FORSLAG

December 2014

LOKALPLAN 1-2-111

Boliger, erhverv, butikker m.v., Bryggergade/Tinghusgade/Torvet
Nørresundby Midtby

Jammerbugten
Pandrup
Dronninglund Storskov
Tylstrup

Hjallerup

Sulsted

Aabybro

Dronninglund
Grindsted
Hammer Bakker
Uggerhalne
Vestbjerg
Vadum
Vodskov

Langholt

Brovst
Ulsted

Stae
Egholm

NØRRESUNDBY

Rørdal

Hasseris
Limfjorden

Nørholm

Kølby Farstrup

Frejlev

Visse

Dall Villaby
Barmer

Gistrup

Nøvling

Svenstrup

Koldkær
Bisnap

Klarup
Storvorde

Lillevorde

Ferslev

Skelby
Skellet

Gudumholm

Godthåb

Sebbersund

Hals

Sejlflod

Nibe

Valsted

Store
Ajstrup

Nørre Tranders

Sønder
Gug Tranders

Skalborg
Sønderholm

Hou

Gandrup

Øster Uttrup

AALBORG

Klitgård
Stavn

Vester Hassing

Mou

Egense

Gudum

Bislev
Vaarst

Ellidshøj

Gudumlund

Fjellerad
Nørre Kongerslev

Volsted

Støvring

Dokkedal

Kongerslev

Lille
Vildmose

Skørping

Terndrup

Aars

Øster Hurup
Rold Skov

Aalborg Bugt

Vejledning
Lokalplan 1-2-111
Boliger, erhverv, butikker m.v., Bryggergade/Tinghusgade/Torvet, Nørresundby Midtby

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Karen Cudrio Andreasen, tlf. 9931 2224
Mail: plan.udvikling@aalborg.dk
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På luftfotoet zoomes ud til større overordnede veje eller andet genkendeligt, fx 1:8000 eller 1:10.000, så man kan finde
stedet i 3 step:
Først overblikket på forsiden, dernæst ortofotoet tættere på, og til sidst kortbilagene 1, 2, osv. tættest på.
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2013..
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Lokalplan 1-2-111
Boliger, erhverv, butikker m.v., Bryggergade/Tinghusgade/Torvet, Nørresundby Midtby
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at sikre den ydre fremtræden af de bevaringsværdige bygninger, og for at området fremover kan anvendes til
blandet, bymæssig anvendelse, herunder bl.a. boliger, erhverv, butikker, kulturelle formål og fritidsformål.
Udnyttelsen af bygningerne til boliger, erhverv og butikker skal bl.a.
sikre, at området bidrager til bylivet på Nørresundby Torv. Således
giver lokalplanen nogle brede muligheder for anvendelse, som kan bidrage til at skabe liv på torvet.
Bebyggelsens facade mod Bryggergade, ejendommen Bryggergade 2.

Lokalplanen skal desuden sikre, at bygningernes udtryk og karakter
bevares eller føres tilbage til det oprindelige udtryk, idet alle tre bygninger indenfor lokalplanområdet er bevaringsværdige. Bygningernes
ydre fremtræden spiller også en stor rolle for Nørresundby Torv, hvor
de medvirker til at definere kanten af byrummet.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige ende af Nørresundby
Torv, og er afgrænset af gaderne Bryggergade, Tinghusgade og Torvet.
Selve bebyggelsen er et tresidet bygningskompleks i 2-3 etager, som
er opført i årene 1928-35. Alle 3 bygninger har høje bevaringsværdier.
Således har Tinghusgade 1 en bevaringsværdi på 2, Bryggergade 2 og
Torvet 5 en bevaringsværdi på 3. Bygningerne udgør et samlet kompleks i arkitektonisk harmoni.
Bebyggelsens facade mod Nørresundby Torv, ejendommen Torvet 5.

Bygningerne er opført i stilarten ”Klassicisme”. Bebyggelsen har haft en
fremtrædende plads på torvet i kernen af den gamle købstad, og har
med sine funktioner som rådhus, apotek og posthus spillet en betydningsfuld rolle for byens borgere.
Området er ca. 1.499 m2 stort, og omfatter den bebyggelse, som tidligere har rummet hhv. posthus, Nørresundbys gamle byrådssal og det
nuværende apotek.
Lokalplanområdet ligger i byzone, og bygningerne mod Tinghusgade og
Torvet anvendes idag til hhv. apotek og boliger samt foreninger, mens
det tidligere posthus på Bryggergade står tomt.

Ejendommen Tinghusgade 1, facader mod sydvest.

Parkeringen foregår i gårdrummet. På Bryggergade er der endvidere
mulighed for tidsbegrænset parkering (30 minutter). Området vejbetjenes fra Bryggergade.
Området ligger indenfor de kystnære dele af byzonen.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i Nørresundby midtby, og er omgivet af bebyggelse i 2-5 etager.
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Ejendommen Bryggergade 2, facaden mod øst.

Indgangsparti, Tinghusgade 1.

Nord for lokalplanområdet ligger den gamle politigård og det gamle
ting-/arresthus, som har en arkitektonisk tilknytning til bygningerne
indenfor lokalplanområdet.
Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Nørresundby Torv. Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet er med til at ramme torvet ind. De
karakteristiske, klassicistiske bygninger har en fremtrædende plads på
torvet, og er med til at give byrummet sin særlige karakter.
Der findes flere bevaringsværdige bygninger i kvarteret omkring lokalplanområdet. Bygningerne i området er samlet set en del af købstadens gamle bykerne.

Gårdrummet mellem bygningerne
set fra nordøst.

Lokalplanområdet ligger indenfor et nationalt kulturarvsareal. Det betyder, at man i dette område må forvente væsentlige arkæologiske fund.
Se mere under afsnittet "Tilladelser eller dispensationer i medfør af
anden lovgivning" på side 10.
Området er forsynet med bygas, der kan anvendes til fx komfurer i
køkkener, tørretumblere i fællesvaskerier og rekreative formål, fx gasgrill’s.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende bygninger bevares. Der lægges vægt på at eksteriør ombygges mindst muligt, mens ”indmaden”
kan fornys og tilpasses den nye anvendelse.
Det skal desuden sikres, at der indrettes fælles, udendørs opholdsarealer samt den nødvendige parkering i gårdrummet.
Lokalplanområdet ligger indenfor den afgrænsede bymidte i Nørresundby, hvor det er muligt at placere blandede bymæssige funktioner.

Gårdrummets sydvestlige del.

Lokalplanen skal derfor sikre, at området fremover kan anvendes til
boliger, butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorer, service, kultu-
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Lokalplanområdet og den eksisterende bebyggelse set fra Nørresundby Torv. I midten ses det tidligere rådhus på adressen
Torvet 5, til venstre herfor ses apotek mm. i Tinghusgade 1. Til højre kan man skimte Bryggergade 2.

relle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner, rekreative formål,
tekniske anlæg og værksteder og lignende.
Endelig skal planen sikre, at eventuel skiltning understøtter de arkitektoniske kvaliteter i byrummet og på bygningerne.
Hensigten med bestemmelserne om miljø er at sikre grønne fælles
udearealer, reducere afledningen af regnvand til det offentlige kloaksystem samt at forebygge eventuelle anvendelseskonflikter i bygningen.
Gårdrummet set fra nordvest.

Der skal arbejdes med LAR (lokal afledning af regnvand) med tagvand
og overfladevand, gerne i forbindelse med det planlagte grønne opholdsareal. Dette kunne være permeable belægninger i gårdrum og
evt. render (med eller uden tæt bund) til afledning og fordampning af
tagvand og overfladevand.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I
forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og i øvrigt
forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 1-2-111, Boliger, erhverv
og butikker - Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer
og programmer", som kan ses sammen med lokalplanen på kommunens hjemmeside i planens høringsperiode.
VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område "Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" ligger ca. 5 km vest for lokalplanområdet.
Ud fra lokalplanens rammer for arealanvendelse til bolig- og erhvervsformål i kombination med den betydelige afstand til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige
påvirkninger ind i Natura 2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en
egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Det aktuelle areal ligger i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse arter
vurderes lokalplanområdet at kunne indgå som rasteområde for Sydflagermus, og Dværgflagermus.
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Lokalplanens arealanvendelse til bolig- og erhvervsformål, vurderes
ikke at medføre væsentlige ændringer af levestedsbetingelser for flagermus.
Samlet set vurderes lokalplanen ikke at medføre forringelser for bilag
IV-arter.
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.2.C2
Nørresundby Torv m.m. og er i overensstemmelse hermed.
I kommuneplanrammen lægges der bl.a. vægt på at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse. Det kommer til udtryk i lokalplanen ved at give mulighed for en række forskellige anvendelser, som
er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
Desuden lægger kommuneplanrammen vægt på, at bevaringshensyn
i forhold til struktur, udsigtslinjer, skala, materialer og lignende fortsat
respekteres samt fastholdes/genskabes. Lokalplanen lever op til denne
forudsætning med sine bevarende bestemmelser, som sikrer bygningernes udseende.
Byplanvedtægt nr. 9, Nørresundby, for området mellem Torvet, Tinghusgade og Nørregade
Lokalplanområdet er omfattet af en eksisterende byplanvedtægt. Byplanvedtægten omfatter et større område end nærværende lokalplan.
Byplanvedtægten fastlægger anvendelsen til offentlige kontorer. Da
samfundsudviklingen har betydet, at offentlige kontorer i stadigt højere
grad centraliseres, er det usandsynligt, at den fremtidige brug af bygningerne indenfor lokalplanområdet kan anvendes til dette formål.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
1-2-111 ophæves derfor "Byplanvedtægt nr. 9 For området mellem
Torvet, Tinghusgade og Nørregade" for det område, der er omfattet af
lokalplan 1-2-111.
De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der
redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanen giver mulighed for en ændret anvendelse af den eksisterende bygningsmasse indenfor lokalplanområdet. Bygningerne sikres
med bevarende bestemmelser. Derfor vurderes det, at der ikke vil ske
ændringer af den visuelle påvirkning af kysten.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
Arkæologiske værdier
Lokalplanområdet ligger indenfor et nationalt kulturarvsareal. Det betyder, at man i dette område må forvente væsentlige arkæologiske fund.
I praksis betyder det, at man ved anlægsarbejder og byggerier mv.
skal være særligt opmærksom på forekomsten af arkæologiske værdier.
I henhold til Museumslovens § 25, kan bygherre/ejer med fordel kontakte Aalborg Historiske Museum for at få afklaret et eventuelt behov
for en arkæologisk forundersøgelse og egentlig udgravning, som et led
i projektering af et byggeri mv. Kontaktoplysninger: Aalborg Historiske
Museum: tlf. 99 31 74 00, email: historiskmuseum@aalborg.dk

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Jordforurening
Alle matrikler er beliggende i et områdeklassificeret område. Bortskaffelse af jord skal anvises af Renovation med baggrund i analyser. Nyttiggørelse af jord på ejendom skal vurderes efter Miljøbeskyttelseslovens §19
Idet ejendommen Tinghusgade 1 er kortlagt efter jordforureningsloven,
kræver den ændrede arealanvendelse af tagetagen en tilladelse efter
§8 i jordforureningsloven.
Erfaringsmæssigt kan den tidligere anvendelse til apotek give anledning til forurening med klorerede opløsningsmidler, kulbrinter og
kviksølv. Ansøger skal derfor fremsende en ansøgning, hvori der er
redegjort for projektet samt vedlagt dokumentation for at indeklimaet i
de berørte lokaler overholder Miljøstyrelsen afdampningskriterier mht.
indhold af klorerede opløsningsmidler, kulbrinter samt kviksølv.
Oplæg til undersøgelse skal godkendes af Aalborg Kommune før den
iværksættes. Såfremt der ved undersøgelsen konstateres niveauer, der
overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier, skal forslag til afværgeforanstaltninger beskrives.
Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for
grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen i henhold til
Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden igangsættelse på
grund af områdets særlige beskaffenhed.
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Spildevandsafledning
Området skal kloakeres iht. Aalborg Kommunes spildevandsplan. Området er idag fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret ifølge spildevandsplanen. Det anbefales derfor, at om- eller nybyggeri separatkloakeres.
Renovation og affald
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Ved detailhandelsbutikker bør der, afhængig af butikstypen,
tages højde for og afsættes plads til, at kunderne kan aflevere tom emballage som eksempelvis flasker, malingsrester og lignende.
Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker i storcontainere,
skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter Aalborg Forsyning, Renovations regulativer, som findes på www.skidt.dk.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 9931 4955.
Opvarmning
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme, iht. til
Aalborg Kommunes varmeplan.
Lugtgener
Med henblik på bl.a. begrænsning af støj og lugtgener har Aalborg
Kommune udarbejdet en forskrift vedr. miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. og denne forskrift skal følges af
alle typer restauranter og forretninger med køkkenaktiviteter, idet disse
virksomheder skal have installeret et udsugningsanlæg med et afkast
frit over tag. Kommunen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 42
påbyde en virksomhed at nedbringe støj- og lugtgener.
Støj fra trafik
Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau i boliger og
udendørs støjniveau på opholdsarealerne ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
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vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter,
som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.
Matr.nr. 34a og 34e, Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 17.09.1979
Titel:
Dok. om luftfartshindringer
Påtaleberettiget: Luftfartsvæsenet (Trafikstyrelsen)
Matr.nr. 34c, Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 01.12.1927
Dok. om vinduesret samt om bygningen mm. og facadefarve
Titel:
mv.
		
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 38c, Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 23.03.1923
Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Titel:
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til miljøvenlige, bymæssige funktioner,

1.2

at bygningerne bevares, og at forandringer af eksisterende bebyggelse
sker i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur,

1.3

at bebyggelsen indrettes med udendørs opholdsarealer, hvis den anvendes til boliger.
Bemærk, at der ud over lokalplanens bestemmelser også stilles krav,
bestemmelser mv. for bl.a. at begrænse støj og lugtgener, at sikre indeklimaet osv., se redegørelsens afsnit 'Øvrige krav i medfør af anden
lovgivning' på side 10.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af
ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden
for lokalplanens afgrænsning.

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
Områdets primære brug er til miljøvenlige, bymæssige funktioner.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende anvendelser:
• Boliger (etageboliger)
• Butikker (dagligvarebutikker maks. 350 m2, udvalgsvarebutikker
maks. 1000 m2)*
• Restaurant o.l. (bar, fastfood o.l., restaurant o.l.)
• Hotel o.l. (hotel, vandrehjem o.l.)
• Klinikker mv. (kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi)
• Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l.,
datarådgivning)
• Service (bedemand o.l., ejendomsmægler o.l., forsikring, frisør o.l.,
marketing, medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, reklame-
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virksomhed, solcenter)
• Kulturelle formål (bibliotek, biograf, kirke, menighedshus, kulturformidling o.l., medborgerhus, museum, udstilling, galleri, musiklokale,
teater)
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport)
• Undervisning (kursus, konference, skole)
• Institutioner (børneinstitution, døgncenter, forsorg, ungdomsboliger,
ældreboliger, ældreinstitution)
• Rekreative formål (grønne områder, parker, torve, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l.,
små transformere, vejanlæg)
• Værksteder o.l. (e-handel o.l., elinstallatør, elektroteknik, postordrevirksomhed)
* Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet
er fastsat til maks. 2500 m2.

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 180 for ejendommen Bryggergade 2, maks.
225 for ejendommen Tinghusgade 1 og maks. 200 for ejendommen
Torvet 5.

5.2

Bebyggelsens placering
De eksisterende bygningers grundflade udgør byggefelter for fremtidigt
byggeri, som vist på Bilag 2.

5.3

Placering af mindre bygninger og anlæg
Carporte, udhuse, skure, plads til opsamling af affald, og andre mindre
bygninger eller anlæg må opføres / indrettes uden for byggefelterne.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Bevaring
Bygningerne skal bevares. Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der
ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk, herunder ved udskiftning af vinduer og døre,
ændring af materialer og farver på tag, facader, døre og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".
Farven skal til enhver tid være ens på facaderne på alle ejendomme
indenfor lokalplanområdet.
Mindre bygninger såsom carporte, udhuse, skure mv. er ikke omfattet
af bestemmelsen.
En evt. tilladelse til en eller flere af ovenstående ændringer gives formelt som en dispensation fra lokalplanen. Ved behandlingen af dispen-
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sationen vil det blive vurderet, hvordan den ønskede bygningsændring
harmonerer med bygningens oprindelige udtryk. Der bliver foretaget
nabohøring, med mindre dispensationen skønnes at være af helt underordnet betydning for naboernes interesser.
Bygningens oprindelige facadeudtryk vil kunne ses på de bygningstegninger, der i sin tid dannede grundlag for byggeriet.
6.2

Skilte
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må
hverken helt eller delvist dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre, eller
have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager
op over facaderne.
Aalborg Kommune skal give tilladelse til skiltning. Derfor opfordres
man til at kontakte kommunen for råd og vejledning, inden skiltene
udarbejdes og opsættes.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Opholdsareal
Hvis den enkelte ejendom anvendes til boliger, skal der indrettes udendørs opholdsareal på min. 10 % af grundarealet.
Opholdsarealer skal fortrinsvis placeres i den nordlige del af gårdrummet, hvor solforholdene er bedst, se Bilag 2.
Opholdsarealer skal i videst muligt omfang placeres i tilknytning til hinanden, så de supplerer hinanden og fremstår som ét samlet opholdsareal.
Opholdsarealer skal anlægges, så de er afgrænset til det øvrige gårdrum på mindst 3 sider, fx af en hæk. De skal begrønnes i flere niveauer forstået på den måde, at der skal være en kombination af en
grøn bund (eksempelvis græs), en lav beplantning (eksempelvis buske
og stauder) og en høj beplantning (træer), så der opnås en rumlighed.
Se foto side 16.
Ved at begrønne på denne måde sikres det, at det fælles opholdsareal
fremstår grønt og frodigt, selvom arealet har et begrænset omfang.
Der skal sikres ordentlige vækstforhold til træer ved at lave plantehuller, der rækker ind under de omgivende belægninger, og som etableres
med rodvenlig befæstelse - se evt. "Succes med planter" på kommunens hjemmeside.

7.2

Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer i direkte
tilknytning til bebyggelsen. Oplaget må ikke være synligt fra omgivel-
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Eksempel på begrønning i flere niveauer. Foto fra Christiansgade/Prinsensgade i
Aalborg.

serne.
7.3

Belægning
Belægning på de ubebyggede arealer skal i videst muligt omfang udføres som permeable belægninger, fx græsarmering.
På samme måde skal der, hvor det er muligt, udføres render med eller
uden tæt bund til afledning og fordampning af tagvand og overfladevand.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Bryggergade, som vist i
princippet på Bilag 2.

8.2

Parkering
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag F.

9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.

9. Tekniske anlæg

For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom. For at sikre lavest
mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
9.2

Renovation og affald
Ved projektering af veje, fællesarealer mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
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Der skal afsættes areal til affaldsopsamling (til indsamling af genanvendelige materialer mv. som papir, glas og metal).
Affaldsopsamlingen kan ske i kuber eller, hvor det er praktisk muligt og
økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske
løsninger opnås mindre synlig affaldsløsninger, ligesom støjgenerne
mindskes.
9.3

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til spildevandsplanens angivelser. Se mere herom i afsnittet Spildevandsafledning på side 11.

9.4

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Overfladevand i lokalplanområdet skal i videst muligt omfang håndteres lokalt inden afledning, jf. pkt. 7.3.
LAR-løsninger skal anvendes til afledning og fordampning af tagvand
og overfladevand, fx via permeable belægninger i gårdrum og evt. render med eller uden tæt bund.

10. Miljø
10.1 Energiklassificering
Der stilles krav om lavenergibyggeri, som defineret i det til enhver tid
gældende bygningsreglement.
Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt.
10.2 Miljøklassificering
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i
miljøklasse 1-2. Der kan dog etableres virksomheder i miljøklasse 3,
hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx boliger, kan
opfyldes. Se kommuneplanens Bilag A.
10.3 Støj fra trafik
Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau i boligen og
udendørs støjniveau på opholdsarealerne ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
10.4 Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov
for grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen orienteres
inden igangsættelse på grund af områdets særlige beskaffenhed.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse eller
ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden
Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den
del af området, som tages i brug.
- Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.
- Parkering er anlagt jf. pkt. 8.2.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.3.
- LAR-løsninger er etableret jf. pkt. 9.4
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er
overholdt, jf. pkt. 10.3

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af byplanvedtægt nr. 9, For området mellem Torvet,
Tinghusgade og Nørregade
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
1-2-111 ophæves byplanvedtægt nr. 9 For området mellem Torvet,
Tinghusgade og Nørregade, for det område, der er omfattet af lokalplan 1-2-111.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der
midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
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Den endeligt godkendte lokalplan
15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri.
15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.
15.8 Bevaring af bebyggelse
Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører,
at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde,
kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager
den.
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