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Lokalplan 3-2-105
Plejeboliger og institution, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret

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.

December 2014 • Side 2

Indhold og kontaktoplysninger
Lokalplan 3-2-105

FORSLAG

Plejeboliger og institution, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret

Vejledning. Hvad er en lokalplan?...................................................................................................... 2
Indhold og kontaktoplysninger............................................................................................................ 3
Oversigtskort................................................................................................................................. 4
Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål........................................................................................................ 5
Lokalplanområdet.............................................................................................................................. 5
Lokalplanområdets omgivelser............................................................................................................ 6
Lokalplanens indhold.......................................................................................................................... 7
Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning..................................................................... 9
Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning.................................................................. 12
Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv....................................................................................... 12
Servitutter...................................................................................................................................... 15
Planbestemmelser
Indledning...................................................................................................................................... 17
1. Formål..................................................................................................................................... 17
2. Område og zonestatus............................................................................................................... 17
3. Arealanvendelse........................................................................................................................ 17
4. Udstykning............................................................................................................................... 18
5. Bebyggelsens omfang og placering.............................................................................................. 18
6. Bebyggelsens udseende............................................................................................................. 19
7. Ubebyggede arealer................................................................................................................... 20
8. Veje, stier og parkering.............................................................................................................. 21
9. Tekniske anlæg......................................................................................................................... 21
10. Miljø........................................................................................................................................ 22
11. Grundejerforening..................................................................................................................... 22
12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug.......................................................................... 22
13. Lokalplan og byplanvedtægt....................................................................................................... 23
14. Servitutter................................................................................................................................ 23
15. Retsvirkninger........................................................................................................................... 23
Bilag
Matrikelkort.............................................................................................................................. Bilag 1
Arealanvendelse........................................................................................................................ Bilag 2

Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres på www.aalborg.dk/lokalplaner

Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4000. Luftfoto optaget 2012.
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Det eksisterende plejecenter Birkebo beliggende Forchhammersvej
23.

Lokalplanens baggrund og formål
Viva Bolig ønsker at udvide plejecenteret Birkebo, der ligger på Forchhammersvej 23 i Aalborg. I tilknytning til plejehjemmet ønsker Viva
Bolig at opføre nye plejeboliger og et tilhørende serviceareal.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at der indenfor området kan opføres 50 nye plejeboliger og et tilhørende serviceareal i tilknytning til
plejecenteret.
Ny bebyggelse skal opføres i materialer og med en arkitektur, der tilpasses eksisterende plejecenter. Ny bebyggelse skal tilpasses omgivelserne og opføres i respekt for nabobebyggelserne.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter ejendommene matr. nr. 129a, 129b, 154 og
del af 158a, alle Aalborg Markjorder. Desuden indgår en del af den private fællesvej, der ved planens udarbejdelse vejbetjener plejecenteret
og erhvervsejendommen, det tidligere Tuborg depot, beliggende nord
for lokalplanområdet. Den private fællesvej er en del af ejendommen
matr. nr. 138 samme ejerlav. Området udgør et samlet areal på ca.
11.162 m².
Området afgrænses af vejen Forchhammersvej mod vest og af jernbanen mod øst. Mod syd grænser planområdet op til et tæt-lav boligområde og mod nord til en erhvervsejendom og et herberg.
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver ved planens endelige
godkendelse i byzone.

Ovenfor ses det eksisterende plejecenter Birkebo opført i gule teglsten.

Størstedelen af området anvendes allerede i dag til institutionsformål.
Plejecenteret Birkebo er beliggende på matr. nr. 129a Aalborg Markjorder. Den eksisterende bebyggelse er opført som tre bygningskroppe,
der dog er forbundet, jf. oversigtskort, side 4. Bebyggelsen fremstår i
gule teglsten og med fladt tag.
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Gennemførelse af lokalplanen forudsætter, at eksisterende vejareal
nedlægges.
Plejecenteret har ved planens udarbejdelse parkeringsarealer nord for
bebyggelsen, jf. oversigtskort side 4.
Der er indenfor plejecenterets ejendom udlagt en privat fællesvej nord
for parkeringsarealet, jf. matrikelkortet, Bilag 1. Vejen er tidligere udlagt for at sikre adgang til banearealerne, hvis det viser sig nødvendigt,
at etablere et standsningssted for nærbanen. Vejen er dog aldrig anlagt. DSB ejer arealerne øst for området, og de oplyser at de benytter
arealerne i perioder til midlertidige arbejdsarealer. DSB accepterer, at
vejadgangen til deres areal flyttes mod syd, via vejen der betjener området.
En eksisterende bolig nord for plejecenteret, matr. nr. 154 Aalborg
Markjorder, inddrages i lokalplanområdet. Bygningerne på ejendommen
forudsættes nedrevet for realisering af nærværende plan. Bygningen
der er opført i 1958, og er ikke bevaringsværdig.

Lokalplanområdets omgivelser
Langs Forchhammersvej ligger flere
bevaringsværdige bygninger. Især
er der mange bedre byggeskikhuse i området mellem Hobrovej og
Forchhammersvej.

Projektområdet ligger i Hobrovejkvarteret i bunden af Aalborgs tre
store kridtbakker, hvor Østerådalen møder byen. Området ligger på
kanten til den tætte by med mange muligheder og i nærheden af flere
af byens parker og rekreative områder, såsom Kildeparken, Skovdalen,
Mølleparken og Østerådalen.
Vest for området grænser området op til et ældre villakvarter med flere
bevaringsværdige bebyggelser langs Forchhammersvej. Langs Forchhammersvej, på østsiden, står en række bevaringsværdige træer.
Mod øst ligger jernbanen. Den del af jernbanen, der ligger nærmest lokalplanområdet, er i dag nedlagt og anvendes kun i perioder til midlertidig arbejdsareal. Nord for området ligger en gammel industribygning,
som tidligere har været anvendt til depot for Tuborg. Bygningen står
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Jernbanen - set fra viadukten ved
Ny Kærvej. Planområdet ligger vest
for jernbanen.

Tidligere depot for Tuborg står i
dag ubenyttet.

i dag tom. Længere mod nord ligger Rustenborg, hvor Post Danmark
holder til.
Langs Forchhanmmersvej, på den østlige side af vejen, finder man flere
foreninger, bl.a. en Motorklub, Akvarieforening, Lægernes Hus og Kirkens Korshær. Der findes også et herberg i området.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en udvidelse af det eksisterende plejecenter Birkebo med mulighed for opførelse af ca. 50 nye
plejeboliger samt tilhørende serviceareal i tilknytning til plejecenteret.
Boligerne opføres som etageboliger med en størrelse på ca. 80 m² pr.
bolig. Til plejecenteret opføres et tilhørende serviceareal på ca. 500 m².
Bebyggelsen kan opføres som større bygningsvolumener i forbindelse
med eksisterende plejecenter.
I tilknytning til plejecenteret kan der etableres aktiviteter og faciliteter,
der kan benyttes af andre end beboerne fra plejecenteret, fx genoptræningscenter. Desuden kan der etableres en mindre butik på maks.
250 m2, der forhandler fx blomster, blade og andre kioskvarer til servicering af centerets beboere og deres besøgende.
Bebyggelsen
Den eksisterende boligbebyggelse beliggende Forchhammersvej 17
nedrives.
Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 90%, hvilket svarer til, at der indenfor området kan opføres et samlet etageareal på op
til ca. 5000 m² udover den eksisterende bebyggelse på 3955 m2.
Lokalplanens formål er bl.a. at sikre udformningen af fremtidig bebyg-
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Skitsen ovenfor viser et eksempel på hvordan en ny bebyggelse i tilknytning til det eksisterende plejecenter kan disponeres. Bebyggelsen er på eksemplet ovenfor sammenbygget med eksisterende bygning og opført i 2 etager. Den nye bebyggelse er tilbagetrukket fra Forchhammersvej. Den gule flade illustrerer bebyggelse i 3 etager. Den grønne flade illustrerer
placering af taghave.

gelse, således at denne tilpasses området under hensyntagen til nabobebyggelser og eksisterende plejecenter.
Langs Forchhammersvej er der udlagt en byggelinje 6 meter målt fra
skel mod vej, der delvis sikrer en friholdt åben bræmme langs vejen
og som derved skaber en ro omkring bebyggelsen samt sikrer, at ny
bebyggelse opføres i samme afstand fra vejen, som det eksisterende
plejehjem.
Lokalplanens bestemmelser stiller desuden vilkår om, at ny bebyggelse
ikke må opføres nærmere skel mod naboejendomme end 5 meter.
Som udgangspunkt placeres den nye bebyggelse 50 meter fra jernbanen mod øst. Det skal sikres, at de vejledende grænseværdier for støj
og vibrationer fra jernbanen kan overholdes, jf. side 14.
Bebyggelsen langs Forchhammersvej og syd for byggelinje 2, jf. kortbilag 2, må opføres i maksimalt 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Således sikres, at bebyggelsens højde tilpasses de
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eksisterende boliger vest for lokalplanområdet, og det sikres, at nabogener i form af skygge og indblik minimeres.
Bebyggelsens etageantal og højde kan variere indenfor området. Nord
og øst for byggelinje 2 kan bebyggelsen opføres i maksimalt 4 etager
og med en maksimal bygningshøjde på 18 meter.
Der stilles i lokalplanen vilkår om, at ny bebyggelse opføres under hensynstagen til områdets helhed. Materiale og form vurderes ud fra sammenhæng med områdets øvrige arkitektur og materialer. Nybygningen
kan således fx tilpasse, fremhæve eller understrege området som helhed og plejecenteret fremtidige samlede fremtræden.
Opholdsarealer
Der skal etableres mindre sammenhængende opholdsarealer til områdets beboere imellem bygningsvolumenerne. Disse opholdsarealer orienteres således, at de placeres mest hensigtsmæssigt ift. solorientering og i læ for vinden.
Trafik
Lokalplanområdet får vejadgang fra Forchhammersvej mod syd, som
vist på Bilag 2.
Der udlægges areal langs jernbanen til en sti, som vist på Bilag 2.
Der etableres parkeringsareal mod øst - ud mod jernbanen, desuden
kan der etableres enkelte parkeringspladser ved adgangsarealerne. Antal parkeringspladser etableres iht. kommunens parkeringsnorm.

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.
Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre områder på lokalt plan, og i øvrigt
forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 3-2-105, 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

December 2014 • Side 9

Redegørelse
Lokalplan 3-2-105

FORSLAG

Plejeboliger og institution, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret

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.
Lokalplanområdet ligger på kanten til den tætte by i et bebygget område. Nærmeste Natura 2000 område ligger knap 6 km mod vest - Natura 2000 område nr. 15 "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup
Ådal". Alene pga. afstanden vurderes, at planlægningen af nedrivning
og opførelse af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet hverken i sig
selv eller sammen med andre planer og programmer vil påvirke Natura
2000 området.
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.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter,
opført på Habitatdirektivets bilag IV, herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, markfirben, vandsalamander og spidssnudet
frø. De eneste arter, der potentielt forventes at kunne forefindes på
lokaliteten, og som potentielt kunne have yngle- og rasteområder ved
bygninger der nedrives, er arter af flagermus.
Da der er tale om fuldt udnyttede bygninger, vurderes de ikke egnede
som yngle- eller rasteområde for arter på habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Kommuneplanens hovedstruktur
Aalborg Kommune ønsker at koncentrere Aalborgs byvækst i vækstaksen, som er et bånd der løber fra lufthavnen i nordvest til havnen i
sydøst. Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at byudvikling
i Aalborg først og fremmest skal ske indenfor eksisterende grænser via
fortætning og omdannelse. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt
udbud af gode boliger og bo-miljøer med fokus på bæredygtighed, og
boligmassen i midtbyen skal som udgangspunkt bevares og udbygges,
hvor der er muligheder.
Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af eksisterende plejecenter
og mulighed for opførelse af plejeboliger i tilknytning til plejecenteret
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Birkebo. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.
Butiksformål
Der gives mulighed for etablering af en mindre butik med salg af kioskvarer til centerets beboere og deres besøgende. Butikken må maks.
etableres med et butiksareal på 250 m2.
Etableringen er i overensstememsle med kommuneplanens retningslinje 7.1.7, hvorefter der kan etableres mindre butikker/kiosker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, turistattraktioner og
lignende.
Etableringen af butikken vil ikke have nogen konsekvens for Aalborgs
øvrige butiksforsyning.
Kommuneplanrammer
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 3.2.B4
Forchhammersvej og rammeområde 3.2.H1 Rustenborg.
Kommuneplanramme 3.2.B4 udlægger området til bl.a. boligformål, institutioner mv. Boligerne må opføres i form af tæt/lav eller etageboliger
med en maksimal bebyggelsesprocent på 50, i maksimalt 2½ etager og
med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Desuden skal der udlægges opholdsarealer svarende til minimum 15 pct. af etagearealet.
Kommuneplanramme 3.2.H1 er udlagt til bl.a. kontorer, service, institutioner, engroshandel og værksteder. Der må kun etableres boliger
som er nødvendige for virksomhedens drift.
Ejendommen matr. nr. 154 Aalborg Markjorder ligger indenfor rammeområde 3.2.H1, der ikke giver mulighed for anvendelse til offentlig service.
Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af plejecenteret Birkebo og
bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 90, i maksimalt 4
etager, med en maksimal højde på op til 18 meter og med et opholdsareal på minimum 10 pct. af etagearealet, hvilket ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelser for rammeområde 3.2.B4.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvori der udlægges et
nyt rammeområde til offentlig service, herunder mulighed for institutioner. Dermed sikres den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 3.018 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.
Lokalplan 06-014, Boliger mv., Forchhammersvej
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 06-014 for "Boliger mv., Forchhammersvej". Lokalplanens primære formål er, at området kan anvendes til boligformål. Med godkendelse

December 2014 • Side 11

Redegørelse
Lokalplan 3-2-105

FORSLAG

Plejeboliger og institution, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret

af lokalplanen ophæves lokalplan 06-014 for den del, der omfattes af
nærværende lokalplan.
De kystnære dele af byzonen
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen i en afstand på
knap 2 km fra kysten.
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.
Planen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i 2-4 etager med en
maksimal bygningshøjde på 18 meter. Bebyggelsen er tilpasset de omkringliggende bebyggelser mod Forchhammersvej. Mod jernbanen kan
den nye bebyggelse opføres i maksimalt 4 etager, for således at udnytte arealet bedst muligt og samtidig sikre mulighed for etablering af opholdsarealer til områdets beboere på jorden. Langs jernbanen vurderes
en bebyggelse i 4 etager ikke at være til gene for de omkringliggende
naboer, men bebyggelsen kan virke afskærmende ift. jernbanen.
Lokalplanområdet ligger bag eksisterende by og den tætte bystruktur,
hvorfor området ikke vil opleves som en del af kysten. Områderne mellem kysten og lokalplanområdet er tæt bebygget og langs havnefronten er der opført enkelte højhuse med en bygningshøjde på op til 50
meter. Det vurderes, at den nye bebyggelse vil blive skjult bag bebyggelsen nærmere fjorden. Det vurderes, at der ikke vil ske nogen væsentlig visuel påvirkning af kystlandskabet.

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.
Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der stilles derfor ikke i lokalplanen særlige krav til beskyttelse
af grundvandet.
Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov
for en midlertidig eller permanent grundvandssænkning, skal Aalborg
Kommunes Miljø- og Energiforvaltningen i henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden igangsættelse af grundvandssænk-
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ningen på grund af områdets særlige beskaffenhed. Grundvandssænkning kan forudsætte en tilladelse.
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er omfattet af Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Området er seperatkloakeret. Dvs. at seperat spildevand ledes til eksisterende ledninger i Forchhammersvej og videre til rensning på Renseanlæg Vest. Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område skal seperatkloakeres.
Afledning af overfladevand
Da området er seperatkloakeret, bør der være særligt fokus på lokal
håndtering af regnvand. Der findes en række muligheder for håndtering
af regnvand inden for lokalplanområdet:
- Minimere området med befæstede arealer,
- Anvendelse af vandgennemtrængelige belægninger,
- Etablering af grønne tage og facader,
- Opsamling og anvendelse af regnvand til fx vanding,
- Etablering af render, grøfter, regnbede mv. som enten bidrager til
forsinkelse, bidrager til fordamping eller nedsivning af regnvandet og
samtidig har en natur- og/eller rekreativ gevinst.
Renovation og affald
I bebyggelsen skal der reserveres areal til etablering af affaldsøer på
grunden om muligt som underjordiske containere. Der skal sikres fremkommelighed for renovationsbiler og sikres at transportvejen mellem
afhentningssted og renovationsbilerne indrettes i henhold til regulativerne ved Aalborg Forsyning, Renovationen, som findes på www.skidt.
dk.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf.: 9931 4955.
Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning.
Gasforsyning
Jf. Kommuneplanens retningslinie 14 om Teknisk Forsyning, afsnit
14.1.9 om bygas, skal der indenfor Gasforsyningens område ved byfornyelse samt ved nybyggeri efter lov om almene boliger installeres bygas.
Jordforurening
Størstedelen af lokalplanområdet er registreret som områdeklassificeret iht. jordforureningsloven. Områdeklassificeringen betyder, at jorden
defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning af
jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Aalborg Forsyning., Re-
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novation, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse
med jordflytningen.
Ejendommen matr. nr. 138 Aalborg Markjorder er registreret som uafklaret ift. jordforurening og Region Nordjylland har ikke taget stilling til
kortlægningen. Ejendommen har tidligere været anvendt til benzintank,
og det må formodes, at der har været potentielle forureningskilder, der
skal identificeres og undersøges nærmere.
Region Nordjylland oplyser, at ejendommen sandsynligvis vil blive kortlagt på vidensniveau 1 og højst sandsynlig vil kun en del af ejendommen kortlægges. Region Nordjylland udtaler, at tanken sandsynligvis
ikke har været anlagt i vejarealet, den del af ejendommen, der inddrages i lokalplanområdets afgrænsning. Bygherre har igangsat en undersøgelse af forureningen.
I henhold Jordforureningslovens § 8 skal ejere eller brugere af forureningskortlagte arealer ansøge kommunen om tilladelse til ændring af
arealanvendelsen til bl.a. boligformål og i visse situationer også om
tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Bortskaffelse
af jord fra forureningskortlagte ejendomme skal endvidere anmeldes til
Aalborg Kommune og godkendes inden transporten iværksættes.
Hvis man opfører en ny bolig eller ændrer anvendelsen af et areal til
boligformål, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre
sig, at det øverste 50 cm´s jordlag på de ubebyggede arealer ikke er
forurenet, eller at der er varig fast belægning. Yderligere oplysninger
kan fås ved at kontakte Aalborg Kommune.
Hvis der under anlægsarbejder træffes yderligere forurening, skal arbejdet standses, og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse mv.
Støj og vibrationer fra jernbanen
Umiddelbart øst for området ligger jernbanen. Den del af jernbanen,
der ligger nærmest lokalplanområdet er dog nedlagt og anvendes kun
i perioder ofte med flere års mellemrum til midlertidig arbejdsareal.
Der skal i planlægningen tages højde for, at boligerne/institutionen ikke
generes af støj.
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod
støjgener, jf. planlovens § 15a.
Støj og vibrationer fra jernbaner reguleres af vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 1997 samt tillæg til vejledning juli 2007. Vejledningen indførte en ny beregningsmetode, hvor støjen måles som Lden.
Vejledende grænseværdier for boliger, institutioner mv. er udendørs
Lden 64 dB(A) for forbikørende tog, jf. vejledning juli 2007. Der kan i
forbindelse med byfornyelse og "huludfyldning" opføres støjisolerede
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boliger hvor et støjniveau på Lden 74 dB kan accepteres. I givet fald
skal udendørs opholdsrum maksimalt have et støjniveau på Lden 64
dB(A), boligens/plejeboligens facade skal udformes således, at der kan
opnåes et maksimal støjniveau på 52 dB(A) indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer og at sove- og opholdsrum så vidt muligt
oritenteres mod boligens stille facade.
Bebyggelsen placeres som udgangspunkt med en afstand på 50 meter
fra nærmeste spormidte. Den vejledende grænseværdi på Lden 64 dB
skal kunne overholdes, jf. vejledning juli 2007. Bygherre har igangsat
udarbejdelsen af en støj- og vibrationsredegørelse for projektet. Den
endelige placering af bebyggelsen vil afvente redegørelsens resultat.

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.
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 eller for, at de ledninger,
servitutarealer mv., der er vist på Bilag 2, er korrekt vist.
Matr.nr. 129a og 129b Aalborg Markjorder
Tinglyst: 20.05.2003
Titel:
Dok om pumpestation, bebyggelse mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, Kloakforsyningen.
Ifølge tinglyst dokument skal et areal på 10-15 meter målt fra naboskel mod ejendommen matr. nr. 138 Aalborg Markjorder friholdes for
bebyggelse, beplantning mv., da arealet er reserveret til etablering af
bygværk og pumpestation med tilhørende overløbsledning.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse indenfor det
udlagte areal. Der er ved planens udarbejdelse ikke opført pumpestation på arealet og der er ej heller fremtidige planer om etablering af anlægget.
Da der er tale om en rådighedsservitut, kan den ikke ophæves med
lokalplanen. Der skal derfor indgås aftale med kloakforsyningen om
aflysning af servitutten.
Matr.nr. 129a Aalborg Markjorder
Tinglyst: 02.05.2005
Titel:
Dok om hegn m.m
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Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 126 og
ejerforeningen på matr. nr. 129a, begge Aalborg Markjorder.
Dokumentet omhandler et levende hegn, der for størstedelen er placeret på matr. nr. 129a parallelt med brandvejen nord for matr. nr. 126.
Hegnet skal vedligeholdes af både ejer af ejendommen matr. nr. 126
og matr. nr. 129a, begge Aalborg Markjorder. Eksisterende skel ændres
ikke.
Hvis det viser sig nødvendigt, pga. ny vejadgang til plejecenteret og de
nye plejeboliger, kan hegnet flyttes. Det vurderes ikke, at en eventuel
mindre justering af hegnets placering vil være i strid med servitutten.
Matr.nr. 138 Aalborg Markjorder
Tinglyst: 02.05.2005
Titel:
Dok om sikring af elkabler vedr. 136d
Påtaleberettiget: Elselskabet.
Langs skel mellem ejendommene matr. nr. 138 og 154 Aalborg Markjorder er nedlagt elkabler, der skal respekteres. Der må ikke plantes
større træer, opføres bebyggelse mv. henover eller nærmere end 2 meter fra kablerne.
Servitutten skal respekteres og hvis dette ikke er muligt, kan det blive
nødvendigt at flytte kablerne, hvilket bekostes af bygherre.
Aalborg Forsyning, Varme har ledningsanlæg i den private fællesvej,
som giver adgang matr. nr. 138 Aalborg Markjorder. Ledningerne er ikke tinglyste. Gennemførelse af projektet forudsætter, at vejen nedlægges. Ledningsanlægget skal sikres ved tinglysning eller flyttes til anden
blivende placering, uden omkostninger for Aalborg Forsyning, Varme.
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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 plejeboliger og institutionsformål,

1.2

at ny bebyggelse gives en udformning og et udseende, der gør, at den
har et godt samspil med den eksisterende bebyggelse indenfor området og den omgivende bebyggelse med hensyn til materialer og tagformer,

1.3

at området vejbetjenes fra Forchhammersvej.

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 forbliver i byzone.

3.1

Arealanvendelse
• Institutioner (ældreboliger, ældreinstitution og servicearealer*)
• Én mindre butik/kiosk (maks. 250 m2)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l.,
små transformere, vejanlæg)

3. Arealanvendelse

* Servicearealer omfatter faciliteter etableret med det primære formål
at tilgodese beboernes behov for pleje og servicering, herunder køkkenfaciliteter og genoptræningscenter. Faciliteterne kan dog også
benyttes af udefra kommende (fx genoptræningscenter) eller til "catering" dvs. levering af mad til fx ældre i egen bolig.
3.2

Støjzone for placering af boliger
Den vejledende grænseværdi på Lden 64 dB fra støj fra jernbanen skal
kunne overholdes, jf. vejledning juli 2007. Bebyggelsen placeres som
udgangspunkt med en afstand på 50 meter fra nærmeste spormidte.
Se Bilag 2, hvor støjlinjen er angivet.
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Bygherre har igangsat udarbejdelsen af en støj- og vibrationsredegørelse for projektet. Den endelige placering af bebyggelsen vil afvente
redegørelsens resultat.

4. Udstykning
4.1

Udstykning
Ingen bestemmelser.
Ny bebyggelse kan ikke opføres henover matrikulær skel. Det forudsættes, at ejendommene matr. nr. 129a, 129b, del af 138 og 154 alle
Aalborg Markjorder sammenlægges til én samlet ejendom.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Nedrivning
Eksisterende bebyggelse beliggende på ejendommen matr. nr. 154 Aalborg Markjorder kan nedrives.

5.2

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 90 for den enkelte ejendom.

5.3

Tilbygning og sammenbygning
Ny bebyggelse kan sammenbygges med eksisterende bebyggelse (plejecenteret Birkebo) indenfor planområdet.

5.4

Byggelinjer mod naboejendomme
Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod Forchammervej end
6 meter eller nærmere naboskel mod naboejendommene matr. nr. 138,
136c og 136d end 5 meter, som vist på Bilag 2.
Dog må der opføres mindre bygningsdele som altaner, altangange mv.
imellem vejskel/naboskel og byggelinjen.
Carporte, redskabsskure, cykelskure, plads til opsamling af affald og
andre mindre sekundære bygninger må opføres 2,5 meter fra skel. Dog
skal en afstand til Forchhammersvej på 6 meter respekteres.

5.5

Etager
Ny bebyggelse langs Forchhammersvej og syd for byggelinje 2 må opføres i maksimalt 2 etager, jf. Bilag 2.
Ny bebyggelse, der opføres nord og øst for byggelinje 2, må maks.
opføres i 4 etager, jf. Bilag 2.

5.6

Bygningshøjde
Bebyggelse i 2 etager må opføres med en bygningshøjde på maksimalt
8,5 meter, jf. Bilag 2.
Ny bebyggelse, der opføres i maksimalt 4 etager, må opføres med en
maksimal bygningshøjde på 18 meter målt.
Bygningshøjder måles fra et fastlagt niveauplan med baggrund i en
plan for hele området.
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Tekniske installationer, ventilationsanlæg, antenner mv. er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelt
Ny bebyggelse skal gives en udformning i harmoni med den eksisterende bebyggelse indenfor området med hensyn til materialer og tagform.

6.2

Facader
Facader skal udføres i materialer, som findes i området i øvrigt: blank
tegl, som farvede pudsede flader og/ eller delvist med træbeklædninger. Indre gårdrum og facader, samt mindre dele af den udvendige facade kan udføres i andre materialer, fx træ, listebeklædning, eternit,
zink, aluminium eller glas.
Facader på mindre, sekundære bygninger som skure, garager og drivhuse må udføres i andre materialer.

6.3

Tagform
Tage skal udføres således at de fra omgivelserne synes flade.

6.4

Tagform, sekundære bygninger
Sekundære bygninger som cykelskure, redskabsskure og lign. kan have en anden tagform end hovedbygningerne.

6.5

Vinduer
Vinduer skal udføres af rammer af træ, stål eller aluminium eller en
kombination heraf med smalle profiler for at opnåes lethed i faceudtrykket.

6.6

Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere, solceller) skal integreres arkitektonisk i
byggeriet og må ikke medføre blændingsgener.
I forbindelse med byggesagsbehandling kan Aalborg Kommune kræve,
at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener.

6.7

Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage fra bygningens facade. Anlæggene må ikke være synlige og skal integreres i
bygningens arkitektur.
Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes facader.

6.8

Orienteringsskilte
Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Der kan opstilles et orienteringsskilt ved adgangsveje samt
indgange til området. Skiltene må maksimalt måle 100 x 70 cm.
Derudover må der opsættes et skilt på bygningsfacade ved indgange.
Der skal være fri mur omkring skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder
på en facade.
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Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for trafikken
og omgivelserne i øvrigt.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Grønt bælte langs Forchhammersvej
Arealet, målt 6 meter fra vejskel, langs Forchhammersvej skal udlægges som et grønt bælte med græs og spredte solitære træer.
De solitære træer skal plantes således, at de fortsætter den eksisterende allébeplantning langs Forchhammersvej og den eksisterende
bebyggelse.

7.2

Træer
De bevaringsværdige træer langs Forchhammersvej, der er vist på Bilag 2, må ikke fældes eller beskæres uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
Syge og døde træer kan fjernes mod at det erstattes af et nyt tilsvarende træ, der på sigt bliver et markant træ. I forbindelse med byggeri
skal træerne beskyttes i kronens bredde i forhold til færdsel og oplag.

7.3

Opholdsarealer
Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 % af
etagearealet. Opholdsarealer skal fortrinsvis placeres på terræn, men
kan være på dæk, som terrasser eller som tagterrasser.
Eventuel tagterrasse betragtes som en etage.

7.4

Udformning af opholdsarealer
Opholdsarealerne skal etableres i tilknytning til adgangsarealer og skal
orienteres mest hensigtsmæssigt ift. sol- og læforhold.
Opholdsarealerne kan indrettes, så vegetation spiller en synlig rolle og
der opnås rummelighed med fx buske, stauder, hække, træer og græsflader. Opholdsarealerne kan indrettes med aktivitetsområder (inkl. fx
legeplads), picnicområder og sansehaver, hvor opsamling af regnvand i
kanaler, regnvandsbede mv. kan indgå som et element.

7.5

Regnvandshåndtering
Regnvand fra de bebyggede arealer skal forsinkes til 1 l/sek/ha, hvilket
kan ske ved etablering af grønne tage, regnvandsbede mv. som beskrevet i redegørelsen på side 13.

7.6

Hegn
Området må hegnes med trådhegn, der dog skal begrønnes eller på
anden måde skjules i beplantning.

7.7

Terrænregulering
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over
± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.
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7.8

Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.

7.9

Støjafskærmning
Der må etableres støjafskærmning mod jernbanen. Støjafskærmningen
skal gives en bearbejdning således den falder naturligt ind i området.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Forchhammersvej som vist
i princippet på Bilag 2.

8.2

Adgangsvej
Adgangsvejen skal udlægges med en bredde på minimum 7 meter som
vist i princippet på Bilag 2.
Vejen anlægges med en kørebanebredde på minimum 5 meter og med
græsrabatter.

8.3

Stier
Der udlægges areal langs jernbanen til overordnet stiforbindelse, som
vist i princippet på Bilag 2 med en bredde på mindst 5 meter.

8.4

Parkering
Der skal udlægges areal til parkering i princippet som vist på Bilag 2.
Der kan derudover etableres enkelte parkeringspladser ved adgangsarealerne.
Der skal anlægges parkeringspladser i henhold til Aalborg Kommunes
normer.

8.5

Belægning
Vejadgange, stier og parkeringsarealer skal udføres med fast belægning, hvor dette er nødvendigt af hensyn til tilgængelighed også for
svagtgående, kørestolsbrugere o.lign.

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 søger om det.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet
tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
9.2

Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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9.3

Renovation og affald
Ved projektering 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
Ny bebyggelse indenfor området skal seperatkloakeres.

9.5

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

10. Miljø
10.1 Støj fra jernbane
I området skal ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse
udformes på en måde, der sikrer, at den til enhver tid gældende grænseværdi for støjniveauet fra jernbanen er overholdt.
Grænseværdien er ved planens udarbejdelse 64 dB(A) for udendørs
opholdsarealer.
10.2 Vibrationer fra jernbane
I området skal ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse
udformes på en måde, der sikre, at den til enhver tid gældende grænseværdi for vibrationer fra jernbanen er overholdt.
Grænseværdien er ved planens udarbejdelse 74 dB i KB-vægtet acceralationsniveau.
For byggeri, der etableres nærmere end 50 meter fra nærmeste spormidte, anbefales det, at der udføres vibrationsmålinger, og at der ved
projekteringen af byggeriet tages hensyn til vibrationerne. Vedrørende
bygningskonstruktioners betydning for dæmpning/forstærkning henvises til orientering nr. 10 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for
støjmålinger.
10.3 Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal kommunen høres inden grundvandssænkningen
iværksættes.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

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:
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- Vejen er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
- Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
- Beplantning og opholdsarealer er anlagt i overensstemmelse med
pkt. 7.1 og 7.3.
- Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.4.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer fra jernbanen er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 06-014, Boliger mv. Forchhammersvej,
Aalborg
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
3-2-105 ophæves lokalplan 06-014, Boliger mv. Forchhammersvej, Aalborg, for det område, der er omfattet af lokalplan 3-2-105.

14. Servitutter
Ingen bestemmelser.

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.
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.
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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.

December 2014 • Side 24

Matrikelkort
Lokalplan 3-2-105

FORSLAG

Plejeboliger og institution, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret

80qf

80qe
136c

"ø" Finsensve
j

136d
80qq

138

80qr

154

80rs

138

mmers
ve

80rv

129a

Jernba

"z"

ne

80ru

10,00m

Forchh
a

80rt

j

129b

80rx

80ry
158a

80rz

80ræ

126

80rø

80sa
0

25

50 m

Mål 1:1.000 i A4-format
80sb
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Signatur

Lokalplangrænse
1 cm

Ejerlav: Aalborg Markjorder
25.11.2014 - Bilag 1

Arealanvendelse
Lokalplan 3-2-105

FORSLAG

Plejeboliger og institution, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret

j
11B

Finsens
ve

15

11

12

an e

23

Maks.
4e
Maks. 2 tager
etager

Jern
b

Forchh
a

mmers
ve

j

21

5m

Parkering

34

by gnin

32

g ved
mur

5 m br
sti

30

28

26

24

Maks. 2
etager

5m

17

5m

67

69

71

75

73

77

79

81

1 cm

Elkabler

0

25

50 m

Mål 1:1.000 i A4-format

Sti
1 cm

25 m beskyttelseszone fra jernbanespor
Ledningsbælte

Vejudlæg
1 cm

47

50 m beskyttelseszone fra jernbanespor

Byggelinje - 5 m fra skel
Vejadgang

51

Bevaringsværdigt træ

Byggelinje - 6 m fra vejskel
Byggelinje 2 - etageantal

49

Lokalplangrænse

53

55

Signatur

57

59

61

63

65

38

45

43

41

39

37

35

33

31

36

7.0 m
br adg
angsve
j

1 cm

1 cm

25.11.2014 - Bilag 2

