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Vejledning
Lokalplan 7-1-103
Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup

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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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Lokalplanens baggrund og formål
Der henvises til Bilag 2 samt illustrationen side 13.
Lokalplanen skal, i delområde A, give mulighed for at opføre en børneinstitution til ca. 100 børn på et areal ved Klarupvej umiddelbart øst
for idrætsanlægget. Børneinstitutionen er nødvendig for at sikre, at
der er pasningsmulighed i Klarup, så borgerne undgår at skulle bringe
børnene til institutioner i andre byer. Børneinstitutionen placeres i forlængelse af de eksisterende offentlige servicefunktioner, der omfatter
skole, idrætshal og idrætsanlæg.
Endvidere giver lokalplanen inden for delområde B mulighed for at udstykke 10 parcelhusgrunde.
Inden for delområde C udlægges fælles opholdsareal til boligerne i delområde B og der anlægges et regnvandsbassin i form af en sø, som
får tilført regnvand fra lokalplanområdet. Dette rekreative område er
afslutningen på den grønne kile, som strækker sig fra skolen langs idrætsanlæggene og er forbundet af Markhøjstien, Skolestien og Mejeristien. Lokalplanen sikrer, at disse stiforbindelser udbygges med en sti
til Augustvej-kvarteret.
Lokalplanområdet er let tilgængeligt ved Klarupvej og stierne giver gode og direkte forbindelser til institutionen for de svage trafikanter.
Den nye vej til institution og boliger får navnet Majvej.

Lokalplanområdet
Der henvises til Bilag 1 og 2 samt luftfoto side 4.
Lokalplanområdet er på ca. 28.000 m2, og afgrænses mod nord af
Klarupvej, mod vest af Mejeristien, mod syd / sydøst langs hhv. parcelhusgrundene ved Majvænget og den tæt-lav boligbebyggelse ved
Augustvej.
Hele området er i byzone, og henligger for størstedelens vedkommende
i græs. Langs Klarupvej og Mejeristien er der beplantning. Terrænet falder fra Klarupvej (kote ca. 6,5) mod Damgrøften (kote ca. 4,5).

Lokalplanområdets omgivelser
Der henvises til luftfoto side 4.
Mod nord følger lokalplanafgrænsningen Klarupvej. På den anden side
af Klarupvej er der boliger i form af parcelhuse og tæt-lav bebyggelse i
indtil 2 etager.
Mod syd og øst er der boliger i indtil 2 etager.
Mod vest følger lokalplangrænsen Mejeristien, som støder op til idrætsanlægget, og lægehuset ligger på hjørnet af Klarupvej og Mejeristien.
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Lokalplanens indhold
Inden for delområde A giver lokalplanen mulighed for at opføre institution. Der er ønske om en børneinstitution til ca. 100 børn på et ca.
7.600 m2 stort areal, med en bebyggelse på ca. 1.000 m2, parkeringsareal, legeområde mv. Parkeringen og bebyggelsen placeres på den
nordlige del af arealet - legeområdet på den sydlige del mod den grønne kile. Omkring børneinstitutionen etableres hegn og beplantning.
Langs Klarupvej anlægges et 10 m bredt græsareal, så det nuværende
grønne gaderum fastholdes. På dette areal plantes en række træer.
Delområde B udlægges til åben-lav boligbebyggelse. Her er der plads
til 10 parcelhuse. Det fælles opholdsareal placeres i delområde C i tilknytning til regnvandsbassinet.
Delområde C omfatter det lavtliggende areal ved Damgrøften. Området ligger i den grønne kile, der forløber gennem byen. Her skal der
anlægges fælles rekreativt opholdsareal til boligerne i delområde B herunder et regnvandsbassin, som skal modtage overfladevandet fra
børneinstitutionen og boligområdet. Regnvandsbassinets omfang vil variere i forhold til regnmængderne, men bassinet vil under normale omstændigheder altid have et vandspejl. Damgrøften forudsættes enten
rørlagt eller forlagt syd-øst om regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet
anlægges - af sikkerhedshensyn fordi det ikke indhegnes - med svagt
hældende sider, og skal udformes, så det fremstår med sø-lignende karakter, se illustrationen side 16.
På tværs af delområde C anlægges en sti, som forbinder Augustvejkvarteret med Mejeristien. Endvidere anlægges sti mellem delområde
A og B. Herved opnås let adgang til bl.a. børneinstitutionen for fodgængere og cyklister.
Lokalplanen giver mulighed for at hæve terrænet med ca. 1,50 m langs
Klarupvej (så der mod nord opnås samme niveau som Klarupvej, dvs.
kote ca. 6,5). Herfra skal terrænet falde jævnt mod det lavtliggende
delområde C (pt. kote ca. 4,5), som kan hæves med indtil ca. 0,50 m
(hvorved terrænet tilnærmes de omgivende arealer, der ligger i ca. kote 5,50).

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 områder på lokalt plan, og i øvrigt
forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
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Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 7-1-103, Børneinstitution,
Majvej, Klarup - 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 VVMscreening eller en VVM-redegørelse.
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.
Nærmeste Natura 2000-områder er:
- Område 14: Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord i en afstand af ca. 9 km.
- Område 17: Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov i en afstand af ca. 9 km.
- Område 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø i en afstand
af 11 km.
- Område 218: Hammer Bakker, Østlige del i en afstand af 11 km.
- Område 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal i en afstand af 13 km.
Det vurderes, at projektet ikke kan skade Natura 2000-områderne.
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.
Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret beskyttede plantearter.
Området vurderes heller ikke at være potentielt levested for bilag IVdyrearter.
Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 7.1.B3
Decembervej m.m., som bl.a. er udlagt til boliger, institutioner og rekreative formål. Langs Klarupvej er der tillige mulighed for klinikker,
kontorer, service mv. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.
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Hele Romdrup-Klarup er udpeget som "værdifuldt kulturmiljø" (Kulturmiljø nr. 91: Landsby, forteklyngeby, parcelhusudstykning - jf. kommuneplanens retningslinje 5.2). Lokalplanen er ikke i strid med udpegningsgrundlaget.
Klimatiske faktorer (vandstandsstigninger)
Ifølge kommuneplanens retningslinje 2.1.6 "Byudvikling, byomdannelse
og klimatilpasning", skal der redegøres for klimatilpasningstiltag. Kommunen har foretaget en vurdering af hele kommunen mht. oversvømmelsesrisiko med udgangspunkt i de forventede klimaforhold i 2050.
Der er sandsynlighed for, at det lavtliggende areal langs Damgrøften vil
få tilført mere vand i fremtiden i forbindelse med fx. stigende grundvandsspejl og skybrudshændelser. I lokalplanen er der søgt taget højde
herfor ved bl.a. dimensionering af regnvandsbassinet og ved at terrænet generelt hæves i hele lokalplanområdet med ca. 0,50 til 1,50 m.
Lokalplan 04-002, Klarup, Idrætsanlæg m.m
Nærværende lokalplan 7-1-103 omfatter en del af delområde A i lokalplan 04-002, som er udlagt til idrætsanlæg, bypark og forsinkelsesbassin for regnvand.
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
7-1-103 ophæves lokalplan 04-002, Klarup, Idrætsanlæg m.m., for det
område, der er omfattet af nærværende 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.
Et lille areal i den nordligste del af lokalplanområdet ligger inden for
kystnærhedszonen i et område planlagt til byudvikling (B-område). Udbygningen af arealet med boliger vil ikke påvirke 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).
Vandløb
Damgrøften er, på strækningen gennem lokalplanområdet, et åbent
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offentligt vandløb omfattet af vandløbsregulativ. Vandløbet er spildevandspåvirket.
Realisering af lokalplanen kræver flytning og / eller rørlægning af Damgrøften. Dette kan kun ske efter særskilt tilladelse fra Aalborg Kommune.
Langs Mejeristien er der et privat vandløb. Vedligeholdelsen påhviler
bredejerne. En nedlæggelse, forlægning eller rørlægning skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger uden for områder med drikkevandsinteresser.
Grundvandssænkning
Kommunens Miljø- og Energiforvaltning skal høres inden der iværksættes (midlertidig) grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder.
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan,
men vil blive indarbejdet i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret.
Afledning af overfladevand
Overfladevand fra institutionsområdet (delområde A) og boligområdet (delområde B) forventes ført til et regnvandsbassin, der etableres
i delområde C. Regnvandsbassinet fungerer som et forsinkelses- og
rensebassin, inden vandet løber til Damgrøften. I bassinets centrale
del vil der, under normale omstændigheder, altid være et vandspejl. I
forbindelse med regn stiger vandstanden, og bassinet får i en periode
et større omfang, indtil det overskydende vand er løbet bort via Damgrøften.
Renovation og affald
Ved institutionen skal der reserveres areal til affald, så det sikres, at
der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.
Af hensyn til fremkommeligheden i området, skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning,
Renovations regulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i
regulativerne.
Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en
lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
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Regulativerne og yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.
Opvarmning
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
Støj
Området belastes af trafikstøj fra Klarupvej. Årsdøgnstrafikken er i dag
ca. 2100 køretøjer. Fremskrevet til år 2026 (som er kommuneplanens
tidshorisont) bliver årsdøgnstrafikken ca. 2300 køretøjer. Det er lavet en overslagsberegning som viser, at støjfølsomme formål (som fx
udendørs opholdsarealer) skal indrettes min. 24 m fra vejmidten, for at
støjkravene på max. 58 dB kan overholdes.
Overslagsberegningen viser også, at en ca. 1,50 m høj støjskærm
langs Klarupvej vil reducere trafikstøjen så meget, at støjkravene kan
overholdes overalt i boligområdet. Støjskærmen, der forventes etableret i stedet for en traditionel hæk langs parcelhusgrundene mod Klarupvej, er omtalt i lokalplanens pkt. 7.2 og 10.2 og vist på Bilag 2.

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 følgende tinglyste servitut, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for
lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.
Matr.nr. 9 bn, Klarup By, Klarup
Tinglyst: 10.08.2010.
Titel:
Deklaration om kloakledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
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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 der kan etableres institution, kulturelle formål og boliger.

1.2

at der etableres et grønt areal langs Klarupvej.

1.3

at der fastholdes en grøn rekreativ forbindelse gennem området, herunder at der anlægges sti mellem Mejeristien og Augustvej-kvarteret.

1.4

at der kan indrettes regnvandsbassin ved Damgrøften.
Se også lokalplanredegørelsens afsnit 'Øvrige krav i medfør af anden
lovgivning' side 9-10.

2. Område og zonestatus
2.1

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

2.2

Delområder
Lokalplanen er
- Delområde
- Delområde
- Delområde

3.1

Anvendelse, delområde A (institution mv.)
• Institutioner (Børneinstitution, ældrebolig, ældreinstitution).
• Kulturelle formål (bibliotek, biograf, kirke, menighedshus, kulturformidling o.l., medborgerhus, museum, udstilling, galleri, musiklokale,
teater).
• Rekreative formål (Grønne områder, legeplads mv.).
• Tekniske anlæg (Antenneanlæg (små), P-pladser, regnvandsbassin,
pumpestation o.l., transformere (små) §.
• Naturområder.

opdelt i 3 delområder, se Bilag 1 og 2:
A: Institution mv.
B: Boliger.
C: Fællesareal, regnvandsbassin mm.

3. Arealanvendelse

§ Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.

Januar 2015 • Side 11

Planbestemmelser
Lokalplan 7-1-103

FORSLAG

Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup

Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som pavilloner og lignende, skure, drivhuse mv., legeredskaber samt veje og parkering,
stier og beplantning.
3.2

Anvendelse, delområde B (boliger)
• Boliger (åben-lav) *.
• Rekreative formål (Grønne områder o.l.).
• Tekniske anlæg (Antenneanlæg (små), P-pladser, pumpestation o.l.,
transformere (små) §.
* Åben-lav bebyggelse er fritliggende boliger på grunde på min. 700 m2.
§ Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, pavilloner og lignende, garager/carporte, skure, drivhuse mv. samt veje, stier,
støjskærm, fællesarealer og beplantning.

3.3

Anvendelse, delområde C (fællesareal mm.)
• Rekreative formål (Grønne områder o.l.).
• Tekniske anlæg (regnvandsbassin, pumpestation o.l., transformere
(små)) §.
• Naturområder.
§ Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.
Delområde C udlægges tildels som fælles opholdsareal til brug for beboerne i delområde B.
Inden for delområde C skal endvidere indrettes et regnvandsbassin
tilsluttet Damgrøften, og der skal etableres sti mellem Augustvej-kvarteret og Mejeristien.
Se også Bilag 2 og illustrationen side 13 samt pkt. 7.5 og 8.2.

4. Udstykning
4.1

Udstykning, delområde A (institution mv.)
Ingen bestemmelser.

4.2

Udstykning, delområde B (boliger)
Delområde B skal udstykkes, som vist i princippet på Bilag 2 (se også
illustrationen side 13). Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m2 (excl. andel i fællesareal i delområde C).

4.3

Udstykning, delområde C (fællesareal)
Delområde C må kun udstykkes i den udstrækning det er hensigtsmæssigt i forbindelse med etablering af regnvandsbassin, tekniske anlæg og sti.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang og placering, delområde A (institution
mv.)
• Bebyggelsesprocent max. 40 *
• Etager max. 2
• Højde max. 8,50 m.
* Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra delområde A's areal.
Al bebyggelse skal opføres inden for en byggelinje, der er afgrænset
12,50 m fra Klarupvej og 5,00 m fra delområde A's øvrige afgrænsning
mod omgivelserne (se Bilag 2).
Se også pkt. 7.1 om terrænregulering.

5.2

Bebyggelsens omfang og placering, delområde B (boliger)
• Bebyggelsesprocent max. 30 *
• Etager max. 2
• Højde max. 8,50 m.
* Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal
uden tillæg i andel af fællesarealer.

Illustration: Skitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Al bebyggelse (også garager, carporte, udhuse etc.) skal opføres inden
for en byggelinje, der er afgrænset 12,50 m fra Klarupvej og 2,50 m
fra skel mod øvrige veje, vendepladser og stier, som vist på Bilag 2.
Undtaget er dog postkasser samt skure o.l. til renovationscontainere,
som kan opstilles / opføres mellem byggelinje og vejskel.
Boligbebyggelsen skal i øvrigt opføres efter bestemmelserne i Bygningsreglementet, idet dog den del af boligerne, der opføres i mere end
1 etage, skal placeres minimum 3,50 m fra skel mod nabogrund med
boligbebyggelse.
Se også pkt. 7.1 om terrænregulering.
5.3

Bebyggelsens omfang og placering, delområde C (fællesareal
mm.)
Området må ikke bebygges, bortset fra beskedne anlæg til ophold og
leg samt tekniske anlæg (små transformere, pumpestation o.l.).
Se også pkt. 7.1 om terrænregulering.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Bebyggelsens udseende, delområde A (institution mv.)
Bebyggelsen skal udformes, så den fremstår som institution, jf. illustrationen side 14.
Ventilationsafkast og / eller ventilationsmotorer samt solenergianlæg
(fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og
må ikke medføre blændingsgener.

6.2

Bebyggelsens udseende, delområde B (boliger)
Facader på beboelsesbygninger skal udføres i beton, tegl eller lignende.
Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre
materialer (andre materialer omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må endvidere udføres i træ, såfremt
bygningerne fremstår i en nutidig arkitektur. Det betyder, at der ikke
må opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller træhuse
med krydsende hjørnesamlinger.

Illustration: Eksempel på facadeudtryk for børneinstitution.
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Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure,
drivhuse og tekniske anlæg må også udføres i andre materialer end
nævnt ovenfor.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk
i byggeriet og må ikke medføre blændingsgener.
6.3

Bebyggelsens udseende, delområde C (fællesareal mm.)
Ingen bestemmelser.

7.1

Terrænregulering
Inden for lokalplanens område skal terrænet reguleres.

7. Ubebyggede arealer

Langs Klarupvej skal terrænet hæves med indtil ca. 1,50 m, så det får
max. samme niveau som Klarupvej. Herfra skal terrænet falde jævnt
mod syd-øst til delområde C, hvor det kan hæves med ca. 0,50 m.
Med terrænreguleringen opnås, at området tilpasses omgivelserne og
at hældningen på køreveje og stier kan overholde handicapkravene.
Endvidere, at det lavtliggende, og til tider vandlidende, areal i delområde C, bedre kan anvendes til rekreative formål.
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted nærmere skel end 1,00 m. Herudover må
der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m uden
tilladelse fra Aalborg Kommune.
7.2

Beplantningsbælte og støjskærm langs Klarupvej
Der udlægges et 10,00 m bredt beplantningsbælte langs Klarupvej,
som vist på Bilag 2 og illustrationen side 13. Arealet skal henligge i
græs med enkeltstående lysåbne og løvfældende træer, med en relativ
smal vækstform. Træerne skal kunne opstammes. Træerne skal plantes
ca. 6 m fra vejskel, og planteafstanden skal være ca. 10 m.
I skellet mellem parcelhusgrundene og ovennævnte beplantningsbælte
kan der etableres støjskærm, i den udstrækning det er nødvendigt for
at nedbringe trafikstøjen fra Klarupvej. Støjskærmen skal fremstå og
vedligeholdes som hækbeplantning, og må max. have en højde på 1,80 m.
Se også pkt. 10.2.
En overslagsberegning viser, at en ca. 1,50 m høj støjskærm langs
parcelhusgrundenes afgrænsning mod Klarupvej vil betyde, at støjkravene på max. 58 dB kan overholdes inden for boligområdet. Se mere
herom i afsnittet "Støj" side 10.

7.3

Beplantning, hegn mv., delområde A (institution mv.)
I delområde A må der, omkring legepladsområdet, hegnes med stålgitterhegn eller trådhegn.
Langs delområde A's afgrænsning mod omgivelserne skal der plantes
enkeltstående træer, der som udvoksede har en max. højde på 10-12 m.
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Træerne skal kunne opstammes. Planteafstanden skal være ca. 8 m,
som vist i princippet på Bilag 2 og illustrationen side 13.
I tilknytning til parkeringsanlægget skal der afsættes areal til opsamling af affald og genanvendelige materialer, som fx papir og glas (se
også pkt. 8.3 og 9.3).
7.4

Beplantning, hegn mv. , delområde B (boliger)
Langs vejen a-b-c-d-e skal der plantes enkeltstående træer af samme
art som nævnt under pkt. 7.3. Træerne skal plantes i skel, primært i
skel mellem to grunde, som vist i princippet på Bilag 2 og illustrationen
side 13.
Hegn i skel mellem naboer, mod vejen a-b, mod stierne b-g og g-h-i
samt mod Augustvej-bebyggelsen må kun være i form af bøgehække
i max. 1,80 m's højde. (Bemærk, at bestemmelsen om bøgehæk ikke
gælder for hegn langs Klarupvej, da dette hegn kan etableres som
støjskærm, se pkt. 7.2).
Hvis der etableres hegn langs skel mod vejen b-c-d-e, skal det være
som bøgehække. Hækkene skal plantes på egen grund 30 cm fra skel
og til stadighed holdes inden for egen grund. Alternativt kan forarealerne fremstå som åbne arealer.
Det anbefales, at rabatten langs den ene vejside udføres som en lunke
(fordybning), hvorfra der kan ske afledning af regnvand fra vejen. Vegetationen i lunken skal derfor være salttolerent, så den kan tåle saltpåvirket overfladevand i vinterhalvåret (se også pkt. 8.1).

7.5

Opholdsareal, regnvandsbassin mv. i delområde C (fællesareal
mm.)
Delområde C udlægges som rekreativt område (fælles opholdsareal),
primært for beboerne i delområde B. Der kan indrettes beskedne anlæg til ophold og leg - herunder en bakkeø med en højde på max. 2,50
m. Området skal i øvrigt henligge som natur og / eller med slået græs
og med enkeltstående træer og buske, som vist i princippet på Bilag 2
og illustrationen side 13.
Inden for delområde C skal der endvidere indrettes et regnvandsbassin med sø-lignende karakter tilsluttet Damgrøften. Bassinet modtager
regnvand fra lokalplanområdet. Regnvandsbassinets sider udformes, af
sikkerhedsmæssige årsager, med svag hældning, da bassinet ikke indhegnes, se illustrationen side 16. Der skal sikres vejadgang til bassinet
aht. vedligeholdelse mv. (se pkt. 8.1).

høj vandstand efter regn

tilløb

lav vandstand efter tømning

1:5

0,80 m
1,00 - 1,50m

afløb

Illustration af pkt. 7.5 - princip for regnvandsbassin. Under normale vejrforhold er der en lav vandstand med 1,00 - 1,50
m's dybde.
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Herudover skal der være det nødvendige areal til oprensning og vedligeholdelse af Damgrøften, i den udstrækning grøften ikke rørlægges.
I regnvandsbassinets centrale del vil der, under normale omstændigheder, være et vandspejl. I forbindelse med regn stiger vandstanden
og bassinet får i en periode et større omfang, indtil det overskydende
vand er løbet bort via Damgrøften.
7.6

Befæstelse af veje mv.
Veje, P-båse, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for
sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de
respektive arealers funktion.
Lokalplanen stiller således ikke krav om, at der skal befæstes på en
bestemt måde, men det skal sikres, at der er en gennemgående linje i
valg af befæstelse.

7.7

Oplag mv.
Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer
mv. med en totalvægt på mere end 3.500 kg. Endvidere må der ikke
henstilles uindregistrerede køretøjer, herunder større både eller uindregistrerede campingvogne.
Indregistrerede køretøjer må kun parkeres inden for dertil indrettede
parkeringspladser.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Klarupvej, som vist på
Bilag 2. Vejen a-b-c-d-e får navnet Majvej. Vejens forløb er vist i
princippet på Bilag 2. Med "i princippet" menes, at vejen kan flyttes
indtil ca. 5 m, ved udarbejdelse af det endelige vejprojekt. Vejen forventes udlagt i en bredde på ca. 9,00 m.
Vejadgang til institutionen i delområde A, sker fra vejstrækningen a-b,
som vist i princippet på Bilag 2.
Hvor vejen ender blindt (dvs. ved d og e, se Bilag 2 ) skal der være
vendemulighed for en 10 m lastbil.
Fra d skal der være køremulighed til delområde C.
Det anbefales, at vejrabatten langs den ene vejside udføres som en
lunke, hvorfra regnvandet kan løbe væk, se også pkt. 7.4.
Veje anlægges i henhold til vejlovgivningen.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom veje skal være beregnet for en
trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer
mv.
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8.2

Stier
Der udlægges areal til stien b-g og stien f-g-h-i, som vist i princippet
på Bilag 2. Begge stier udlægges i 5 m's bredde og med en belægning
på mindst 3,00 m og rabat til hver side.
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse
med den endelige fastlæggelse af stiforløbet. Tilslutningen til andre stier og veje vil finde sted, som vist på bilaget.
Den nordligste strækning af stien b-g kan evt. anvendes som brandvej
til institutionen. I givet fald skal stien anlægges, så der bl.a. kan færdes tunge køretøjer på strækningen.
Fra d skal der være vejadgang til regnvandsbassinet og Damgrøften i
delområde C. Vejadgangen kan tildels forløbe via stien f-g-h-i, som i
nødvendig omfang skal anlægges til brug for tunge køretøjer.

8.3

Parkering
De vejledende normer for parkering (herunder cykelparkering) fremgår
af kommuneplanens Bilag F.
I delområde A (institutionsområde) skal parkering indrettes på den
nordlige del af arealet, som vist på Bilag 2 og illustrationen side 13.
Parkeringsanlægget skal afsluttes med vendeplads, så der er tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne.
I delområde B (boligområde) kan der evt. indrettes gæsteparkering i
tilknytning til vendepladsen ved e, som vist på illustrationen side 13.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning, medmindre bygherren søger om og meddeles
dispensation.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

9.2

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

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, som findes på www.skidt.dk.
I delområde A (institutionsområde) skal der, i tilknytning til parkeringsanlægget (se pkt. 8.3) afsættes areal til opsamling af genanvendelige
materialer, som fx papir og glas.

9.4

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til spildevandsplanens angi-
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velser. Se mere herom i afsnittene "Spildevandsafledning" og "Afledning af overfladevand" på s. 9.
9.5

Antenner, paraboler o. lign.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier, og må ikke placeres højere end hovedbygningens tagryg.

9.6

Vindmøller
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.

10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter i området
Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2. Der kan dog etableres virksomheder i miljøklasse 3, hvis
afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx boliger, kan opfyldes. Se kommuneplanens Bilag A.
10.2 Støj fra trafik
Der må ikke anlægges arealer til støjfølsomme formål (som fx opholdsarealer), hvor trafikstøjen fra Klarupvej overstiger de grænseværdier,
der fremgår af kommuneplanens retningslinje 13.3.
Inden for delområde A (institutionsområde mv.) kan støjgrænserne umiddelbart overholdes, idet der indrettes parkering langs Klarupvej.
Inden for delområde B (boliger) kan der, langs Klarupvej, etableres en
støjskærm på ca. 1,50 m's højde, hvorved støjkravene på max. 58 dB
vurderes at kunne overholdes. Støjskærmen er vist på Bilag 2 og omtalt i pkt. 7.2 og 7.4 samt på side 10 i afsnittet "Støj".
10.3 Energiklassificering
Der stilles krav om lavenergibyggeri, som defineret i det til enhver tid
gældende bygningsreglement.
Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt.

11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt og tilskødning af arealer
Der skal oprettes grundejerforening(er) med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for lokalplanens 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, beplantningsbælte og støjskærm mod Klarupvej mv.
Se kursivteksten under pkt. 11.2 vedr. grundejerforeningens eventuelle
forpligtelser ved håndtering af overfladevand (regnvand).
11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/grundejerforeningerne skal forestå drift og vedli-
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geholdelse af fællesarealer, herunder af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg, stier og støjskærm. Dog således, at grundejeren
/-ejerne af delområde A, for så vidt angår driften af adgangsvejen til
lokalplanområdet, alene bidrager forholdsvis svarende til strækningen
a-b. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde og lign. med tilhørende ledninger, der fører
frem til offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
Det skal bemærkes, at der kan tinglyses privatretlig servitut om grundejerforeningen / grundejerforeningernes forpligtelser (evt. i form af et
selvstændigt regnvandslaug) til drift og vedligeholdelse mv. af regnvandsbassin med tilhørende ledningsnet, herunder vejadgang mv. til
regnvandsbassin (se pkt. 7.5; 8.1 og 8.2) i den udstrækning, regnvandssystemet ikke skal ejes og drives af Kloak A/S.
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.

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.
- Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
- Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
- Beplantning og anlæg af fællesarealer, regnvandsbassin mv. skal
være udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 og
7.6.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. dog pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.2.
Aalborg Kommune henleder opmærksomheden på Planlovens § 15, stk.
2, nr. 12 og Byggelovens § 4. Heraf fremgår bl.a., at kommunen, alle-
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rede inden påbegyndelse af et byggearbejde, kan stille krav om udførelse af afskærmende foranstaltninger, som fx støjvolde - alternativt,
at der stilles økonomisk sikkerhed for, at anlæggene udføres.
Det vil sige, at der ikke kan meddeles byggetilladelse før støjvoldene er
etableret, eller der er stillet økonomisk sikkerhed, således at arbejdet
kan blive udført senere, dog senest inden byggeriet tages i brug.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 04-002, Klarup, Idrætsanlæg m.m.
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
7-1-103 ophæves lokalplan 04-002, Klarup, Idrætsanlæg m.m., for det
område, der er omfattet af lokalplan 7-1-103.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der
midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
Den endeligt godkendte lokalplan
15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
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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.
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