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Vejledning
Lokalplan 3-3-111.
Boliger, Otiumvej, Hasseris
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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Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres på www.aalborg.dk/lokalplaner

Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Jeppe Fink, tlf. 9931 2245
Mail: plan.udvikling@aalborg.dk
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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Lokalplanens baggrund og formål
Indenfor lokalplanområdet findes en eksisterende bebyggelse med private seniorboliger på adressen Otiumvej 1-19, Hasseris. Bebyggelsen
er på 2 etager med lejligheder fordelt på tre blokke.
De nuværende lejligheder er utidssvarende, lokalplanen er derfor udarbejdet således at der gives mulighed for at nedrive de eksisterende
bygninger og opføre ny bebyggelse med etageboliger. Der gives med
lokalplanen mulighed for at hæve etageantallet til 4 etager.
Den ny bebyggelse opføres ligeledes som 3 blokke og med en placering
som de eksisterende.
Der er udarbejdet et skitseforslag af den fremtidige bebyggelse, samt
en række visualiseringer.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet, der er på ca. 10.850 m2, ligger i byzone og udgør
en del af boligområdet "Blegdalsparken", se luftfoto s. 4. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Stolpedalsvej, mod øst af boligerne ved
Skovparken, mod syd af skel mod plejehjemmet Otiumgården og mod
vest af skel mod boligblokkene ved Blegdalsparken 1-13. Mod sydvest
grænser lokalplanområdet op til et grønt fællesareal.
Indenfor lokalplanområdet ligger 3 boligblokke, der er opført med 2
etager plus en fritlagt kælder mod nord. Blokkene er udført i gule mursten og med saddeltag med en hældning på 25o-35o.
Lokalplanområdet er kuperet, terrænet falder 3-4 m fra syd, hvor koten
er ca. 33,5, til nord, hvor koten er ca. 30,0. Det betyder at boligblokkenes kældre er helt eller delvis synlige mod nord og i stor udstrækning
skjulte mod syd.
Lokalplanområdet omfatter desuden vejadgang og parkeringspladser
nord for boligblokkene, en del af Højtoftstien samt en mindre sti mellem boligblokkene og plejecentret Otiumgården. Højtoftstien forbinder
boligområderne ved Nordtoften med Stolpedalsvej og Stolpedalsskolen.
Mellem boligblokkene og Stolpedalsvej er et bredt beplantningsbælte.
I lokalplanområdets nordvestlige hjørne er placeret en mindre transformerstation, samt et busskur.

Lokalplanområdets omgivelser
Hele området benævnt "Blegdalsparken" er kendetegnet ved sine karakteristiske gule blokke med saddeltage og 1-4 etager. Boligblokkene
ligger på en bakke der falder mod nord og vest.
Syd for lokalplanområdet ligger Plejecentret Otiumgården, som har
gennemgået en gennemgribende renovering og udbygning for ca. 5 år
siden.
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Ortofoto med højdekurver og markering af lokalplanområdet.

Mod øst grænser området op til en rækkehusbebyggelse ved Skovtoften. Bebyggelsen er opført i 2 etager i gule mursten og rødt tegltag.
Området er desuden kendetegnet af et udbygget stisystem, der skaber
sammenhæng mellem boligområderne og Stolpedalsskolen og de rekreative områder ved Skovbakken, Aalborg Zoo og Mølleparken.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål som etageboliger.
Disponering
Ny boligbebyggelse skal opføres som fritliggende bygninger indenfor
byggefelter og med en facadebyggelinje, så de nye bygninger placeres
med en omtrentlig placering som de eksisterende.
Således ændrer lokalplanen ikke på områdets nuværende disponering,
se skitseforslag på næste side.
Bebyggelse
Den samlede bebyggelsesprocent for lokalplanområdet må ikke overstige 80 pct, hvilket svarer til et etageareal på ca. 7.500 m².
Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 4 etager plus en kælderetage,
der er delvis fritlagt på grund af terrænforskelle.
Højden målt på bebyggelsens sydside må ikke overstige 16,5 m. målt
fra færdigt terræn til tagryg.

November 2015 • Side 6

Redegørelse
Lokalplan 3-3-111.

FORSLAG

2

Boliger, Otiumvej, Hasseris
Situationsplan der viser områdets
disponering. Der ændres med lokalplanen ikke på den eksisterende
placering af bygninger, opholdsarealer, vejadgang stier mv. indenfor
området.
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Facaderne skal udføres som blank mur i gule teglsten. Kældre, der på
grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, skal udføres med
samme materiale som ydervæggene. Altaner kan udføres i andre materialer, men altanerne skal fremstå ens i materialer for alle 3 byggefelter.
Tage på beboelsesbygningerne skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 25o og 35o. Tagbeklædningen skal
være gule tagsten, skifer eller tagpap.
Der kan desuden etableres solenergianlæg når de integreres arkitektonisk i byggeriet og ikke medfører blændingsgener.
Visualiseringer

Visualisering af ny bebyggelse set
fra vest, fra Blegdalsparken.
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Visualisering af ny bebyggelse set
fra nord, fra toppen af Skolebakken.

Visualisering af ny bebyggelse set
fra øst, fra Stolpedalsvej.

Visualisering af ny bebyggelse set
fra vest, fra Stolpedalsvej.
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Visualisering af ny bebyggelse set
fra sydvest.

Skyggediagrammer
Skyggediagrammer kan ses i Bilag 3, herunder er medtaget en eftermiddag i foråret (marts) og en sommeraften (juli).
Otiumsvej - Skygge Diagram

Skyggediagram 14. marts kl.
16.00, se ligeledes Bilag 3.

Otiumsvej - Skygge Diagram

Skyggediagram 14. juli kl. 19.00,
se ligeledes Bilag 3.

14-3 kl 1600
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Trafik
Der ændres ikke på forhold vedr. vejadgang, dvs. bebyggelsen får fortsat vejadgang fra Stolpedalsvej via Otiumvej. Ligeledes fastholdes Otiumvej med adgang til plejehjemmet (Otiumvej 7).
Der skal udlægges areal til parkering svarende til minimum 1 p-plads
pr. 1½ bolig. Udlægget er i overensstemmelse med et notat (Cowi
24.04.2014) der redegør for behovet for parkeringspladser i området
ved uændret anvendelse til seniorboliger.
Parkeringsarealerne skal forsøges tilpasset, så de fremstår med grønne
løsninger, hvor det er muligt.
Der ligger 2 stier indenfor lokalplanområdet; dels den nordlige del af
Højtoftstien og dels en mindre sti i lokalplanområdets sydlige afgrænsning op mod plejehjemmet. Begge disse stier fastholdes med deres
nuværende placering.
Trapperne til Stolpedalsvej og Blegdalsparken fastholdes ligeledes som
de er i dag.
Opholdsarealer
Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 % af
etagearealet, heraf skal mindst 1.000 m2 udlægges som et samlet fælles opholdsareal på terræn.
De fælles opholdsarealer skal indrettes til ophold og evt. leg og tilbyde
varierede oplevelser samt mulighed for rekreation. Der kan med fordel integreres LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) i de grønne
arealer, som skal udformes landskabeligt og dermed tilfører området
merværdi.
Indretning af det fælles opholdsareal vil ske i samarbejde med områdets kommende beboere, derfor er der ikke i lokalplanen medtaget
bestemmelser om indretning, beplantning mv.
En plan for friarealernes indretning skal fremsendes til og godkendes af
Aalborg Kommune.
Beplantning
Den række allé-træer, der er placeret langs Stolpedalsvej er udpegede
som bevaringsværdige, dvs. at de ikke må fældes eller beskæres uden
godkendelse fra Aalborg Kommune. Træer der udgår skal erstattes med
træer af samme art for at sikre et sammenhængende udtryk langs
Stolpedalsvej.
På arealet langs Stolpedalsvej skal det eksisterende buskads fastholdes
som et grønt bælte med græs og de omtalte allé-træer. Arealet skal
desuden afsluttes med en tæt række træer/buske som afskærmning
mellem Stolpedalsvej og områdets interne veje og parkeringsområder.
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Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplan 3-3-111 og kommuneplantillæg 3.019 kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslagene. I forbindelse med screeningen er
berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planerne
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 "MV - Screening/scoping", som kan
ses sammen med planerne på kommunens hjemmeside i planernes
høringsperiode.

VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.

EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er Nibe Bredning vest for Egholm,
afstanden til Natura 2000-området er ca. 5 km. Alen pga. afstanden
vurderes det, at realisering af planerne ikke vil få indflydelse på 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.
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Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter,
opført på Habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanområdet er et bebygget
område, hvor eksisterende bygninger tillades nedrevet inden opførelse
af nybyggeri. De eksisterende bygninger, der er opført i 1966, består af
en række beboelseslejligheder. Det vurderes, at området og bebyggelsen ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter
på Habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 3.3.B6
Blegdalsparken, der udlægger området til bl.a. etageboliger. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 50 og bebyggelsens højde til
maksimalt 13 m. og 3 etager.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Forslag til kommuneplantillæg hæver bebyggelsens omfang til
4 etager, en maksimal højde på 16,5 m. og en maksimal bebyggelsesprocent på 80.
Kommuneplantillæg 3.019 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
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 Energiforvaltning i henhold til Vandforsyningsloven
og Byggeloven orienteres inden igangsættelse af grundvandssænkningen på grund af områdets særlige beskaffenhed. Grundvandssænkning
kan forudsætte en tilladelse.
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Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er omfattet af Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Området er fælleskloakeret, og spildevand ledes til Renseanlæg Vest.
Under kraftig regn udledes opspædt spildevand via Svanholmgrøften
til Limfjorden. Området er planlagt seperatkloakeret efter 2019, ejendommen skal derfor forberedes til seperatkloakering i forbindelse med
nybyggeri.
Afledning af overfladevand
Da området er fælleskloakeret og da der allerede er problemer med
udledning af opspædt spildevand til Svanholmgrøften, 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, dog med forbehold for tilgængeligheden for handicappede,
- Opsamling og anvendelse af regnvand til f.eks. 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.
Trafikstøj
Lokalplanen skal indeholde bestemmelser som kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. Planlovens § 15a.
Boligerne får facade mod Stolpedalsvej. Ifølge Miljøstyrelsens støjkortlægning kan nordfacaden på den nærmeste boligblok være belastet
med trafikstøj på Lden 60-65 dB. De vejledende grænseværdier er Lden
58 dB.
De nye boligblokke skal derfor støjisoleres, så de gældende grænseværdier for indendørs støj i boliger kan overholdes. Ligeledes skal det
sikres, at de vejledende grænseværdier Lden 58 dB overholdes ved
udendørs opholdsarealer.
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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. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 25.05.1963 / 938640-76
Titel:
Dok om fjernvarme/anlæg mv
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Varme
Matr.nr. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 29.12.1964 / 938641-76
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse mv, fjernvarme/anlæg mv,
fællesarealer mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Deklaration nr. 1 for Blegdalsmarken – ”parcelhusområdet”.
Vedr. ikke 18æ eller 18ai, men alene tidligere 18o. Er formentlig stadig
på ejendommen ved en fejl – bør aflyses på denne ejd.
Servitutten er en privatretlig tilstandsservitut og aflyses med lokalplanen iht. Planloven §15 stk. 2 nr. 17.
Matr.nr. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 02.04.1965 / 938642-76
Titel:
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, brønd
mv, Prioritet forud for pantegæld
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak
Kloakledning førende fra Stolpedalsvej tværs over 18æ og fortsættende
mod syd.
Ledningen er indtegnet på Bilag 2 med en omtrentlig plancering. Deklarationen skal respekteres eller ledningen skal omlægges.
Matr.nr. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 07.12.1966 / 938643-76
Titel:
Dok om transformerstation/anlæg mv
Påtaleberettiget: Elforsyningen
Transformerstation beliggende i det nordvestlige hjørne af 18æ.
Er indtegnet på Bilag 2. Lokalplanen respekterer servitutten.
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Matr.nr. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 17.05.1967 / 938644-76
Titel:
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, brønd mv
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand
Vandledning førende fra det nordvestlige hjørne af 18æ mod vest ind
på 9dl og tilbage på 18æ langs det vestlige skel mod syd.
Deklarationen skal respekteres eller ledningen skal omlægges.
Matr.nr. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 27.05.1967 / 938645-76
Titel:
Dok om oversigt mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Oversigtsareal v. Otiumvejs udmunding i Stolpedalsvej på både 18æ og
18ai.
Er indtegnet på Bilag 2. Lokalplanen respekterer servitutten.
Matr.nr. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 07.05.2010 / 1000722264
Titel:
Dok om buslæskærm/støttemur
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Etablering af buslæskærm/støttemur ca. midt på nordskellet af 18æ.
Er indtegnet på Bilag 2. Lokalplanen respekterer servitutten.
Matr.nr. 18ø og 18ak, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 29.12.1964 / 936294-76
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Indeholder bestemmelser
om salg
Påtaleberettiget: Person eller fx Aalborg Kommune
Deklaration nr. 2 for Blegdalsmarken - ”Etagehusområdet”
Bestemmelser ang. benyttelse, bebyggelse og anvendelse vedr. eksisterende byggeri og udenomsarealer på 18ø.
Servitutten er en privatretlig tilstandsservitut og aflyses med lokalplanen iht. Planloven §15 stk. 17.
Matr.nr. 18ø og 18ak, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 02.04.1965 / 936295-76
Titel:
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, brønd
mv, Prioritet forud for pantegæld
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak
Kloakledning løbende under sti på 18ø.
Deklarationen skal respekteres eller ledningen skal omlægges.
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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 skal anvendes til boligformål i form af etageboliger,

1.2

at byggeriet fremstår som en del af helheden i Blegdalsparken men
udføres i et nutidigt arkitektonisk udtryk,

1.3

at bebyggelsen opføres som 3 selvstændige boligblokke med en placering i facadebyggelinje tilsvarende ejendommens nuværende byggeri ,

1.4

at området vejbetjenes fra Stolpedalsvej via Otiumvej.

2. Område og zonestatus
2.1

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

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse
• Boliger (etageboliger)*
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l.,
små transformere, busskur, vejanlæg)

3. Arealanvendelse

* fortsættelse af den eksisterende anvendelse som private seniorboliger.

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

November 2015 • Side 16

Planbestemmelser
Lokalplan 3-3-111.

FORSLAG

Boliger, Otiumvej, Hasseris
5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 80 for den enkelte ejendom.

5.2

Etager
Bygningerne må maks. opføres i 4 etager plus en parterreetage.
En parterreetage skal forstås som en kælder, hvor en facade er fritlagt
og de øvrige facader er helt eller delvist under terræn.

5.3

Bygningshøjde
Højde maks. 16,5 m, målt fra færdigt terræn ved sydfacaden til tagryg.
Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.4

Facadebyggelinje
Bebyggelse til boligformål skal placeres med den ene facade i den facadebyggelinje, som er vist på Bilag 2.
Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må tilbagerykkes / fremrykkes op til 1,50 m fra facadebyggelinjen.

5.5

Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på
Bilag 2.
Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må krave op
til 1,50 m udenfor byggefeltet.

5.6

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

5.7

Transformerstation og busskur
Transformerstation og busskur fastholdes med deres nuværende placering og omfang.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelt
Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver samt
med ensartet taghældning og tagudformning.

6.2

Facader
Facader skal udføres som blank mur i gule teglsten. Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal), altaner, indgangspartier mv. kan udføres i andre materialer.
Der må ikke etableres altangange
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Der skal være adgang til de enkelte boliger via indvendige trappeopgange og elevatorer.
6.3

Sokler
Sokler må udføres i en maks. højde af 0,6 m. Således skal kældre, der
på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres som
ydervægge.

6.4

Taghældning
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på
mellem 25o og 35o.

6.5

Taghældning, øvrig bebyggelse
Tage på øvrig bebyggelse som garager og carporte (når de opføres som
selvstændige bygninger) samt skure, drivhuse mv. må udføres med
andre tagformer.

6.6

Tagbeklædning
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende og skal udføres med gule
teglsten, tagpap eller skifer.

6.7

Altaner
Altanerne skal fremstå ens i materialer.

6.8

Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk
i byggeriet og må ikke medføre blændingsgener.

6.9

Sekundære bygninger
Overflader og farver på sekundære byginger, jf. 5.6, skal harmonere
med selve boligbebyggelsen.

7.1

Træer
De bevaringsværdige træer langs Stolpedalsvej, der er vist på Bilag 2,
må ikke fældes eller beskæres uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
Beplantningsbæltet kan udtyndes som del af almindelig vedligeholdelse.

7.2

Grønt bælte langs Stolpedalsvej
Arealet, målt 8 meter fra vejskel, langs Stolpedalsvej skal udlægges
som et grønt bælte med græs og spredte solitære træer. Træer der udgår skal erstattes med træer af samme art. Arealet skal afsluttes med
en tæt række træer/buske som afskærmning mellem Stolpedalsvej og
områdets interne veje og parkeringsområder.

7.3

Grønt bælte mellem Otiumvej og Højtoftstieen
Det eksisterende levende hegn mellem Otiumvej og Højtoftstien, som
vist på Bilag 2, skal sikres. Beplantning der udgår skal erstattes.

7. Ubebyggede arealer
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7.4

Opholdsareal
Der skal udlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 %
af det samlede etageareal, heraf skal minimum 1.000 m2 udlægges
som et fælles opholdsareal.
Opholdsarealer kan placeres på terræn eller som altaner. Opholdsarealer på terræn skal placeres som vist i princippet på Bilag 2.

7.5

Inden anlægsarbejde påbegyndes skal der udarbejdes detaljerede planer for de udendørs opholdsarealer og grønne områder - herunder for
beplantning, belægning, opholdsfaciliteter, integration af LAR-løsninger
o.l. - som skal godkendes af Aalborg Kommune.

7.6

Efterregulering af terræn
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.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Stolpedalsvej, og med et
forløb som vist i princippet på Bilag 2.
Vejen skal ligeledes fastholdes som vejadgang til matr.nr. 9dk Gl. Hasseris by, Hasseris.
Der skal i forbindelse med parkeringsarealerne sikres vendemulighed
for 10 meter lastbiler.

8.2

Stier
Der skal etableres/fastholdes eksisterende stier, stiadgange og trapper
som vist i princippet på Bilag 2. Nye stier anlægges med en fast belægning og en bredde på mindst 1,50 m.
Højtoftstien udlægges med en placering som vist på Bilag 2. Højtoftstien fastholdes med eksisterende anlægsbredde på mindst 2,00 m.
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.

8.3

Parkering
Der udlægges areal til parkering, som vist på Bilag 2.
Der skal anlægges parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads
pr. 1½ bolig. Parkeringspladser skal hvor det er muligt etableres med
grønne løsninger.
Beregning af parkeringsbehovet er sket udfra en uændret anvendelse
som seniorboliger.
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8.4

Handicapvenlighed
Stier, veje, parkeringspladser og friarealer skal etableres som handicapvenlige.

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, telefon, antenner og lignende 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.

9.4

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til spildevandsplanens angivelser. Se mere herom i afsnittet Spildevandsafledning på s. 12.

9.5

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

10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
Der må ikke anlægges arealer til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen
fra Stolpedalsvej overstiger de grænseværdier, som fremgår af kommuneplanens Retningslinje 13.3.
10.2 Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal kommunens miljøafdeling 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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-

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 mv. skal være udført i overensstemmelse med afsnit 7.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er
overholdt, jf. pkt. 10.1

13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
3-3-111 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 18æ og 18ai, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 29.12.1964 / 938641-76
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, fjernvarme/anlæg mv, fællesarealer mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 18ø og 18ak, Gl. Hasseris by, Hasseris
Tinglyst / lbr.nr: 29.12.1964 / 936294-76
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Indeholder bestemmelser om
salg
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

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.
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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.
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.

November 2015 • Side 22

Matrikelkort
Lokalplan 3-3-111

FORSLAG

Boliger, Otiumsvej, Hasseris

tien

9u

"q"

9t

ken

8ao

8an

Stolp
e

8am

8ap

"as" B
legda
ls

9v

67cc

Stolp
e

8ag

9x

Sko
leba
k

dalsp
ar

ken

13i

9y

9s

28a

Sko
leba
k

8e

13bø

9z

kes

13cb

9r

dalsv
ej
"b"

parke
n

Otium
v

ej

9dl

"au"

18
a

i

18æ

18ø

9ev

9eu

ien

18ak

Hø
jt o

lstien

"bh
"

Blegd
a

ftst

9dk

9dn
9et

9er

Bleg
da

lspar

9dt

ken

1 cm

80ath
fredskov

"as"

Lokalplangrænse
1 cm

28b

9do

Signatur

1 cm

9eq

9ex

Blegd
a

9ds

lspark
en

9ey

1 cm

1 cm

Sko
Gl.
vpa
Has
s
r ke
eris
Aalb
n
By,
org
Ha s
Mar
sers
kjor
d er

9es

0

25

50 m

Mål 1:1.500 i A4-format
6.10.2015 - Bilag 1

Arealanvendelse
Lokalplan 3-3-111

FORSLAG

36

38

6

2

1

Stolp
edals
vej

5

Transformer

4

8.0 m
Busstop

n

Otium
vej

2B
4B

6

4A

ien
32B
32A
30 2
8

57

36A
34A

51

B

53

36B 3
4

59

n

61

lspar
ke

63

7A

lstien

Blegd
a

65

Blegd
a

Sko
vpa
rke
n

7

26
24
18B
22
20
18A 16B
16A

14

12

10

8

Hø
jt

Otiu

14 m

mv
ej

oft
st

13

2A

14 m

14 m

lspar
ke

Sko
le

n
akke
stie
Skole
b

8

15

3

Blegd
a

b ak
k en

4

3

30

28

26

24

Stolp
edals
parke
n

22

5

32

34

71

73

75

Boliger, Otiumvej, Hasseris

Signatur

Lokalplangrænse

Parkering

Bevaringsværdigt træ

Byggefelt

Eks. sti

Spildevandsledning

Facadebyggelinje

Trappe

Servitutareal 2 m på hver side

Vejadgang

Opholdsareal

Oversigtsareal (tinglyst)

Stiadgang

Beplantningsbælte

0

25

50 m

Mål 1:1.500 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

7.10.2015 - Bilag 2

Skyggediagrammer
Lokalplan 3-3-111.

FORSLAG

Boliger, Otiumvej, Hasseris
Otiumsvej - Skygge Diagram

14-3 kl 1200

7.10.2015 Bilag 3

Skyggediagrammer
Lokalplan 3-3-111.
Boliger, Otiumvej, Hasseris

FORSLAG
Otiumsvej - Skygge Diagram

14-3 kl 1600

7.10.2015 Bilag 3

Skyggediagrammer
Lokalplan 3-3-111.
Boliger, Otiumvej, Hasseris

FORSLAG
Otiumsvej - Skygge Diagram

14-7 kl 1200

7.10.2015 Bilag 3

Skyggediagrammer
Lokalplan 3-3-111.
Boliger, Otiumvej, Hasseris

FORSLAG
Otiumsvej - Skygge Diagram

14-7 kl 1600

7.10.2015 Bilag 3

Skyggediagrammer
Lokalplan 3-3-111.
Boliger, Otiumvej, Hasseris

FORSLAG
Otiumsvej - Skygge Diagram

14-7 kl 1900

7.10.2015 Bilag 3

Skyggediagrammer
Lokalplan 3-3-111.
Boliger, Otiumvej, Hasseris

FORSLAG
Otiumsvej - Skygge Diagram

14-9 kl 1200

7.10.2015 Bilag 3

Skyggediagrammer
Lokalplan 3-3-111.
Boliger, Otiumvej, Hasseris

FORSLAG
Otiumsvej - Skygge Diagram

14-9 kl 1900

7.10.2015 Bilag 3

