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Vejledning
Lokalplan 5-1-103
Boliger og butik, Ellehammersvej, Vadum

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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100 m
1:4.000

Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012
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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra ejeren
af lokalplanområdet om at udvikle området til bolig- og butiksformål.
Lokalplanen giver mulighed for, at der langs Ellehammersvej i den sydlige del af Vadum kan opføres tæt-lav boliger eller etageboliger på op
til 2 etager og en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2. Derudover skal
lokalplanen sikre en vejforbindelse, der muliggør en fremtidig udbygning af området øst for lokalplanområdet med boliger (se illustration
side 14).
Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet fremstår nedslidt,
og en del af lokalplanområdet fremstår i dag som et "hul" i en ellers
sammenhængende bebyggelse langs Ellehammersvej pga. sin åbne
karakter, vildtvoksende græs og manglende fortov. En realisering af
lokalplanen vil lukke hullet og bidrage til at styrke indtrykket af Ellehammersvej som byens hovedgade med en sluttet rand af bebyggelse
og byrum.

På Bilag 2 er vist områdets overordnede anvendelse, og på Bilag 3 et
eksempel på hvordan arealet kan udnyttes (findes også illustreret på
side 7).

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet set fra Ellehammersvej.

Lokalplanområdet ligger ved Ellehammersvej i den sydlige del af Vadum. Området ligger i byzone og udgør et areal på ca. 18.900 m2.
Området omfatter ejendommene Ellehammersvej 8, 10 og 12, Elle-
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hammersvej 8 er et ubebygget grundareal. Ellehammersvej 10 er bebygget med blandet bolig og erhvervsbyggeri, og huser blandt andet
Vadum Genbrugscenter. Ellehammersvej 12 er bebygget med kontorog lagerbygninger.
Vadum Genbrugscenter holder til
på Ellehammersvej 10

Lokalplanområdets omgivelser
Mod vest afgrænses området af Vadums hovedgade Ellehammersvej og
en række eksisterende vejtræer, som indgår i en allébeplantning langs
Ellehammersvej.
Vadum er kendetegnet ved at være byen med de mange vejtræer. Dette ønskes fastholdt men på en lidt mere bæredygtig måde.
De eksisterende træer i byen er plantet umiddelbart bag kantstenen og
der er i princippet ikke plads til, at træerne kan vokse i størrelse. Derfor forsvinder mange træer efterhånden.
De eksisterende træer skal bevares så længe som muligt, men når træerne går ud, efterplantes der ikke i samme plantehuller.
I forbindelse med byomdannelse, byggeri mv. skal det derfor sikres, at
der plantes træer, der kan supplere de eksisterende træer og på sigt
erstatte dem.
Mod øst grænser området op til matrikel 16a, hvor der er mulighed for
at udvide med ny boligbebyggelse.

Eksisterende vejtræer langs Ellehammersvej.

Mod syd grænser området op til et eksisterende bilværksted med tilhørende privatbolig og mod nord afgrænses området af Vadum Kirkecenter.
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Lokalplanens indhold

N

Grundejers forslag til disponering og bebyggelse af lokalplanområdet (vejledende)

Anvendelse
Lokalplanen skal anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse i op til
2 etager og en dagligvarebutik (se Bilag 2 og 3, se også principdiagram
side 8). Derudover sikrer lokalplanen en vejadgang til en eventuel
fremtidig udbygning af området øst for lokalplanområdet med boliger.
Der er i dag ikke fortov mellem Ellehammersvej og lokalplanområdet.
Der vil blive anlagt fortov i forbindelse med realiseringen af lokalplanens delområde A og B (se "Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg" side 15).
Lokalplanområdets disponering
Lokalplanområdet opdeles i hhv. et område der indrettes med en dagligvarebutik - delområde A og et boligområde - delområde B, se Bilag 1
og 2.
Illustrationsskitsen ovenfor viser grundejers forslag til overordnet disponering og bebyggelse af lokalplanområdet og sammenhængen mellem lokalplanområdet og en eventuel fremtidig udbygning af området
øst for lokalplanområdet med boliger og rekreative grønne områder.
Desuden viser skitsen et fortov mellem Ellehammersvej og lokalplanområdet. Skitsen findes i større mål i Bilag 3.
Delområde A planlægges til dagligvarebutik. Dagligvarebutikken indrettes med butiksindgang og ankomstarealer orienteret mod Ellehammersvej. Et bredt fortov langs den nye vejadgang til boligområdet og
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langs butikkens facade mod Ellehammersvej skal sikre plads til gående
og cyklister, og et varetorv ved butikkens indgang sikrer plads til udstilling af butikkens varer. Det brede fortov og varetorvet er tænkt som et
nyt mødested og torv i Vadum. Samtidigt er det muligt at parkere nær
butikkens indgang.
Der er vejadgang til parkeringspladsen og butikken fra Ellehammersvej.
Vareindlevering og affaldshåndtering foregår øst for butikken.
Mellem fortovet langs Ellehammersvej og butikkens parkeringsplads
etableres et beplantningsbælte der beplantes med en række træer og i
øvrigt kan udlægges til regnbed (se LAR-eksempler side 9).
Øst for dagligvarebutikken og vareindleveringen etableres et grønt areal, der kan indrettes med en regnvandssø og i øvrigt udlægges til regnbed og/eller sumpbed med naturpræg.
Nord for butikken langs vejen der skal forsyne boligerne i delområde B
plantes en række højstammede træer.
Delområde B planlægges til boliger i 2 etagers bygninger i tæt-lav eller etagebyggeri. Mod Ellehammersvej skaber bebyggelsen sammen
med læmure en støjskærm for bebyggelsens private opholdsarealer.
Mellem boligbebyggelsen og fortovet langs Ellehammersvej etableres
et beplantningsbælte med lav beplantning, som skal være med til at
markere overgangen mellem det offentlige fortov og boligbebyggelsen.
Beplantningnsbæltet kan anlægges som et regnbed (se LAR-eksempler
side 9).
Grundejers forslag til princip for
boligbebyggelsens opbygning og
afgrænsning mod Ellehammersvej
(vejledende).

Stueplan
1. salsplan
Altan
Støjvæg

00
250
Boligvej

160
00

3 m pasage

Bølgende hæk
Græs med blomsterløg
0,5 m rabat
2,0 m fortov
Eksist. træer
2 m forhave mod nord
6 m forhave mod syd

Garage
Læmur m. låge

I grundejers forslag vises 30 boliger udført som etageboliger med en
bolig på terræn – vinkelret derover en 1. sals bolig. Under 1. sals boligerne er der carport. Over boligen på terræn er der tagterrasse til 1.
sals boligen (se principskitse ovenfor). Grundene er ca. 400 m2.
3 m pasage

Boligbebyggelsen trafikbetjenes via en ny vejadgang til lokalplanområdet fra Ellehammersvej, der får navnet Propellen. Derudover vil det
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være muligt for gående og cyklister at passere mellem Ellehammersvej
og stikveje, der forsyner de enkelte boliger i boligbebyggelsen.
Centralt i boligbebyggelsen anlægges et fælles rekreativt opholdsareal.
Det rekreative opholdsareal vil på sigt kunne indgå i et større rekreativt grønt område i forbindelse med en fremtidig udbygning af området
øst for lokalplanområdet.
Grønne interesser og LAR
Grundvandsspejlet ligger højt i lokalplanområdet, derfor vil der være
fokus på lokal afledning af regnvand (LAR). LAR-løsningerne skal indarbejdes i planen og udnyttes rekreativt til forskønnelse af området.

1. Nørresundby

2. Silverdal, Sverige

3. Silverdal, Sverige

4. Kronsberg, Tyskland

Referenceeksempler fra danske og udelandske LAR-løsninger. Grønne tage, regnvandsbede og grøfter.
Foto nr. 1 er fra Nørresundby, mellem broerne (foto: Aalborg Kommune). Foto nr. 2,3 og 4 er fra publikationen: Regnvand i
byen - 9 europæiske LAR projekter udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2013).
Se evt. også hjemmesiden www.laridanmark.dk.
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Der sikres et ca. 4 m bredt beplantningsbælte mellem bebyggelsen og
Ellehammersvej i hele lokalplanens længde, kun afbrudt af overkørsler
og stiforbindelser (se Bilag 2 og 3). Beplantningsbæltet kan anlægges
som regnbed og der skal plantes højstammede træer til supplement for
de eksisterende vejtræer.
I delområde A skal der plantes en række højstammede træer i beplantningsbæltet. I delområde B skal der plantes enkelstående træer
i kanten af beplantningsbæltet, hvor stikveje, der forsyner de enkelte
boliger, grænser op til Ellehammersvej (se bilag 2 og 3).
Mellem de højstammede træer skal der suppleres med mindre træer,
buske, stauder og græsser, så beplantningsbælterne fremtræder frodige og varierede. Hvis bedene anlægges som regnbede, skal planterne
vælges ud fra, at de skal kunne tåle vand men også perioder med tørke. Der må ikke ledes saltet rengnvand til et eventuelt regnbed, da
træerne ikke kan tåle det.
Udover beplantningsbæltet langs Ellehammersvej kan et areal øst for
dagligvarebutikken udnyttes til anlæggelse af et regnbed og/eller et
sumpbed med naturpræg og/eller regnvandssø se Bilag 2 og 3.
Dagligvarebutikken og boligbebyggelsen kan opføres med grønne tage.
I tilfælde af ekstremregn kan det fælles rekreative opholdsareal i boligbebyggelsen indrettes, så det fungerer som forsinkelsesbassin.
Bebyggelsens udseende
Bebyggelsen vil være synligt placeret langs Ellehammersvej, og skal
være med til styrke indtrykket af Ellehammersvej som byens hovedgade. Derfor er det vigtigt at bebyggelsen ikke lukker sig om sig selv og
vender bagsiden mod gaden. Der skal sikres indkig til bebyggelsen og
adgang for gående og cyklister mellem Ellehammersvej og boligstikvejene der forsyner de enkelte boliger. Derudover skal der etableres vinduer i bebyggelsens facade mod Ellehammersvej.
En åben transparent facade kan
sikre indkig til aktiviteterne i butikken og de varer der faldbydes.

Butikken bør indrettes med en åben transparent facade mod Ellehammersvej som sikrer indkig til aktiviteterne og de varer der faldbydes.
Udformningen af bebyggelsen skal afspejle en nutidig arkitektur, samtidigt skal den indpasse sig i områdets eksisterende bebyggelsesskala og
på den måde sikre arkitektonisk sammenhæng mellem den nye og den
eksisterende bebyggelse (se referenceeksempler side 11).
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1. Skovparken, Aalborg

3. Obels Have, Aalborg

2. Valdemarshave, Brønderslev

4. Obels Have, Aalborg

5. Havnevigen, København
Referenceeksempler fra danske boligområder i en sammenlignelig kontekst. Nr. 1, 3 og 4 er fra Aalborg (Foto: Aalborg
Kommune). Nr. 2 er fra Brønderslev (Illustration: Arkitekterne Bjørk og Maigård) . Nr. 5 er fra København (Foto: Arkitema
Architects/Niels Nygaard).
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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.
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 5-1-103, Boliger og Butik,
Ellehammersvej, Vadum - Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer", som kan ses sammen med lokalplanen
på kommunens hjemmeside.
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.
Planen er blevet screenet i forbindelse med MV-miljøvurdering af planer
og programmer.
Det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger ca. 3 km syd for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet ligger i direkte forlængelse af Vadum by eksisterende
bymæssige bebyggelse. Lokalplanens planlægning af bolig, erhverv og
butikker vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området nr. 15, og i kraft af den betydelige
afstand til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes lokalplanen
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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 indenfor udbredelsesområdet for en lille række
landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV.
Det vurderes imidlertid, at det berørte areal ikke opfylder levestedsbetingelserne som yngle- eller rasteområde for nogle af disse arter.
Samlet set vurderes lokalplanen således ikke at medføre forringelser
for bilag IV-arter.
Øvrige naturinteresser
Der inddrages og kultiveres et ubeskyttet naturområde – et fugtigt udyrket areal, endnu overvejende lysåbent domineret af tagrør og højstauder, men under tilgroning med pil og birk. Udstykning af arealet vil
uundgåeligt medføre tab i områdets biodiversitet – arealet rummer dog
ikke sjældne eller truede arter.
Etablering af et regnvandsbassin med naturpræg, samt sumpbede med
naturpræg og begrønning af træer og buske vil bidrage til at minimere
tab af naturværdier.
Det er sandsynligt, at der forekommer enkelte rastende skrubtudse på
arealet. En udstykning vil i væsentligt grad forringe levestedsbetingelserne. Dog kan etablering af et regnvandsbassin med naturpræg sandsynligvis opveje dette.
Kommuneplanens hovedstruktur
Vadum hører til oplandsbyerne til Aalborg med særlige byvækstpotentialer. Blandt byens styrker fremhæves særligt nærheden til Aalborg, god
serviceforsyning, nogen potentiale for byvækst samt gode gode forhold
for børnefamilier.
I Vadum planlægges bl.a. efter byvækst, byfortætning frem for byspredning, bosætning og centralt placerede, seniorvenlige boliger.
Lokalplanområdet er beliggende langs byens hovedgade Ellehammersvej. Det er et overordnet mål for Ellehammersvej, at gaden skal styrkes som byens hovedgade og bebyggelsens fremtoning og indretningen
af udearealerne skal være medvirkende til at gøre strækningen til en
attraktiv og indbydende del af byen. Blandt andet lægges der vægt på
at beplantningen med allétræer langs Ellehammersvej så vidt muligt
skal opretholdes.
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Lokalplanområdet er en del af et større perspektivområde for udvidelse
af Vadum med boligbyggeri mod øst. Derfor er det vigtigt at lokalplanen muliggør en fremtidig udvikling af et boligområde øst for lokalplanområdet.
Lokalplanen følger op på kommuneplanens intentioner.
Detailhandel
Lokalplanen giver, i overensstemmelse med kommuneplanen, mulighed
for etablering af en dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning.
Butikken kan etableres inden for reglerne for enkeltstående butikker,
der kan placeres uden for de afgrænsede områder til butiksformål.
Det betyder at butikken må have et bruttoetageareal på maksimalt
1.000 m2.
Kommuneplanrammer
Principskitse af hvordan området
øst for lokalplanområdet kan udLokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.1.D.1
stykkes til boligbebyggelse. OmråEllehammersvej og er i overensstemmelse hermed.
det skal vejbetjenes fra Ellehammersvej. Det stiplede orange felt
Lokalplan 13-002 Kirke og erhvervsområde Ellehammersvej, Vadum
angiver afgrænsningen af lokalplan
5-1-103.
Hele området er lokalplanlagt og omfattet af lokalplan 13-002 Kirke og

erhvervsområde Ellehammersvej, Vadum. Lokalplanen udlægger området til hhv. offentligt område og erhvervsområde.
Med vedtagelsen af den nye lokalplan, vil den ovennævnte lokalplan
blive aflyst for det område, der er omfattet af den nye lokalplan.

Planlægning i kystområderne
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.
Den sydlige del af lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Lokalplanområdet er en del af et byudviklingsområde, som
har til formål at fuldende og randbebeyggelsen langs Vadums hovedgade Ellehammersvej og muliggøre en fremtidig afrunding af Vadum mod
øst.
Udbygningen af lokalplanområdet vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt, da området i forhold til kysten ligger bagved bebyggelser i Vadum
eller bag spredte bebyggelser, hegn mv. i det åbne land.
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Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren/grundejerne om helt eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af anlæggelse af fortov langs Ellehammersvej ud
for lokalplanområdet.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.

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).

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Spildevandsafledning
Recipienter
Det offentlige vandløb Gammel Å (se illustration side 14) er beliggende
ca. 165 m øst for lokalplanområdet og løber til Lindholm Å ca. 3 km SØ
for lokalplanområdet.
Der er ingen søer indenfor lokalplanområdet eller i umiddelbar nærhed.
Opmærksomheden henledes på at der ligger et privat vandløb i skel op
til lokalplanområdet – dette private vandløb har forbindelse med Gammel Å.
Afledning af overfladevand
Grundvandsspejlet ligger højt i lokalplanområdet. Området er i dag
fælleskloakeret og der findes overløbsbygværker i randzonen til lokalplanområdet. Derfor skal der være fokus på lokal håndtering af
regnvand (LAR). Der udpeges areal hvor det er muligt at etablere en
regnvandssø som også kan fungere som et rekreativt element i byen.
Endvidere kan der langs Ellehammersvej og ved butikkens p-plads etableres regnbede eller lign.
Der er også mulighed for at etablere grønne tage.
Der er en regnvandsledning liggende på Ellehammersvej 10. Ledningen
er tinglyst med et deklarationsbælte. Hvis alle tilslutninger til ledningen
fjernes, kan ledningen sløjfes.
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Renovation og affald
I områder med tæt-lav bebyggelse bør der som udgangspunkt reserveres areal til etablering af affaldsøer.
Ved større bebyggelser bør der som minimum afsættes plads til et
opsamlingssted for genanvendelige materialer som glas, papir og metal. Opsamlingen kan ske i kuber, eller, hvor det er praktisk muligt og
økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske
løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne
mindskes.
Ved detailhandelsbutikker bør der, afhængig af butikstypen, tages højde for og afsættes plads til, at kunderne kan aflevere tom emballage
som eksempelvis flasker, malingsrester o .lign. Opsamlingen kan ske i
kuber/containere, eller hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt i underjordiske containere.
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.
Jordforurening
Arealet er uafklaret, men der foreligger forureningsundersøgelser der
berettiger en V2 kortlægning. Området er desuden omfattet af områdeklassificeringen. Der skal udføres afværgeforanstaltninger og eventuelt
supplerende undersøgelser forud for gennemførelse af et projekt. Jordflytning skal anmeldes til Renovation – forurenet jord og områdeklassificeret.
Jordflytning
Flytning af jord fra ejendomme, som er forureningskortlagte, jord fra
offentlige veje og jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen skal anmeldes til Aalborg Forsyning, Renovation.
Anmeldelse af jordflytningen skal være ledsaget af tilstrækkelig analysedokumentation og en entydig skitse visende, hvor jorden opgraves,
og hvor jordprøver til analyse er udtaget.
På www.skidt.dk fremgår det af kortet under fanebladet Jordflytning,
hvilke ejendomme Region Nordjylland har kortlagt som værende dokumenteret forurenede (V2-kortlagte), og ejendomme hvor der er viden
om branche eller aktivitet, som kan have forurenet grunden (V1-kortlagte).
Af kortet fremgår desuden, hvilke ejendomme, som er omfattet af områdeklassificeringen, dvs. ejendomme i et område, hvor der er risiko
for, at jorden kan være lettere forurenet. Dette er typisk område inden
for byzonen.
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På www.skidt.dk er der yderligere link til Region Nordjyllands hjemmeside, hvor det skal kontrolleres, om en ejendom i lokalplanområdet er
lokaliseret som uafklaret. At en ejendom er uafklaret betyder, at der
på ejendommen har været aktiviteter, som muligvis har forurenet den.
Oplysninger om aktiviteterne på ejendommen er endnu ikke blevet vurderet af regionen. Hvis ejendommen er uafklaret, skal undersøgelsesniveau i hvert enkelt tilfælde aftales med Region Nordjylland
Støj
Virksomhedsstøj
Dagligvarebutikkers placering i forhold til kommende boliger kan skabe
gener i form af støj fra transporter til og fra, kølesystem, varelevering,
ventilation, flaskecontainer m.v. Derfor skal der dokumenteres at støjkravene for boliger, herunder udendørs opholdsarealer kan overholdes.
Der er fremsendt støjdokumentation for støj fra butikken.
En forudsætning for støjdokumentationen for butikken er, at den faktiske anvendelse af området vest for butikken er blandet bolig- og erhvervsområde, uanset hvad området er udlagt til i kommuneplanen.
Dette forhold vurderes opfyldt og de vejledende støjgrænser overholdes.
Trafikstøj
Trafikstøj fra Ellehammersvej og boligvejen "Propellen" kan bidrage til
støjgener for de kommende boliger. Derfor skal der dokumenteres at
støjkravene for boliger, herunder udendørs opholdsarealer kan overholdes.

Klient:
ADN 2007 af 22.juni ApS
Ivarsminde 11
DK-8960 Randers SØ

2m

Projekt:
Ellehammervej i Vadum

fortov
2m
1m
1m

Støjredegørelse - vejtrafi
stiforbindelse
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Vejtrafik - Ellehammervej

vejsideparkering
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Jvf. notat.
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2m
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1m 1m
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Beregningsområd
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Der er fremsendt støjdokumentation for trafikstøj fra Ellehammersvej.
Støjkurverne viser at støjgrænsen på 58db ikke kan overholdes på facaderne og de udendørs opholdsarealer i den del af boligbebyggelsen
der ligger nærmest Ellehammersvej. For at overholde grænseværdien
vil det være nødvendigt at isolere for støj i de støjbelastede facader i
boligbebyggelsen, og opsætte støjværn fx. i form af mindre støjmure
og værn omkring altaner i den del af boligbebyggelsen der grænser op
til Ellehammersvej.
Støjafskærmning skal integreres i bebyggelsens arkitektur.
Det er en forudsætning for ibrugtagning af boligbebyggelsen at de vejledende støjgrænser er overholdt.

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,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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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 tæt-lav og etageboligbebyggelse og en
dagligvarebutik,

1.2

at der etableres og opretholdes anlæg til lokal håndtering af regnvand
(LAR) både i boligområdet og butiksområdet,

1.3

at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse,

1.4

at området vejbetjenes fra Ellehammersvej,

1.5

at der sikres vejadgang til et fremtidigt boligområde øst for lokalplanområdet.

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 indenfor lokalplanens afgrænsning.

2.2

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Bilag 1 og
Bilag 2.

2.3

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse, delområde A
• Enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning (dagligvarebutikker maks. 1.000 m2)*
• Rekreative formål (torve, pladser o.l., grønne områder)
• Tekniske anlæg (vejanlæg, parkering, varehåndtering, affaldshåndtering, regnbede, regnvandssø)**.

3. Arealanvendelse

* Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet
er 1.000 m2.
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**Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.
3.2

Anvendelse, delområde B
• Boliger (tæt-lav, etage)*
• Rekreative formål (grønne områder, torve, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg (vejanlæg, regnbede o.l., små antenneanlæg).**
* Tæt-lav bebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende boliger på grunde under 700 m2.
Etageboligbebyggelse er huse i mindst 2 etager. Boligerne er i form af
lejligheder med vandrette lejlighedsskel, dvs. at man normalt har en
overbo eller underbo. Der skelnes ikke mellem ejerformen (ejerbolig,
andelsbolig eller lejerbolig).
**Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, pavilloner og lign., garager/carporte, skure, drivhuse mv. samt veje, stier,
fællesarealer og beplantning.

4. Udstykning
4.1

Udstykning, delområde A
Ingen bestemmelser.

4.2

Udstykning, delområde B
Grunde skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 200 m2 og
max. 700 m2 for hver boligenhed (excl. andel i fællesarealer).
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Bilag 2. Til illustration heraf er på Bilag 3 vist, hvordan lokalplanområdet kan udstykkes.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang og placering, delområde A
Ny bebyggelse skal placeres indenfor det byggefelt, som er vist på bilag 2.
Varegård og håndtering af vareindlevering skal placeres langs butikkens østfacade. Og der skal være skærmet af mod bebyggelsen i delområde B.
Mindre sekundær bebyggelse (plads til opsamling af affald, skur til indkøbsvogne m.m.) kan placeres i det areal til parkering og manøvrering,
som er vist på bilag 2 og i princippet på bilag 3, dog mindst 2,5 m fra
skel.

5.2

Bebyggelsens omfang og placering, delområde B
• Bebyggelsesprocent for tæt-lav, max. 40*
• Bebyggelsesprocent for etageboligbebyggelse, max. 60*
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• Etager, max. 2
• Højde, max. 8,5 m.
* Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg i andel af fællesarealer.
Hvis der ikke foretages en udstykning af delområde B, beregnes bebyggelsesprocenten ud fra det pågældende grundareal fratrukket fælles
opholds- og parkeringsarealer samt veje og stier.
Al bebyggelse (også garager, carporte, udhuse etc.) skal opføres inden for en byggelinje 2,5 m fra veje og vendepladser. Undtagen er dog
postkasser samt skure o.l. til renovationscontainere, som kan opstilles/
opføres mellem byggelinje og vejskel.
Tekniske anlæg er undtaget ovennævnte bestemmelser og kan derfor
også placeres uden for byggelinjerne.
Inden for ovennævnte byggelinje kan tæt-lav og etageboligbebyggelse
- uanset bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 om højde i forhold til vej, naboskel og sti mv. - opføres i de højder og etager, som er
nævnt ovenfor, når den indbyrdes afstand mellem ikke-sammenbyggede boliger er mindst 5 m, hvis de modstående ydervægge har vinduer
til beboelsesrum eller køkken. Afstanden på 5 m kan nedsættes, såfremt de brandmæssige krav overholdes og der ikke vil opstå indbliksgener gennem vinduer til beboelsesrum eller køkken.
Langs Ellehammersvej skal boligbebyggelsen placeres med den ene facade i den facadebyggelinje som er vist på Bilag 2.
På Bilag 2 er vist principperne for områdets arealanvendelse.
På Bilag 3 er vist et eksempel på en bebyggelsesplan for lokalplanområdet.

6. Bebyggelsens udseende
I bestræbelserne på bl.a. at fremme den arkitektoniske kvalitet i byggeriet kan byrådet, efter Byggelovens § 6D, gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der opnås
en god helhedsvirkning.
Der henvises til referencefotos, redegørelsen side 11.
6.1

Facader, delområde A og B
Facader skal udføres som blank mur i tegl, vandskuret eller i puds.
Mindre bygningsdele (op til halvdelen af facaderne) og sekundære bygninger kan udføres i andre materialer end facadematerialerne. (andre
materialer omfatter også døre og vinduer).

6.2

Tagmaterialer, delområde A og B
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende, og skal udføres med
tagsten af tegl, tagpap, skifer eller "grønt tag" (mos-sedum o.l.).
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6.3

Ventillationsafkast, solceller og andre tekniske installationer,
delområde A og B
Ventilationsafkast (centrale og decentrale), solceller og andre tekniske
installationer må ikke fremstå reflekterende, og skal være en integreret
del af bygningens arkitektur.

6.4

Skilte, delområde A
Reklame- og facadeskilte skal udføres som løse bogstaver, symboler og
logoer uden brug af baggrundsplade.
Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesblænding
o.lign. og må ikke udføres som lyskasser eller med lystransparent baggrund.
Der må ikke skiltes på tag og der må ikke opsættes billboards, fritstående skilte, bannere samt flagstænger el.lign.
Der kan tillades opstillet en skiltepylon med en højde på maks. 3 m.
og en bredde på maks. 1 m.

6.5

Bygningskroppene, delområde B
Bygningskroppene skal opbrydes, så bebyggelsen i boligområdet består
af flere sammenstillede volumener, som adskiller sig fra hinanden ved
fx materialevalg, tilbagetrækning, farver osv.

6.6

Facade lang Ellehammersvej, delområde B
Der skal være vinduer i boligbebyggelsens facader mod Ellehammersvej.
Det er vigtigt at den del af boligbebyggelsen der har facade i facadebyggelinjen langs Ellehammersvej opføres med vinduer, for at undgå
at bebyggelsen kommer til at fremstå som en lukket mur mod Ellehammersvej.

6.7

Støjafskærmning, delområde B
Støjafskærmning skal være en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

7.1

Terrænreguleringer, delområde A og B
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse, må der
ikke foretages terrænreguleringer nærmere skel end 1 m. Her ud over
må der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m, uden
tilladelse fra Aalborg Kommune.

7.2

Belægninger, delområde A og B
Veje, parkeringsarealer, stier samt befæstede opholdsarealer skal hver
for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser
de respektive arealers funktion og udføres, så der opnås en god helhedsvirkning.

7. Ubebyggede arealer

I delområde B skal belægninger på parkeringsarealer, vendepladser,
stier og opholdsarealer være vandgennemtrængelige.
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7.3

Belysning, delområde A og B
Belysning kan ske ved parkamaturer eller pullertbelysning. Der skal
vælges amaturtyper, der ikke blænder eller oplyser andet end vej- og
stiarealer.

7.4

Fælles opholdsareal m.m., delområde A
Mellem butikken og Ellehammersvej og langs butikkens vest- og østfacade skal etableres et torveareal som vist i princippet på Bilag 2 og 3.
Langs Ellehammersvej skal anlægges et ca. 4 m bredt beplantningsbælte som vist i princippet Bilag 2. Det grønne bælte kan etableres
som regnbed (se pkt 9.5.).
Øst for butikken skal der etableres et grønt areal som vist i princippet
på bilag 2 og 3. Arealet kan etableres som regnbed og der kan anlægges en regnvandssø (se pkt 7.7 og 9.5.).
Nord for dagligvarebutikken langs boligvejen "Propellen" skal der etableres en ca. 4 m bred rabat som beplantes med en række højstammede træer som vist i princippet Bilag 2 og 3 (se pkt. 8.2).

7.5

Regnvandssø delområde A
Der kan etableres en regnvandssø på arealet øst for butikken.
Regnvandssøen er vist med en principiel placering på Bilag 2 og 3.

7.6

Fælles opholdsareal m.m., delområde B
Der skal etableres et fælles grønt opholdsareal centralt i boligbebyggelsen som vist i princippet på Bilag 2 og 3.
Hvis der opføres etageboligbebyggelse skal mindst 25% af det samlede
areal i delområde B anlægges som fælles opholdsareal.
Hvis der opføres tæt-lav bebyggelse, skal mindst 15% af det samlede
areal i delområde B anlægges som fælles opholdsareal.
Opholdsarealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås en god
helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, borde, bænke,
affaldsstativer, legeredskaber, pavilloner mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der
omfatter alle opholdsarealerne. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
Det fælles, rekreative opholdsareal i boligbebyggelsen kan indrettes så
det fungerer som forsinkelsesbassin i tilfælde af ekstremregn (se pkt
9.5.).
Langs Ellehammersvej skal anlægges et ca. 4 m bredt beplantningsbælte som vist i princippet Bilag 2. Det grønne bælte kan etableres
som regnbed (se pkt 9.5.).
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7.7

Beplantning af grønne områder og beplantningsbælter, delområde A og B
Der henvises til referencefotos og litteraturhenvisninger, redegørelsen
side 9.
Beplantningsbæltet langs Ellehammersvej i delområde A og B skal beplantes med buske, stauder og græsser, så arealet fremtræder frodigt
og varieret. Derudover skal der plantes en række højstammede træer
til supplering af de eksisterende vejtræer langs Ellehammersvej som
vist i princippet på Bilag 2 og 3. Hvis beplantningsbæltet anlægges som
regnbed skal planterne vælges ud fra, at de skal kunne tåle vand men
også perioder med tørke, som er typisk for regnbede.
Der må ikke ledes saltet regnvand til eventuelle regnbede, da træerne
ikke kan tåle det.
Arealet øst for butikken skal beplantes som beplantningsbæltet langs
Ellehammersvej i delområde A og B, gerne suppleret med træer. Alternativt kan arealet anlægges som sumpbed med naturpræg.
Hvor boligstikveje grænser op til Ellehammersvej skal der plantes træer til supplering af de eksisterende vejtræer langs Ellehammersvej som
vist i princippet på Bilag 2 og 3.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Ellehammersvej som vist
i princippet på Bilag 2.
Med "i princippet" menes, at vejene godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2

Vejen "Propellen"
Boligvejen får navnet Propellen med et et forløb som vist i princippet
på bilag 2, hvor den er benævnt a-b.
Ved punkt b er det muligt at forlænge Propellen mod øst i forbindelse
med en fremtidig udbygning af området øst for lokalplanområdet med
boliger.
Der skal etableres vejadgang til forsyning af boligerne i delområde B
mellem punkt a og b. På Bilag 3 er vist et eksempel på, hvordan boligområdet kan forsynes med en vejadgang mellem punkt a og b og boligstikveje der forsyner de enkelte boliger.
Hvor vejen ender blindt skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil.
Vejen a-b, vejadgang til boligområdet og boligstikveje til forsyning af
boligerne i delområde B etableres i henhold til Vejlovgivningen.
Ved projektering af vejen skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom vejen skal være beregnet for en
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trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer
mv.
8.3

Stier
Der skal etableres stiadgang mellem Ellehammersvej og boligområdet i
delområde B, som vist i princippet på Bilag 2 og 3.

8.4

Parkering
De vejledende normer for parkering fremgår af Kommuneplanens Bilag
F.*
I delområde A skal parkeringspladser placeres inden det areal til parkering og manøvrering, som er vist på bilag 2 og i princippet på bilag 3.
I delområde B skal belægninger på arealerne til vejsideparkering være
vandgennemtrængelige.
* Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til biler benyttes følgende Parkeringsnorm:
Rækkehuse, dobbelthuse og lign. (tæt-lav) og etagehuse: 1½ p-plads
pr. hus/lejlighed.
Dagligvarebutikker: 1 p-plads pr. 25m2 salgsareal og 1 p-plads pr.
50m2 øvrigt etageareal.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren søger om det.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet
tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

9.2

Ledninger og kabler
Ledninger til el, data mv. skal fremføres under terræn.

9.3

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.
Regulativerne findes på www.skidt.dk.

9.4

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til krav og vilkår angivet i
kommunens spildevandsplan.

9.5

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Overfladevand i lokalplanområdet skal håndteres lokalt inden afledning.
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LAR-løsninger skal anvendes til begrænsning og rensning af overfladevandet inden afledning til vandløb, fx via etablering af grønne tage,
regnbede og -render, permeabel udformning ved befæstelse, beplantning ved veje, stier og parkeringsarealer. Regnvand skal forsinkes til 1
l/sek/ha inden afledning til vandløb.
9.6

Antenner, paraboler og lign.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.

9.7

Vindmøller
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.

10. Miljø
10.1 Energiklassificering
Der stilles, som udgangspunkt, 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
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-4. Se Aalborg
Kommuneplan Bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
10.3 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke overstiger de
gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning
5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". Ventilationsanlæg o.l. skal
støjafskærmes og placeres, så de er til mindst mulig gene for støjfølsomme anvendelser. Vareindlevering til eksempelvis dagligvarebutikker
skal indrettes således, at det medfører mindst mulige gener for naboerne. Om nødvendigt skal der etableres støjafskærmning, som er nødvendig for at overholde de til enhver tid gældende vejledende støjkrav.
Især er det vigtigt med fokus på støjgener aften og nat, hvis der er aktiviteter udover dagtimerne. Vareindlevering kan fx etableres i en lukket, støjafskærmet sluse/bygningsafsnit. Endvidere kan muligheden for
at begrænse vareindleveringen, så denne alene finder sted i perioden
kl. 7-18, overvejes.
10.4 Støj fra trafik
Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau
fra veje, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
Det skal sikres, at udformningen af facaderne sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i boligerne for åbne vinduer.
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Støjniveauet fra trafik må ikke overstige 58 dB(A) på udendørs opholdsarealer.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes med trafikstøj, der overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
10.5 Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal kommunens miljøafdeling høres inden grundvandssænkningen iværksættes.

11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt og tilskødning af arealer
Der skal oprettes grundejerforening(er) med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune. Grundejerforeningen/
grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles
parkeringsarealer mv.
11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige renholdelse,
snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der fører frem til
offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af
Aalborg Kommune.
11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.
11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny 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.
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Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 og 9.5.
Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen skal være kloakeret i overenstemmelse med pkt.9.4.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.3. og 10.4.
Der er etableret LAR-løsninger jf. pkt. 9.5 samt 7.4, 7.5, 7.6 og 7.7.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 13-002, Kirke og Erhvervsområde Ellehammersvej, Vadum
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
5-1-103 ophæves lokalplan 13-002 Kirke og Erhvervsområde Ellehammersvej, Vadum, for det område, der er omfattet af lokalplan 5-1-103.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Den endeligt vedtagne lokalplan
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget 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 evt. 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 2014
nødvendigt
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15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.

Vedtagelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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