesser.

Kystnærhedszone
Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der er ingen væsentlig ændring i forhold til gældende plangrundlag,
da der ikke muliggøres højere byggeri med tillægget. Det muliggjorte byggeri vil ikke påvirke kystlandskabet, da det er
beliggende bag ved eksisterende bymæssig bebyggelse.

Diverse udpegninger
Området grænser op til område udpeget i kommuneplanen til kirkeomgivelser. Planforslaget muliggør ikke højere eller
mere byggeri end gældende kommuneplanramme.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagenes (lokalplan og kommuneplantillæg) miljømæssige påvirkninger i henhold
til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 1225 af 25-10-2018).
Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget og kan fra den digitale platform ses her.
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Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og
programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse
1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på
lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at
få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 2 skal planer dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Holbæk Kommune vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om
miljøvurdering, da planforslagene alene fastsætter anvendelsen af et lokalt område
og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig
indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med
lokalplanforslaget.

Høring

Kommuneplantillægget er i høring i 8 uger.

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Holbæk Vest

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

2.F05
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http://holbaek-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplanrammer/kladde/holbaek-vest.htm
http://holbaek-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplanrammer/vedtaget/2f05.htm


Nye rammer

Følgende rammer bliver udlagt i tillægget:
NYE R

AMMER

Nye rammer
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Holbæk Vest - 2.F05

Bestemmelser

Omr. nr. Holbæk Vest

Generel anvendelse Område til offentlige formål

Notat: Generel anvendelse
Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige formål,
med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder hotel/ sportelformål
(publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål til brug for de kunder, der
iøvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion såsom merchandisebutik,
mindre kiosker med udsalg i forbindelse med kampe og lignende. Det samlede
bruttoetageareal til butiksformål er maks. 1.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse er 150
m2. Butikker skal integreres i stedets centrale bygning. Området skal betjenes med 2
primære vejadgange. Fra Skagerakvej mod nord skal der sikres adgang for de bløde
trafikanter. Fra Omfartsvejen skal der sikres vejadgang for de hårde trafikanter.

Herudover vil der tillige være mulighed for kontorerhverv og liberalt erhverv på etager over
stueplan. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i forbindelse med
lokalplanlægningen viser, at der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre
problemer i forhold til områdets primære anvendelse til idræts-, kulturelle, undervisnings-
og fritidsmæssige formål.

 

Eksisterende zonestatus Byzone
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Fremtidig zonestatus Byzone

Plandistrikt Vestby

Max. bebyggelsesprocent
(%)

40

Max. højde (m) 26

Notat
Bebyggelse skal placeres efter bedst mulig tilpasning til landskabet. Lysmaster må opføres
med en maksimal højde på 45 m. I miljøvurderingen til kommuneplan 2013-25 er det
vurderet, at der kan blive behov for yderligere miljøvurdering i forbindelse med den
nærmere planlægning for rammeområdet.

Generelle rammer Link

Anvendelse konkret Andre idrætsanlæg
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http://kommuneplan2017.holbaek.dk/dk/kommuneplanrammer/generelle-rammer/


Aflyste rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

AFLY
STE R

AMMER
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2.F05 - Holbæk Arena

Bestemmelser

Omr. nr. 2.F05

Generel anvendelse Rekreativt område

Notat: Generel anvendelse Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige formål,
med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder hotel/ sportelformål
(publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål til brug for de kunder, der
iøvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion såsom merchandisebutik,
mindre kiosker med udsalg i forbindelse med kampe og lignende. Det samlede
bruttoetageareal til butiksformål er maks. 1.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse er 150
m2. Butikker skal integreres i stedets centrale bygning. Området skal betjenes med 2
primære vejadgange. Fra Skagerakvej mod nord skal der sikres adgang for de bløde
trafikanter. Fra Omfartsvejen skal der sikres vejadgang for de hårde trafikanter.

Eksisterende zonestatus Landzone

Fremtidig zonestatus Byzone

Plandistrikt Vestby

Max. bebyggelsesprocent
(%)

40

Max. højde (m) 26
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Notat Bebyggelse skal placeres efter bedst mulig tilpasning til landskabet. Lysmaster må opføres
med en maksimal højde på 45 m. I miljøvurderingen til kommuneplan 2013-25 er det
vurderet, at der kan blive behov for yderligere miljøvurdering i forbindelse med den
nærmere planlægning for rammeområdet.

Generelle rammer Link
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http://kommuneplan2017.holbaek.dk/dk/kommuneplanrammer/generelle-rammer/

