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Vejledning
Lokalplan 6-3-105
Boliger, Griegsvej, Frejlev
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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Griegsvej
Frejlev Skolevej

idrætsplads

Luftfoto med lokalplanafgrænsning, vejnavne og evt. angivelse af særlige bebyggelser eller landskaber.
På luftfotoet zoomes ud til større overordnede veje eller andet genkendeligt, fx 1:8000 eller 1:10.000, så man kan finde
stedet i 3 step:
Frejlev
Først overblikket på forsiden, dernæst ortofotoet tættere på, og til sidst kortbilagene 1, 2, osv. tættest
på.
skole

Griegsvej

Nibevej

100 m
1:5.000

Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for en udbygge Frejlev
mod vest, som det har været intentionen i den overordnede planlægning - fulgt op med etableringen af Griegsvej i 2013. Udbygningen giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse, som en udstykning
med samme struktur og principper som det eksisterende område ved
Griegsvej umiddelbart mod øst.
Der er lagt vægt på at sikre en åbenhed i området, så der er udsigtslinjer og grønne kiler mellem byen og fjorden. Endvidere er der lagt vægt
på at sikre sammenhæng og forbindelse mellem området og naboområderne - herunder skole- og fritidsområdet.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den nordvestlige del af Frejlev og
udgør et areal på ca. 9,5 ha. Området ligger i tilknytning til - vest for
- det eksisterende boligområde Griegsvej samt område med skole- og
fritidsaktiviteter ved Frejlev Skole. Lokalplanområdet er ubebygget, anvendes til landbrugsjord og ligger - på nær selve adgangsvejen Griegsvej fra Nibevej - i landzone.
Terrænet i lokalplanområdet falder jævnt fra syd mod nordvest, med
en terrænforskel på omkring 7 meter.
Området afgrænses mod syd og sydøst af en afskærende kloakledning,
der er omfattet af en deklaration, der definerer et areal, der ikke må
bebygges.
Vejadgang til området sker fra Nibevej af adgangsvejen Griegsvej, der
på sigt skal forsyne hele boligområdet.
Lokalplanområdet er beliggende i område med almindelige drikkevandsintersser. Den sydøstlige del af lokalplanområdet (ialt ca. 3.840
m2) er omfattet af særlige drikkevandsinteresser, hvilket der redegøres
nærmere for i lokalplanen - se kortet side 6.

Lokalplanområdets omgivelser
Mod nord udgør området en del af Frejlevs nordlige bykant, og ligger
op til det åbne land og Ny Nibevej, hvortil der er defineret en støjkonsekvenszone på ca. 140 meter.
Mod øst grænser området op til den første etape af det nye boligområde Griegsvej samt de to nye boldbaner, der skal etableres i tilknytning
til det eksisterende idrætsanlæg og Frejlev Skole. Mellem lokalplanområdet og disse områder skal der sikres en sammenhængende stistruktur, så der sikres gode og sikre forbindelser mellem områderne.
Mod syd grænser området op til det åbne land. Dette areal er omfattet
af særlige drikkevandsinteresser, men forventes at blive udlagt til boligområde på sigt. Stamvejen Griegsvej, der er vejadgang til området,
har mod syd forbindelse til Nibevej.
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Mod vest afgrænses området af stamvejen Griegsvej, som afslutter
hele området ud mod det åbne land.

Lokalplanens indhold
ibev
Ny N

ej

Griegsvej

Lokalplan
6-3-105

Griegsve
j
j
Nibeve

Område med
særlige drikkevandsinteresser

Område med særlige drikkevandsinteresser.

Lokalplanen åbner mulighed for at området kan udbygges med åbenlav boligbebyggelse, som den næste etape af bolilgområdet Griegsvej.
Den overordnede tanke med boligområdet Griegsvej er, at udbygningen
sker efter nogle gennemgående principper for hele området. Denne
lokalplan vil således fortsætte de principper, der er lagt for den første
del af boligområdet, så der sikres en sammenhæng og ensartethed i
hele området.
Lokalplanen giver mulighed for at udstykke og bebygge 59 grunde.
Grundene er opdelt i seks grupper med varierende antal grunde, som
er adskilt af gennemgående grønne kiler - henholdsvis i nord-syd gående retning og øst-vest gående retning. De grønne kiler skal medvirke
til at skabe åbenhed i området, og særligt de nord-syd gående kiler
skal sikre de lange kig til fjorden og engene mod nord. Kilerne er forskelligartede i deres opbygning i forhold til bredde og struktur, og skal
fungere som fælles fri- og opholdsarealer for områdets beboere.
Området falder jævnt fra syd mod nord - mod fjorden og engene. Det
giver mulighed for at udnytte de attraktive udsigtskvaliteter, der er i
området. Derfor er der også stillet krav om, at de grønne kiler skal gives en åben karakter uden høje beplantninger, så "kigget" mod fjorden
og engene kan bevares. På de fælles friarealer er der mulighed for at
lave større terrænregulering end ellers, så der kan etableres plateauer
med forskellige fælles funktioner.
Kilerne skal også fungere som de korridorer, hvor man på interne stier
kan bevæge sig via stier til skole- og fritidsområdet ved Frejlev Skole og videre til den øvrige del af Frejlev. Der sikres sammenhæng til eksisterende stier i naboområderne, så man kan bevæge sig sikkert uden
at skulle krydse større trafikerede veje.
Vejbetjeningen af området sker fra Nibevej ad den allerede etablerede
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fordelingsvej Griegsvej. Fra fordelingsvejen er der adgang ad mindre
stikveje til de enkelte parceller. De fire nordvestligste grunde har som
de eneste adgang direkte fra fordelingsvejen Griegsvej.
Regn- og overfladevand skal som udgangspunkt håndteres lokalt - enten ved nedsivning eller forsinkelse. Ved forsinkelsesbassin skal vandet
renses i et vådt bassin inden udløb til Hasseris Å.
Regnvand fra området påtænkes forsinket ved afledning til nyt regnvandsbassin nord for lokalplanområdet - på arealerne mellem Griegsvej og Ny Nibevej. Etablering af regnvandsbassin kræver, at bygherre
opnår landzonetilladelse til det. Som alternativ eller supplement hertil,
kan forsinkelsesbassin etableres indenfor lokalplanområdet - feks. som
et element i et grønt bælte.
Bebyggelsesprocenten i området er fastsat til 30. Bebyggelsen kan
opføres i én etage med udnyttet tagetage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

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 6-3-105 og kommuneplantillæg 6.017 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 område på lokalt plan, og i øvrigt
forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "MV - Screening/scoping - kommuneplantillæg 6.017 og lokalplan 6-3-105", 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.
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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. 3,5 kilometer fra Natura 2000 området ved
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Den ændrede anvendelse af lokalplanområdet vurderes ikke at påvirke dette område.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter,
opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet er intensivt dyrket landbrugsjord. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne
som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Frejlev er i kommunens Vision 2025 udpeget som en by med vækstpotentiale. På grund af stærke drikkevandsinteresser i området ved
Frejlev - særligt syd og øst for byen - er udviklingsretningen for Frejlev
mod vest. Etableringen af Griegsvej i 2012/2013 var således næste
skridt i byudviklingen i Frejlev. Med placeringen af Griegsvej blev der
samtidig peget på de kommende boligområder i Frejlev, som ligger
placeret på arealet mellem Griegsvej og den eksisterende by.
Langt størstedelen af lokalplanen ligger inden for kommuneplanens
rammeområde 6.3.B7 Vest for skolen og er i overensstemmelse hermed.
Et mindre areal på ca. 2.565 m2 i den sydøstligste del af lokalplanen
ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 6.6.N4 Hasseris Enge,
som har fokus på rekreative værdier, landbrug og naturbeskyttelse.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde 6.6.N4. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg,
som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 6.017 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.
Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende
lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev. Arealet omfatter udeluk-
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Griegsvej

kende stamvejen Griegsvej, der forløber fra Nibevej til boligområderne
på Griegsvej.
Lokalplan 6-3-103 ophæves i sin helhed i forbindelse med byrådets
endelige vedtagelse af den nye lokalplan, for så vidt angår det areal,
der omfatter stamvejen.

8d

7a
Areal der tilbageføres
til landzone

7cg
7cg

7aq

Et mindre areal på ca. 835 m2 af lokalplan 6-3-103 ophæves ikke af
nærværende lokalplan 6-3-105, da der ikke er sammenfaldende lokalplangrænser. Det skyldes, at der i forbindelse med den matrikulære sag
for etablering og udstykning af Griegsvej er justeret i vejens placering.
Dette har resulteret i, at det pågældende areal ikke længere er aktuelt
som vejareal, og derfor ikke længere giver et retvisende billede af den
fysiske planlægning for området. Den del af lokalplan 6-3-103, der ikke
ophæves af lokalplan 6-3-105, ophæves derfor i sin helhed med hjemmel i Planlovens § 33. Samtidig sker der en tilbageførsel fra byzone til
landzone for arealet. Se illustrationen til venstre.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren/grundejerne om helt eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af vejudvidelse incl. cykelsti og etablering af venstresvingsbane på Nibevej ved indkørsel til Griegsvej.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
Fortidsminder
Nordjyllands Historiske Museum gør opmærksom på, at museet har
væsentlige arkæologiske interesser i lokalplanområdet. Øst for området
har museet i 2013 og 2014 gennemført arkæologiske undersøgelser og
udgravet dele af en landsby fra yngre stenalder og yngre romersk jernalder, hvor der er undersøgt en række hustomter. Denne bebyggelse
er ikke afgrænset mod vest, hvor boligområdet skal ligge. I vejtraceet
udgravede museet i 2013 tre områder med bebyggelse fra henholdsvis
yngre bronzealder, førromersk jernalder og ældre romersk jernalder.
Det er derfor af stor vigtighed at få afgrænset bebyggelsen forud for en
eventuel byggemodning.
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På den baggrund er det Nordjyllands Historiske Museums vurdering, at
der er stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn
ved anlægsarbejder og byggeri. Bygherre gøre hermed opmærksom på
at en større arkæologisk forundersøgelse er nødvendig for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder. På baggrund af forundersøgelsen tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig
arkæologisk udgravning.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe fortidsminder, vil
udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Kulturstyrelsen.
Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone
(se Bilag 1). Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende
forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten
ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. NaturErhvervsstyrelsen kan i
forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i
medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse
af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandsbeskyttelse
Den sydøstlige del af lokalplanområdet ligger i udkanten af et OSDområde (Område med Særlige Drikkevandsinteresser), hvor grundvandsstrømningen for det primære magasin har retning ud af OSD. Det
er ikke sandsynligt, at der vil blive planlagt ny kildeplads for et alment
vandværk i netop dette område pga. udkanten af OSD og nær beliggenhed til by. Området ligger ikke inden for eksisterende indvindingsopland for et alment vandværk.
Da en mindre del af arealet til fælles friareal og bolig ligger indenfor
et OSD-område er der i kommuneplantillæg 6.017 en redegørelse for
baggrunden for at placere og etablere disse funktioner på det pågældende areal. Se redegørelsen i kommuneplantillæg 6.017, der offentliggøres sammen med lokalplanen.
I forbindelse med driften af de fælles friarealer skal der være opmærksomhed på nærheden til OSD-området. Der bør således ikke anvendes
feks. pesticider til fx. ukrudtbekæmpelse.
Der må ikke anvendes forurenede materialer som forurenet jord, slagger og flyveaske mv. ved terrænregulering m.m. Opfyldning må kun
ske med garanteret forureningsfrie jord-, sand- og grusmaterialer.
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Afledning af overfladevand
Regn- og overfladevand skal som udgangspunkt håndteres lokalt - enten ved nedsivning eller forsinkelse. Ved forsinkelsesbassin skal vandet
renses i et vådt bassin inden udløb til Hasseris Å.
Regnvand fra området påtænkes forsinket ved afledning til nyt regnvandsbassin nord for lokalplanområdet - på arealerne mellem Griegsvej og Ny Nibevej. Etablering af regnvandsbassin kræver, at bygherre
opnår landzonetilladelse til det. Som alternativ eller supplement hertil,
kan forsinkelsesbassin etableres indenfor lokalplanområdet - feks. som
et element i et grønt bælte.
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet ligger uden for den gældende spildevandsplans oplandsgrænse. Området vil blive indarbejdet i spildevandsplanen og angivet som planlagt separatkloakeret.
Renovation og affald
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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.
I den sydlige afgrænsning samt det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet er der en tinglyst afskærende kloakledning spildevandsledning med
et deklarationsbælte på henholdsvis 8 og 14 meter. Indenfor dette deklarationsbælte må der ikke bebygges, plantes træer eller buske med
dybtgående rødder.
Deklarationsbæltet ligger er vist på Bilag 2.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for at de ledninger, servitutarealer mv., der er vist på Bilag 2, er
korrekt vist.
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til boligformål,

1.2

at fastlægge principper for disponering af bebyggelse, friarealer, beplantning mv. så udsigtlinjer til fjorden bevares,

1.3

at der udlægges areal til fælles ophold,

1.4

sammenhængende stiforbindelser til naboområderne og

1.5

at vejadgang til området sker fra Nibevej.

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
Stamvejen Griegsvej ligger i byzone og forbliver i byzone.
Lokalplanområdet iøvrigt ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den
endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med
lodret skravering på Bilag 1, til byzone.

3. Arealanvendelse
• Boliger (åben-lav)
• Rekreative formål (grønne områder, parker, torve, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, små transformere, pumpestation, vejanlæg)

4. Udstykning
4.1

Udstykningsprincip
Inden for lokalplanområdet må udstykningen kun foretages i overensstemmelse med den på Bilag 2 viste udstykningsplan. Ejendomme skal
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udstykkes med en grundstørrelse på min. 800 m2 og være under 1.400
m2.
Udstykningsprincippet omfatter 59 grunde med en grundstørrelse på
ca. 800 - 1.300 m2.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 30.
Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden
tillæg af andel i fællesarealer.

5.2

Etager og bygningshøjde
Ny bebyggelse må opføres i max. 1½ etage. Bygningshøjden fastsættes til max. 8,5 meter.
Højder måles fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.
Efter endt byggemodning skal der indsendes en niveauplan for hele
lokalplanområdet til Aalborg Kommune, der kan danne grundlag for
fastsættelse af niveauplan på de enkelte grunde.

5.3

Byggelinjer og afstand til skel
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra vejskel og
naboskel. Undtaget er dog postkasser samt skure o.l. til renovationscontainere, som kan opstilles / opføres mellem byggelinje og vejskel.
Lokalplanområdet berøres i den sydøstlige del af et deklarationsbælte
på 8 - 14 meter omkring en gennemskærende kloakledning, som vist
på Bilag 2. Inden for deklarationsbæltet må der ikke bygges eller indpasses større beplantninger. Der kan godt indpasses hæk o.l.

5.4

Mindre, sekundære bygninger
Garager, carporte, redskabsskure o.l. sekundære bygninger må højst
være i 1 etage og må ikke placeres nærmere vejskel end 2,5 m.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Facader
Bygningsfacader skal fremtræde som murværk (blank, pudset eller
vandskuret), overfladebehandlet beton, fiberbeton, eternit eller træ
(ikke bjælkekonstruktioner og krydsende hjørner). Delpartier og mindre bygningsdele kan fremtræde i andre materialer.
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes
naturfarve, hvid, sort, jordfarver eller disse blandet med hvid eller
sort.
Facader på sekundære bygninger skal udføres i materialer og farver,
der harmonerer med selve boligen.
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6.2

Tag
Tage skal udformes med en hældning på maks. 45 grader. Til tagdækning - også på sekundære bygninger - må anvendes tegl- eller betontagsten (ikke glaserede), tagpap, naturskifer, eternitskifer, forpatinerede metalplader og -profiler, samt grønne tage (Mos Sedum o.l.).
Tagmaterialer må således ikke være reflekterende, undtaget tagvinduer
og mindre partier af ovenlys.
Garager, carporte o.l. sekundære bygninger, der bygges sammen med
selve boligen, skal fremtræde med samme tagmateriale som boligen
eller tagpap.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Opholdsarealer
Inden for området skal udlægges areal til fælles ophold svarende til
min. 10% af det samlede område.
Områderne administreres og drives af grundejerforeningen.
I det grønne bælte langs fordelingsvejen Griegsvej skal der plantes
træer med en indbyrdes afstand på 5 - 10 m. Indgange til stikveje og
grønne områder skal markeres med et træ på hvert hjørne. Træernes
krone må ikke beskæres, men gerne opstammes, så træet fremstår
med "naturlig" vækstform. Der plantes mellemstore træer, som har en
forventet udvokset størrelse på minimum 8 meter. Træerne skal have
bærsætning, der fremmer dyreliv. Der skal anvendes lysåbne, hjemmehørende træer som fx Bornholmsk røn, Sorbus intermedia.
Beplantningen på de fælles opholdsarealer skal være fritstående eller i
mindre grupper, så udsigtskilerne sikres. Beplantningen skal understøtte en rumskabende effekt i de grønne strøg, så man får skabt nicher i
friarealet, der indbyder til ophold, og som kan understøtte terrænets
former.
Arealerne skal derfor fremtræde som naturgrund eller græssåede suppleret med træer og grupper af buske o.l., der er hjemmehørende. Her
kan med fordel anvendes frugtbærende arter, fx Malus, Sorbus, eller
Prunus for at fremme den biologiske mangfoldighed, samt øge den
rekreative gevinst.
Det skal være muligt at kunne færdes på langs (nord-sydgående), enten på en grussti / trampesti eller en sti slået i græsset.

7.2

Belægninger
Belagte flader - fx fortove, stier, opholds- og legeområder mv. - skal
udføres med et materialevalg, der afspejler de respektive arealers
funktioner, og som giver en god helhedsvirkning for det samlede område.
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7.3

Hegn
Eventuelle hegn i området skal være levende hegn (hække o.l.). Der
kan dog i begrænset omfang opsættes faste hegn omkring terrasser
o.l., men kun i direkte tilknytning til boligen.
I overgangen mellem de nordligste grunde og det åbne land, skal der
plantes levende hegn med den samme plantesammensætning. Buskene skal plantes indenfor skel på den enkelte grund, i samme omfang
som en dobbeltradet hæk, og vedligeholdes således, at de ikke vokser
ud over skellet. Beplantningen skal fortsætte rundt i kanten langs de
hjørnegrunde, der ligger ud til fællesområderne og mod det åbne land,
som vist i princippet på illustrationen ved siden af. Beplantningen skal
fremstå uklippet mod det åbne land, og skal minimum nå en færdig
højde på 150 cm.
Det levende hegn skal visuelt opleves på samme måde, som det tilstødende levende hegn beskrevet i lokalplan 6-3-103. Dermed vil hegnet
fremtræde som et grønt sammenhængende element ud mod Ny Nibevej. De viste hække/levende hegn skal sikre området en mere varieret
og naturlig overgang til fjordlandskabet mod nord - en overgang, der
også visuelt markerer sig ved færdsel langs Ny Nibevej.
Beplantningen kan eksempelvis primært bestå af Malus sargentii iblandet rosa canina, ribes alpinum, samt enkelte Cratagus. Det visuelle
udtryk set udefra, skal være et fritvoksende, lavt buskads, der på indersiden gerne må holdes som en hæk.

7.4

Terrænregulering - generelt
Terrænregulering må ikke ske nærmere skel til vej og nabo end 2,5
meter.
Terrænregulering må ikke overstige +/- 0,5 meter i forhold til et inden
for området fastsat niveauplan.
I forbindelse med terrænregulering må der ikke etableres støttemure,
ligesom den maksimale hældning på skrænter ikke må overstige 1:2.
Terrænregulering skal desuden tilstræbes udført på en sådan måde, at
tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger og anlæg.
I forbindelse med byggemodningen kan der ske yderligere terrænregulering af hensyn til kloakeringsforholdene. Der må ikke anvendes
forurenende materialer som forurenet jord, slagger og flyveaske mv.
ved terrænregulering mm. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie jord-, sand og grusmaterialer.

7.5

Terrænregulering - fællesarealer
Undtaget fra de generelle bestemmelser om regulering af terræn er
terrænregulering, der evt. anlægges på fællesarealer som "landskabsterrasser". Terrasserne kan optage den naturlige terrænvariation i
lokalplanområdet og kan evt. udformes med belægningsskifte og lav
beplantning indlagt som rekreative elementer.
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7.6

Udendørs oplag
Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede
arealer. Endvidere må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer,
herunder større både eller uindregistrerede campingvogne.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nibevej som vist i princippet på Bilag 2 og Bilag 3.
Med "i princippet" menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2

Veje
Vejene udlægges og anlægges med følgende bredder:
Fordelingsvejen Griegsvej: 13 meter udlæg, 7 meter kørebane, stikveje: 9 meter udlæg, 5,5 meter kørebane.
Vendepladser skal anlægges med manøvremulighed for et 10 meter
langt køretøj og anlægges iht. vejlovgivningens regler, jf. Bilag 2.

8.3

Stier
De primære stier udlægges i min. 4 meters bredde og med en placering som vist i princippet på Bilag 2.
Eventuelle øvrige stier inden for området skal udlægges i min. 3 meters bredde.

8.4

Parkering
Der skal udlægges areal til parkering, som angivet i de vejledende normer, der fremgår af kommuneplanens Bilag F.
Kravet er 2 p-pladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisninger.
For enfamiliehuse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse, har kommunen pligt til at dispensere fra denne bestemmelse.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det dog, 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.
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9.4

Kloakering
Ny bebyggelse i området skal separatkloakeres og tilsluttes kloaksystemet efter kommunens anvisning.
Grundet terrænforholdene i den nordlige del af lokalplanområdet skal
der sikres mulighed for indpasning af en spildevandspumpestation.
Regnvand fra området skal forsinkes og renses i vådt bassin inden udløb til Hasseris Å.
Regnvand fra området påtænkes forsinket ved afledning til nyt regnvandsbassin nord for lokalplanområdet - på arealerne mellem Griegsvej og Ny Nibevej. Etablering af regnvandsbassin kræver, at bygherre
opnår landzonetilladelse til det. Som alternativ eller supplement hertil,
kan forsinkelsesbassin etableres indenfor lokalplanområdet - feks. som
et element i et grønt bælte.
Gennem den sydøstlige del af området løber en afskærende kloakledning til Renseanlæg Vest. Kloakledningen er tinglyst den 13. august
1990. Ved disponeringen af området er der taget hensyn til kloakledningens beliggenhed, jf. Bilag 2.

9.5

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

9.6

Solcelleanlæg
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes, såfremt det sker som en integreret del
af bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen
og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende.

10. Miljø
10.1 Støj fra biltrafik
Der må ikke anlægges arealer til støjfølsomme formål (som fx opholdsarealer), hvor trafikstøjen fra Ny Nibevej overstiger de grænseværdier,
som fremgår af kommuneplanens Retningslinje 13.3.

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

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført for den del af området, som tages i brug.
-

Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.
- 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.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 6-3-103, Boliger Griegsvej, Frejlev
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
6-3-105 ophæves lokalplan 6-3-103, Boliger Griegsvej, Frejlev, for det
område, der er omfattet af lokalplan 6-3-105.
Den del af lokalplan 6-3-103, der ikke ophæves af lokalplan 6-3-105,
ophæves i sin helhed med hjemmel i Planlovens § 33. Samtidig sker
der en tilbageførsel fra byzone til landzone for den del af lokalplan 6-3103, som ikke er omfattet af lokalplan 6-3-105.
Det omfatter ca. 835 m2 af fordelingsvejen Griegsvej, grundet justering
i forhold til udstykning af vejen. Se en nærmere beskrivelse og kort på
side 9 i redegørelsen.
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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.
15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Kommunen 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 kommunen
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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