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Vejledning
Lokalplan 5-9-107
Autohandel og værksted mv., Sulsted Kirkevej, Hostrup, Landområde Nord
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 2014
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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen giver mulighed for at virksomheden Bilgården Hostrup,
Sulsted Kirkevej 1, Sulsted kan udvide udstillingshallen, så flest mulige
biler kommer under tag. Samtidig sikres, at varetransporter, kundeparkering mv. kan håndteres inden for området.
Endvidere skal lokalplanen åbne mulighed for at virksomheden kan overtage offentligt vejareal, der hidtil har været anvendt til udstilling af
biler.
Området udlægges til butikker til særlig pladskrævende varer (herunder autohandel) med en max. størrelse på 3.000 m2 samt værksteder
mv. Området fastholdes i landzone.

Lokalplanområdet
Der henvises til luftfoto side 4.
Lokalplanområdet ligger langs Sulsted Landevej, som afgrænser området mod vest. Denne vej var, før motorvejen blev taget i brug, hovedlandevej til Brønderslev og Hjørring.
Mod syd er lokalplanen afgrænset langs Sulsted Kirkevej, hvorfra der
også er vejadgang til virksomheden.
Mod øst grænser lokalplanområdet op til et beplantet areal og landbrugsarealer.
Lokalplanområdet omfatter ca. 13.000 m2 i landzone. På den nordlige
del af området (den spidse trekant) findes en ældre læbeplantning.

Bilgården
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Området anvendes til autohandel med værksted samt bolig for ejeren.
De nuværende bygninger omfatter ca. 850 m2 udstillingshal, ca. 150 m2
værksted og administration samt ca. 160 m2 privat bolig.
Boligerne Sulsted Kirkevej 3 og 5 (som ligeledes ejes af Bilgården),
omfattes også af lokalplanen. De har et etageareal på hhv. ca. 50 m2
og ca. 100 m2.
Gennem området løber en afvandingsgrøft, der har forbindelse til søen
øst for lokalplanområdet.
Der er ikke registreret beskyttet natur i området.

Lokalplanområdets omgivelser
Der henvises til luftfoto side 4.
Lokalplanområdet ligger i det, man i det statistisk-topografiske opslagsværk Trap Danmark, kalder "en samling af huse og gårde" - her
omkring et vejkryds. På ældre geodætiske kort kan man se, at der har
ligget en smedje lidt sydøst for vejkrydset, og vest for landevejen har
der i en periode været et forsamlingshus.
I dag ligger der boliger og nedlagte landbrug vest for landevejen, og
øst for denne er der et antal tidligere landarbejderboliger.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at den eksisterende virksomhed
(autohandel og værkstedsfaciliteter) kan udbygges, bl.a. med en større
udstillingshal.
Bilgården Hostrup er etableret som værksted og autohandel i 1990.
Seks år efter blev den nuværende udstillingshal og administration mv.
bygget.
Med en større udstillingshal opnås, at de igangværende aktiviteter samles og i større udstrækning sikres under tag. Den nuværende udendørs
udstilling og opbevaring af biler medfører store omkostninger til dækning af tyveri og hærværk. Med udbygningen af udstillingshallen opnår
virksomheden bedre vilkår for at fremvise og demonstrere varerne uafhængigt af årstider og vejrlig.
Områdets anvendelsesmulighed omfatter "butikker med særlig pladskrævende varer" (herunder autohandel) samt værksteder, administration mv. Formålet med planlægningen er at skabe udviklingsmulighed for
den eksisterende virksomhed - ikke at skabe et nyt større erhvervsområde.
Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til max. 40, bygningshøjden til max. 8,50 m og etageantallet til max. 2.
Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser som sikrer, at varetransport og kundeparkering kan ske på en hensigtsmæssig måde, så
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trafiksikkerheden tilgodeses og gener i forhold til omgivelserne minimeres.
Endelig indeholder lokalplanen krav til bl.a. skiltning og beplantning.
Formålet med bestemmelserne om skiltning er bl.a. at lede kunderne
til kundeparkeringspladsen, så de ikke parkerer i rabatten eller på cykelstien. Formålet med bestemmelserne om beplantning er at indpasse
virksomheden i forhold til omgivelserne, så de relativ store bygningsvolumener neddæmpes.

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 lokalplanforslaget. 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.
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.
Lokalplanområdet ligger ca. 4 km fra Natura 2000-området "Hammer
Bakker, østlig del". Aktiviteterne i lokalplanområdet vil ikke kunne påvirke Nature 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,

Juni 2015 • Side 7

Redegørelse
Lokalplan 5-9-107
Autohandel og værksted mv., Sulsted Kirkevej, Hostrup, Landområde Nord
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Aalborg Kommune har ikke registreret bilag IV-plantearter inden for
lokalplanområdet. Kommunen har heller ikke kendskab til forekomst af
fredede eller rødlistede plantearter i den skovtilplantede del af lokalplanområdet.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række bilag
IV-dyrearter. Potentielt forekommende arter er arter af flagermus, som
kan have yngle eller rasteområde i træerne.
Da skovplantningen bevares, vurderer Aalborg Kommune, at lokalplanen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af
habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Klimatilpasning er omtalt i bl.a. kommuneplanens retningslinje 2.1.6,
"Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning." Inden for nærværende lokalplanområde er der angivet en høj risiko for oversvømmelse,
defineret som en risiko på 5% eller mere for oversvømmelse i 2050.
Aalborg Kommune har screenet hele kommunen for overfladevand
med udgangspunkt i de forventede klimaforhold i 2050. Der er således
sandsynlighed for, at sø- og moseområdet øst for lokalplanen vil få tilført mere vand i fremtiden i forbindelse med fx stigende grundvandsspejl og skybrudshændelser. Det er op til ejere og bygherrer selv at få
vurderet risikoens omfang, herunder om der skal gennemføres foranstaltninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder for at imødegå
evt. oversvømmelser.
Lokalplanens sydlige del ligger inden for grøn-blå struktur, jf. kommuneplanens retningslinje 11.1.2. Her skal sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt friluftslivet understøttes og forbedres.
Lokalplanen ændrer ikke på disse forhold, da de arealer, der kan bebygges i al væsentlighed allerede er befæstede og uden værdi for dyreog planteliv.
Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens retningslinje 7.1.4 for områder udlagt til "Særlig pladskrævende varer".
Inden for disse områder må bl.a. forhandles biler.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 5.9.H1
Hostrup. Dette område er udlagt til særlig pladskrævende varer mv., og
med bestemmelser om at den enkelte virksomhed må omfatte et bruttoetageareal på max. 3.000 m2.

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 færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
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Offentligt vejareal
Lokalplanen omfatter del af et offentligt vejareal, se matr. "b" på Bilag 1.
Arealet skal, efter lokalplanens vedtagelse, nedlægges som offentligt
vejareal i henhold til kapitel 9 i Lov om offentlige veje.
Vejbyggelinje
Langs Sulsted Landevej (Hovedlandevej 447) kræver opsætning af skilte inden for vejbyggelinjen (jf. lokalplanens pkt. 6.5) godkendelse fra
vejmyndigheden. Vejbyggelinjen er tinglyst og omfatter et areal i 20 m's
bredde målt fra vejmidten.
Vandløb
Realisering af lokalplanen kræver flytning eller rørlægning af en mindre
grøft, se Bilag 2. Grøften må ikke flyttes eller rørlægges uden Aalborg
Kommunes tilladelse.
Øst for området ligger en beskyttet sø, hvortil grøften har afløb. Der
må ikke ske afledning af overfladevand til søen uden godkendelse af
Aalborg Kommune.
Fortidsminder
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren,
eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, i henhold til
Museumslovens § 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage
stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet
skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om
dette. Udgiften til arkivalsk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Der
skal sikres en generel beskyttelse af grundvandet - både over for kendte og fremtidige forureningskilder. Den generelle beskyttelse af grundvandet opnås som udgangspunkt via den almindelige miljølovgivning.
Spildevandsafledning
Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan og er spildevandskloakeret. Spildevand fra denne del af lokalplanområdet skal fortsat afledes til spildevandskloakken i Sulsted
Kirkevej via eksisterende stik til Sulsted Kirkevej 1.
Den nordlige del af lokalplanområdet ligger uden for spildevandsplanens område. Denne del forventes ikke inddraget under spildevandsplanen og kan derfor som udgangspunkt ikke kloakeres.
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Såfremt grundejeren ønsker at aflede separat spildevand fra denne
del af lokalplanområdet til den offentlige kloak, skal spildevandet afledes via det interne, private stik på Sulsted Kirkevej, og grundejeren
skal for egen regning etablere, drive og vedligeholde hertil nødvendige
kloakanlæg, og der skal indgås særskilt aftale herom med Aalborg Forsyning, Kloak. Grundejeren skal i givet fald betale et tilslutningsbidrag.
Spildevand ledes til rensning på Renseanlæg Vest.
Afledning af overfladevand
Overfladevand fra området skal håndteres lokalt og ved grundejerens
egen foranstaltning. Overfladevandet kan ikke tilledes søen øst for lokalplanområdet uden nærmere vurdering og godkendelse.
Renovation og affald
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges areal til opsamling af 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, som findes på www.skidt.dk.
Hvor der er behov for, at opsamling 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.
Jordforurening
En del af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til
jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Idet det kortlagte
areal er beliggende i et offentligt indsatsområde for overfladevand,
skal ejer eller bruger ansøge om tilladelse efter Jordforureningsloven til
bygge- og anlægsarbejder inden disse påbegyndes (Jordforureningslovens § 8). Kommunen kan, som led i § 8-tilladelsen, fastsættes vilkår
om gennemførelse af miljø- og sundhedsmæssigt nødvendige foranstaltninger af hensyn til arealanvendelsen samt afværge en øget forureningsudvaskning til overfladevand. Endvidere skal anvendelsen eller
arbejdet foregå således, at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres
eller væsentligt fordyres.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes.
Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan
genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og Jordforureningslovens § 71.
Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På
www.skidt.dk kan man se, om lokalplanområdet er helt eller delvist
omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jor-
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den defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning
af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Renovationsvæsenet,
og jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med jordflytningen. Flytning af forurenet jord samt jord fra et kortlagt areal, skal
ligeledes anmeldes til Renovationsvæsenet.

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 fortsat kan anvendes til salg af særlig pladskrævende varer,
værksteder, administration mv. samt boliger.

1.2

at sikre udvidelsesmuligheder for den eksisterende virksomhed (autohandel samt værksteder, administration mv.).

1.3

at ny bebyggelse gives en udformning, der matcher den eksisterende
bebyggelse.

1.4

at manøvrering af vare- og lastvogntransporter mv. skal ske inden for
ejendommen, og at der skal etableres let tilgængelig kundeparkering.
Bemærk, at der ud over lokalplanens bestemmelser også stilles krav
og bestemmelser mht. grundvandsbeskyttelse, spildevandsafledning,
afledning af overfladevand, renovation og jordforurening mv. i henhold
til anden lovgivning, se redegørelsens afsnit 'Øvrige krav i medfør af
anden lovgivning mv.' side 9-11.

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
Lokalplanområdet forbliver i landzone.

2.3

Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse
af byggeri, anlæg mv., som beskrevet i nærværende lokalplan, jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.

3.1

Anvendelse
• Butikker til pladskrævende varer #
• Værksted o.l.
• Kontorer (administration)

3. Arealanvendelse
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• Boliger *
• Tekniske anlæg.¤
# Omfatter butik og udstilling mv. (se også pkt. 5.1).
* Kun boliger for virksomhedens ejer, bestyrer, portner eller tilsvarende person tilknyttet virksomheden.
¤ Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.
Langs Sulsted Kirkevej må eksisterende og / eller ny bebyggelse kun
anvendes til bolig, kontor og butik til pladskrævende varer. Der må ikke
indrettes værksted o.l.

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang
• Bebyggelsesprocent max. 40 for lokalplanområdet under ét. #
• Højde max. 8,50 m.
• Etager max. 2.
# Bruttoetagearealet for "butik til pladskrævende varer" (se pkt. 3.1)
må ikke overstige 3.000 m2.

5.2

Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse må ikke overskride byggelinjen langs Sulsted Landevej.
Byggelinjen er fastsat 20 m fra vejmidte, se Bilag 2.
Mod nord skal al bebyggelse opføres syd for den på Bilag 2 viste byggelinje ("byggelinje nord") langs det grønne område.
Langs Sulsted Kirkevej samt langs lokalplanens afgrænsning i øvrigt
(dvs. strækningen a-b-c-d, se Bilag 2) er fastlagt en byggelinje på 5,00 m.
Anvendelsen af arealerne mellem byggelinjer og skel er fastlagt i pkt.
7.2 og 7.3.
På illustrationen side 14 er vist, hvordan tilbygningen kan se ud.
Der kan kun etableres bebyggelse og anlæg hen over den eksisterende
afvandingsgrøft (se Bilag 2) efter tilladelse fra Aalborg Kommune.
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til den nye udstillingshal, skal bl.a. redegøres for håndtering af autotransporter på ejendommen samt for skiltning til og placering af kundeparkering.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten og / eller i glas. Teglfacader må vandskures og males eller kalkes.
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Facader på fritliggende, mindre bygninger (fx garager, carporte, udhuse, drivhuse) må også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
6.2

Tage
Tage skal udføres som sadeltage.
Mindre dele af tagkonstruktionen kan udføres som fx karnapper, balkoner eller frontispicer til visuel opbrydning af facaden.
Til tagbeklædning må kun anvendes tegl, betontagsten, bølgeplader
(fibercement), stål, skifer eller tagpap.
Tage og tagbeklædning på fritliggende, mindre bygninger (fx garager,
carporte, udhuse, drivhuse) må også udføres anderledes og i andre
materialer end nævnt ovenfor.

6.3

Skiltning mv.
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning. Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvis dække
arkitektoniske elementer som gesimser, bånd og indfatninger eller have
karakter af facadebeklædning.

oltvej

ande vej
Sulsted L

Suls
ted K
irk ev
e

j

Bilgården. Venstre foto viser eksisterende forhold (2012) - højre foto er en illustration af, hvordan udstillingshallen kan
udbygges mod nord. Skitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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De under pkt. 6.2 omtalte karnapper, balkoner eller frontispicer må anvendes til reklameformål.
Der må opsættes 1 pylon (højt skilt) med navn og firmalogo på hjørnet af Sulsted Landevej og Sulsted Kirkevej. Pylonen må kun opsættes
inden for byggelinjerne, som vist i princippet på Bilag 2, og må ikke
hindre tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, godstransporter etc., jf. pkt. 8.1. Pylonen må ikke overstige 6 m i højden og 1,5 m
i bredden. Pylonen kan omfatte firmanavn og firmalogo og henvise til
parkeringsplads for kunder.
Ud over ovennævnte pylon må der, ved indkørslerne til virksomheden,
opsættes skilte med oplysning om kundeparkering.
Der må ikke opsættes flagstænger.
Aalborg Kommune skal give tilladelse til skiltning. Derfor opfordres
man til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Terrænregulering
Der må ske terrænregulering til samme niveau som nuværende parkerings- og tilkørselsareal omkring erhvervsbygningen.

7.2

Anvendelse af arealer mellem byggelinjer og skel
Arealer mellem byggelinjer og skel (se pkt. 5.2) må ikke bebygges eller
anvendes til parkering, udstillingsformål, oplag o.l. (se også pkt. 7.3).
Undtaget herfra er dog langs strækningen a-b-c-d (se Bilag 2). Her må
arealet mellem beplantningsbæltet og byggelinjen anvendes til parkering og til udstillingsformål (men det må ikke bebygges eller anvendes
til oplag o.l.).

Eksisterende beplantning langs Sulsted Landevej
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7.3

Beplantning langs veje og skel mv.
Langs Sulsted Landevej skal den eksisterende beplantning langs udstillingsbygningen bevares og videreføres nord på til "byggelinje nord", så
forløbet fremstår ensartet. Denne beplantning består af en lav sammenhængende hæk og enkeltstående træer, se foto side 15. Arealet mellem
denne beplantning og skel mod Sulsted Landevej skal henligge i græs.
Langs skel på strækningen a-b-c-d (se Bilag 2) skal der være et min.
2,50 m bredt beplantningsbælte med hjemmehørende arter af træer og
buske.
Skov- og læbeplantningen i lokalplanområdets "spids" (dvs. området
nord for "byggelinje nord", se Bilag 2), skal opretholdes og bevare sit
naturpræg med et lavt plejeniveau. Ved indplantning skal der anvendes hjemmehørende arter. Dødt ved kan med fordel blive i området til
glæde for den lokale fauna.
Hvis ejendommene Sulsted Kirkevej 3 og 5 ændrer anvendelse fra boligformål, skal der mellem skel og byggelinje være en hæk langs strækningen d-e (se Bilag 2). Hækken skal fuldt udvokset have en højde på
ca. 1,80 m. På grund af oversigtsforholdene langs Sulsted Kirkevej må
hækken ikke placeres nærmere vejskel end 1,00 m, som vist i princippet på Bilag 2.
Eventuel beplantning ved hjørnet af Sulsted Landevej og Sulsted Kirkevej, skal ske inden for byggelinjerne af hensyn til oversigtsforholdene.

7.4

Udendørs oplag
Mellem byggelinje og skel må der ikke være oplag.
Udendørs oplag skal ske inden for hegnede arealer. Hvor der opstilles
trådhegn, skal det sløres af beplantning mod naboarealer, herunder
mod veje. Trådhegn må højst etableres i en højde på 3,00 m og oplaget må ikke overskride denne højde.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Sulsted Kirkevej. Om muligt skal vejadgangen flyttes mod øst aht. trafikafviklingen ved krydset
Sulsted Kirkevej / Sulsted Landevej.
Vejadgang til Sulsted Kirkevej skal udføres med fast belægning fra kørebanekanten og min. 5 m ind på grunden. Vejadgange skal have en
bredde, der muliggør passage af ind- og udsvingende køretøjer.
Inden for lokalplanområdet skal der være tilstrækkelig manøvrerum herunder vendemulighed - for renovationsvogne, godstransporter etc.,
så varelevering (fx biltransporter) foregår på egen ejendom.
Af lokalplanens Bilag 2 fremgår, at der er mulighed for vejadgang ved
e (vest for Sulsted Kirkevej 3) og ved d (øst for Sulsted Kirkevej 5).
Lokalplanen sikrer således, at renovationsvogne, godstransporter o.l.
kan køre ind i området ved d og ud ved e, så trafikafviklingen ved
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krydset Sulsted Kirkevej / Sulsted Landevej bliver mest hensigtsmæssig.
8.2

Parkering
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F. Parkering skal ske på egen grund i overensstemmelse med pkt. 7.2.
Kundeparkering skal være let tilgængelig og synliggøres ved hjælp af
skiltning (se pkt. 6.3).

8.3

Stier
Ingen bestemmelser om stier.

9.1

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

9. Tekniske anlæg

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.
Der henvises til afsnittet "Renovation og affald" side 10.

9.4

Kloakering
Bebyggelsen skal separatkloakeres.
Overfladevand fra bygninger og befæstede arealer skal håndteres lokalt.
Ny bebyggelse, der skal tilsluttes offentlig spildevandskloak, må ikke
tages i brug, før den er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Der henvises til afsnittet "Spildevandsafledning" samt "Afledning af overfladevand" side 10.

9.5

Antenner, paraboler og lign.
Individuelle antenner og paraboler må ikke placeres højere end erhvervsbygningens tagryg.

10. Miljø
10.1 Miljøklassificering
Inden for lokalplanens område må kun etableres virksomhed i miljøklasse 1-4, se Kommuneplanens Bilag A.
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10.2 Støj fra erhverv
Værkstedsaktiviteterne må ikke øges. Der må alene udøves stærk støjende aktiviteter (slibning, sandblæsning, pladearbejde, højtryksspuling
etc.) indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Værkstedsaktiviteterne reguleres via miljølovgivningen.

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.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
- Vejadgang samt parkerings- og udstillingsarealer skal være anlagt i
overensstemmelse med pkt. 8.1 og 7.2.
- Beplantning skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.3.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen mod syd skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning. Overfladevand fra bygninger og befæstede arealer skal håndteres lokalt.
Bemærk endvidere, at der kun kan etableres bebyggelse og anlæg hen
over den eksisterende afvandingsgrøft (se Bilag 2), efter tilladelse fra
Aalborg Kommune.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
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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.

Godkendelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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Matrikelkort
Lokalplan
Lokalplan 5-9-107
5-9-107

Autohandel og værksted, Sulsted Kirkevej 1, Hostup, Landområde Nord
Autohandel og værksted mv., Sulsted Kirkevej, Hostrup, Landområde Nord
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