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Vejledning
Lokalplan 4-2-114
Lokalcenter, Danalien og Sohngårdsholmsvej, Grønlandskvarteret
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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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
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Lokalplanlægger: Annette Rosenbæk, tlf. 9931 3131
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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Lokalplanens baggrund og formål
Planlægning og realisering af en højklasset kollektiv trafikforbindelse i
vækstaksen hænger tæt sammen med ønsker og behov for at fortætte
og urbanisere byområderne omkring tracéet. Aalborg Kommune ønsker
på den baggrund at sætte fokus på de nye byudviklingsperspektiver,
der tegner sig i vækstaksen - herunder eksempelvis på området ved
Danalien, der vil blive et stoppested for en kommende 'hurtig-bus' mellem universitetet og midtbyen

Vækstaksen

Samtidig har der fra grundejerside været interesse for at udfolde de
nye byudviklingsperspektiver konkret for området ved Danalien ved
at skabe et lokalcenter og en ny markant bebyggelse på hjørnet mod
Sohngårdsholmsvej.
Formålet med lokalplanen er således at muliggøre etableringen af et
nyt bymæssigt knudepunkt i tilknytning til stoppestedet med butikker,
service, café, kontorerhverv og boliger.
Formålet er også at muliggøre opførelsen af et nyt nutidigt, kvalitetspræget og markant bygningskompleks, der kan fungere som landmark
mod Sohngårdsholmsvej.

Danalien er et stoppested på det
planlagte tracé for en kommende
højklasset busforbindelse ad Sohngårdsholmsvej.

Danalien

Der ønskes skabt et ikonisk byggeri
med en særlig markering af hjørnet
Danalien/Sohngårdsholmsvej.
Illustration: Arkitektfirmaet Kjaer &
Richter.
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Sohngårdsholmsvej

MT HØJGAARD BYGNING

MAGISTERPARKEN

REMA 1000

Danalien
Panoramabillede af lokalplanområdet

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Danalien og Sohngårdsholmsvej,
jf. luftfoto side 4. Området omfatter to ejendomme på tilsammen cirka
9.600 m2 og ligger i byzone.
Området rummer i dag en eksisterende dagligvarebutik samt en bygning, som anvendes af MT Højgaard til kontorer og liberalt erhverv
(revisor og ejendomsselskab). Dagligvarebutikken er i ét plan og opført i lyse betonelementer, kontorbygningen er i 3 etager og har en
transparent glasfacade. Bygningerne er placeret omkring en central
parkeringsplads. Der er vejadgang til området fra Danalien. Området
fremstår, på trods af mange belagte flader, relativt grønt med græsområder, bøgepur, fritvoksende buske og træer af et vist volumen - især i
områdets sydlige del mod Magisterparken.
Området fremstår plant, men i kraft af beliggenheden på Sohngårdsholmsbakken vil der, når der bygges i højden, kunne skabes en spektakulær udsigt over Aalborg.

Området set mod øst ad Danalien
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Lokalplanområdets omgivelser
Det nye lokalcenter får en beliggenhed cirka midt imellem de eksisterende bydelscentre på Grønlands Torv og Eternitten. Omgivelserne til
lokalplanområdet præges af mange uddannelsesinstitioner (Aalborg
Universitet, Aalborghus Gymnasium, friskole mm.) og institutioner
(døve-blinde instituttet m.m.) samt boligområder med både parcelhuskvarter, etagebyggeri og ungdomsboliger.
Omgivelserne præges af varieret bebyggelsesskala. Således ligger lokalplanområdet op til Magisterparken med et højhus på 14 etager, men
også institutions- og boligbyggeri på 2-4 etager samt boliger i 1 plan.
Sohngårdsholmsvejs brede grønne vejrum spiller en væsentlig rolle
i oplevelsen af området. Her kører mange cyklister, biler og busser men det er også et vejrum, der bærer præg af, at byens liv i høj grad
orienterer sig væk fra vejen.
På østsiden af Sohngårdsholmvej bag bebyggelsen ligger det rekreative
naturområde 'Den gamle golfbane', som også kan udgøre et rekreativt
potentiale for lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for nybyggeri til boliger og erhverv - herunder en yderligere ramme på 1500 m2 til butikker ud over den eksisterende dagligvarebutik. Der er mulighed for at opføre 5.060 m2
nybyggeri i området ud over eksisterende bygninger - svarende til en
bebyggelsesprocent på ca. 90 for området som helhed.
Nybyggeriet skal placeres, så det danner rum mod Sohngårdsholmsvej
og udformes på en måde, så der også skabes en visuel markering af
stoppested og lokalcenter med bygningskroppen.
Som det ses af skitsen nedenfor til venstre er det intentionen, at nybyggeriets hovedtyngde og højeste punkt skal placeres på hjørnet
Danalien/Sohngårdsholmsvej, og at bygningen fra dette højeste punkt
nedtrappes i sydlig retning. Bygningen kan på det højeste punkt være
op til 30 meter.
Stueetagen skal fortrinsvist udnyttes til publikumsorienterede funktioner som butik, kontor, fitness mv., og der lægges vægt på, at facaderne åbner sig op og henvender sig til forbipassende for derved at
understøtte oplevelsen af et knudepunkt for byliv. Øvrige etager skal
fortrinsvist udnyttes til boliger, forudsat at der kan sikres tilfredsstillende beskyttelse mod trafikstøj i facaden. Nybyggeriet skal udformes
med et nutidigt formsprog samt en lys og let karakter.
Intensionen er, at nybyggeriet skal
medvirke til at markere det nye
urbane knudepunkt visuelt langs
Sohngårdsholmsvej.
Illustration: Arkitektfirmaet Kjaer &
Richter.

Lokalplanens bestemmelser fastlægger, at indgangssituationer og
arealer på terræn mod stoppestedet skal designes, så der skabes en
god helhedsoplevelse og god trafikal sammenhæng for gående. Der
skal sikres opholdsarealer af god kvalitet til alle boliger, enten i form af
grønne arealer på terræn bag randbebyggelsen, som tagterrasser og/
eller som altaner.
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Det planlagte nybyggeri set fra parkeringspladsen ved Rema1000. Her
ses, hvordan skalavariation tænkes
at give bebyggelsen en dynamik
i sit udtryk, samtidig med, at det
skaber naturlige lommer til etablering af taghaver.

Taghaver

Hjørnebebyggelsen kan opføres i op til 8 etager og med en bygningshøjde på op til 30 m, hvilket giver skygge- og evt. vindgener. I forbindelse med den endelige udformning af byggeriet skal det sikres,
at opholdsarealer placeres og indrettes, så der er god soltilgang, god
vindkomfort og beskyttelse mod støj fra vejtrafik.
Parkering skal løses som terrænparkering med mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser mellem boliger og erhverv. På grund
af områdets beliggenhed ved BRT-ruten vurderes fremtidige beboere
at have relativt lavt bilejerskab, og der fastlægges en reduceret parkeringsnorm på minimum 0,8 p-plads pr. bolig. Der lægges vægt på god
forsyning med velbeliggende cykelparkeringspladser.

Den planlagte indretning af lokalplanområdet med bebyggelser, parkering og opholdsarealer.
Illustration: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter.
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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 4-2-114 samt tilhørende
kommuneplantillæg 4.042 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
ikke forventes 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
anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura
2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område er 'Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær
Ådal og Sønderup Ådal' (område nr. 15), der ligger ca. 7,5 km vest for
lokalplanområdet. Planlægningen vurderes grundet afstanden at være
uden betydning for de registrerede arter mv. i udpegningsgrundlaget.
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.
Lokalplanområdet er et fuldt udbygget byområde, som fortættes. Der
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er begrænsede naturkvaliteter i området, og det vurderes derfor, at
arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde '4.2.B9
Magisterparken m.fl.'.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne
samt kommuneplanens retningslinje 7.1.3 vedr. butikker, idet lokalplanen giver mulighed for at etablere et lokalcenter med flere butikker
samt bebyggelse i op til 8 etager.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillæg 4.042 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.
Detailhandel
Lokalplanområdet udlægges i kommuneplantillæg 4.042 som lokalcenter med en samlet arealramme på 2.500 m2. Derved gives der, udover
den eksisterende Rema 1000-butik på 1.000 m2, mulighed for etablering af yderligere 1.500 m2 butikker.
Et lokalcenter varetager en god lokalforsyning med dagligvarer i et
mindre lokalt område. Et lokalcenter skal betjene et begrænset selvstændigt opland. Dagligvarebutikken ved Danalien har allerede i dag et
selvstændigt opland i nærområdet ved Blegkilde Alle, Danalien, Magisterparken og det omkringliggende parcelhuskvarter. Nærområdet vil
blive styrket yderligere ved udbygningen af boliger omkring det højklassede kollektive trafiktracé.
Institut for Center-Planlægning (ICP) har foretaget en analyse af, hvilken indflydelse centerdannelsen ved Danalien ville få på centerstrukturen i den sydøstlige del af Aalborg - herunder de omsætningsmæssige
konsekvenser for den eksisterende detailhandel ved etablering af en
evt. ekstra discountbutik ved Danalien.
I nærområdet boede ca. 2.400 personer i 2014, hvilket forventes at
stige til 3.100 personer i 2019. Det samlede dagligvareforbrug i nærområdet var 62 mio. kr. i 2014, hvilket forventes at stige 31 % i perioden 2014 til 2019 til 81 mio. kr.
Det er ICP's vurdering, at etablering af et lokalcenter ved Danalien vil
øge mulighederne for at skabe liv i området - evt. i kombination med
et kommende BRT-stoppested - og vil gøre det muligt at koncentrere
andre kundeorienterede servicefunktioner i nærområdet som for eksempel sundhed (læge, tandlæge, fodterapi, fysioterapi), bespisning
(café, take away) og skønhed (frisør, fitness, solcenter).
Ca. 1 km fra lokalplanområdet på Eternitten ligger varehuset Føtex og
discountbutikkerne Netto og Fakta. Fakta blev etableret primo 2015.
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Ca. 1 km syd for lokalplanområdet ligger discountbutikkerne Lidl og
Fakta samt et apotek på Grønlands Torv. I Frydendal i øvrigt ligger
herudover discountbutikken Kiwi, supermarkedet LokalBrugsen samt
en bager og en tankstation. I Vejgårdområdet, som er godt 2 km fra
lokalplanområdet, ligger supermarkedet SuperBrugsen og discountbutikkerne Rema 1000, Aldi, Fakta og Netto. Herudover ligger to mindre
supermarkeder Spar og Min Købmand samt en tankstation med kiosk
i den østlige del af Vejgård. Samlet set er der 19 dagligvarebutikker i
oplandet.
Hvis projektet på Danalien etableres med yderligere en detailhandelsbutik, estimeres et omsætningsfald for de eksisterende butikker i
nærområdet, men som følge af stigningen i befolkningstallet og deraf
stigende dagligvareforbrug skal det bemærkes, at omsætningen i butikkerne i nærområdet vil være højere i 2019 i forhold til i 2014, selv
om der etableres en ny discountbutik ved Danalien.
Samlet vurderes det, at det vil være en god idé at ændre området ved
Danalien til et lokalcenter, der kan tilbyde lokale indkøbsmuligheder
understøttet af kollektiv trafik og gode forbindelser for fodgængere og
cyklister.
De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der
redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanen muliggør nybyggeri, der i højde og omfang umiddelbart er
omfangsrigt, men skalaen svarer til den eksisterende bebyggelse i område, herunder Magisterparken. Endvidere ligger lokalplanområdet lidt
over 2 km fra kysten og bag tætbyens bebyggelse og er således ikke
synlig i forhold til kystlandskabet.
En eventuel påvirkning vurderes at være uvæsentlig.

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 en signalregulering af krydset ved Danalien/
Sohngårdsholmsvej.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.
Udbygningsaftalens baggrund
Trafikken til og fra lokalplanområdet skal afvikles med den eksisterende
overkørsel til Sohngårdsholmsvej via Danalien. Der er foretaget en
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analyse af den trafikale situation i området for at vurdere mulighederne
for at afvikle den ekstra trafik fra lokalplanområdet.
Trafiktællinger fra hhv. 2014 og 2012 viste, at der dagligt kørte 1.800
biler på Danalien (ÅDT) og 8.800 biler på Sohngårdsholmsvej (ÅDT).
Når disse trafikmængder fremskrives til 2025 og tillægges den ekstra
trafik, som genereres fra realiseringen af lokalplanens byggemuligheder, viser kapacitetsberegninger, at et prioriteret vigepligtsreguleret
T-kryds kapacitetsmæssigt ikke vil kunne afvikle trafikken i en eftermiddagsspidstime.
Tilsvarende kapacitetsberegninger for et signalreguleret T-kryds viser,
at der med denne løsning må forventes at ville være en tilfredsstillende trafikafvikling i krydset i 2025. Det anbefales i den forbindelse, at
tilkørslen til krydset ad Danalien kanaliseres i et højre- og et venstresvingsspor.

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.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger uden for området med særlige drikkevandsinteresser.
Grundvandssænkning
Aalborg Kommune, Miljø & Energiforvaltningen, skal ansøges inden en
evt. grundvandssænkning i området.
Regn- og spildevandsafledning
Lokalplanområdet er, jf. den gældende spildevandsplan, fælleskloakeret
og planlagt separatkloakeret. Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal
derfor separatkloakeres.
I forbindelse med det kommende byggeri langs Sohngårdsholmsvej
skal regn- og spildevand afledes til kloakken i Sohngårdsholmsvej via
det eksisterende stik til området. Den hydrauliske belastning (overfladevand) på kloakken i Sohngårdsholmsvej må samlet set ikke forøges
fra lokalplanområdet i forbindelse med det kommende byggeri.
Overfladevand skal i størst mulig omfang håndteres lokalt ved LARløsninger som fx nedsivning, regnbede, beplantning, permeable belægninger, grønne tage mv., der samtidigt kan bidrager til et grønnere og
sundere bymiljø.
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Renovation
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal indrettes efter reglerne i Aalborg 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.
Renovation - erhverv
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og
opbevaring. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
Renovation - etageboliger
Ved etageejendomme bør der reserveres areal til etablering af affaldsøer. Opsamlingen kan ske i kuber/containere, eller, hvor det er praktisk
muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes.
Ved større boligkomplekser kan der med fordel etableres plads til central opsamling af eksempelvis storskrald, metal, elektronikaffald og
farligt affald.
Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kildesortere. Dvs. mulighed for at etablere skakte, der kan håndtere flere
affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til renovationsarbejdernes
arbejdsmiljø.
Renovation - butikker
Ved detailhandelsbutikker bør der, afhængig af butikstypen, tages højde for og afsættes plads til, at kunderne kan aflevere tom emballage
som eksempelvis flasker, malingrester mv.
Opsamlingen kan ske i kuber/containere, eller, hvor det er praktisk
muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker
i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne
tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
Opvarmning
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE-anlæg på
bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med
en installeret effekt større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og
fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført
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efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til
kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.
En eksisterende fjernvarmestikledning fra Sohngårdsholmsvej har et
forløb gennem det i Bilag 2 viste byggefelt langs vejen. Evt. nødvendig
omlægning af stikledningen i forbindelse med opførelse af nybyggeri
skal se for grundejers regning.
Jordforurening
Lokalplanområdet er områdeklassificeret. Der er ikke kendskab til, at
der er sket forurening af området. Hvis der i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejde i området konstateres tegn på forurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.
Støj
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Landinspektørfimaet Søren Lange Aps
Projekt:
Støjredegørelse til lokalplan for Danalien 1
Støjudbredelse fra:
Vejtrafik
Modelgrundlag:
Jvf. notat.
Kildeomfang:
Sohngårdsholmvej ÅDT (2030):~10.880
Danalien ÅDT (2030):~2.460

Målforhold 1 : 2000
0

10

20

40

60

Der er foretaget en beregning af støj i området som følge af den stigende trafikmængde, som lokalplanområdets fremtidige anvendelse vil
medføre.
Det fremgår af beregningsresultaterne, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for liberalt erhverv og boliger, hhv. Lden 63 og 58 dB,
er overskredet på hele øst-, nord- og sydfacaderne af den nye bygning,
og kravet til boliger er kun delvist opfyldt på den sidste facade.
Der må derfor påregnes lyddæmpende foranstaltninger i form af enten
lyddæmpende ruder, dobbeltfacadeløsninger eller etablering af såkaldte
russervinduer, også kaldet ventilationsvinduer eller 3.-generationsvinduer, og støjisolerende altangange, altankasser/-værn med henblik på
at sikre, at planlægningskravene til 'huludfyldning' opfyldes.

80
m

Modelgrundlag:
Jvf. notat.

<= 58
<= 63
<= 68
<= 73
<= 78

Kildeomfang:
Sohngårdsholmvej ÅDT
Danalien ÅDT (2030):~2

10 9
8
11 13
7
14 15
6
16 17 5
18 19 4
3
20
22 21 2
23
1
24

Grundkort
Højdekurve
Bygning
Beregningsområde
Trafik - vej

Sohngårdsholmvej

Danalien

Signaturer

Projekt nr.
Dato
Udført af
Kontr.
Godk.

Projekt:
Støjredegørelse til lokal
Støjudbredelse fra:
Vejtrafik

Lden [dB(A)] - 1,5 m.o.t.
58 <
63 <
68 <
73 <
78 <

Klient:
Landinspektørfimaet Sø

Målforhold 1 : 2000
0

10

20

40

Lden [dB(A)] - 1,5 m.o.t

<= 58
<= 63
<= 68
<= 73
<= 78

58 <
63 <
68 <
73 <
78 <
Signaturer
Grundkort

Højdekurve
Bygning

: A075745-001
: 15.10.2015
: ACC
: TMLE
: KAML

Beregningsområ
Trafik - vej

Projekt nr.
Dato
Udført af
Kontr.
Godk.

Støj fra trafik som følge af lokalplanområdets fremtidige anvendelse.
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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.
Matr.nr. 1aga, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 21.09.2011
Titel:
Lejekontrakt
Påtaleberettiget: MT Højgaard A/S
Tinglyst: 10.02.2012
Titel:
Deklaration om fremtidig anvendelse mv.
Påtaleberettiget: MT Højgaard A/S
Tinglyst: 13.03.2012
Titel:
Deklaration om parkeringsarealer, pylon samt renholdelse
Påtaleberettiget: Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder 1akt samt 1aga
Matr.nr. 1akt, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 13.03.2012
Titel:
Deklaration om parkeringsarealer, pylon samt renholdelse
Påtaleberettiget: Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder 1akt samt 1aga
Tinglyst: 06.09.2012
Titel:
Salgs- og Pantsætningsforbud
Påtaleberettiget: Realkredit Danmark A/S
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til blandede bymæssige formål jf. pkt. 3.13.3,

1.2

god sammenhæng og tilgængelighed mellem lokalplanområdet og kollektiv trafik på Sohngårdsholmsvej,

1.3

at bebyggelsens udseende og skala danner gode helheder med nabo
områder,

1.4

at ny bebyggelse orienteres mod Sohngårdsholmsvej og gives tyngde
mod krydset Danalien/Sohngårdsholmsvej,

1.5

at området sikres et grønt præg samt kvalitetsrige opholdsarealer for
beboerne,

1.6

at området vejbetjenes fra Danalien.

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

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på Bilag 1
og Bilag 2.

2.3

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse, delområde A
• Butikker
• Service

3. Arealanvendelse
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3.2

Anvendelse, delområde B
• Butikker
• Institutioner
• Klinikker
• Kontorer
• Kulturelle formål
• Service
• Undervisning

3.3

Anvendelse, delområde C
• Etageboliger
• Butikker
• Institutioner
• Klinikker
• Kontorer
• Kulturelle formål
• Restaurant
• Service
• Undervisning
Tekniske anlæg af beskedent omfang (maks. 30 m² grundareal og en
højde på maks. 3 m) kan altid etableres.

3.4

Anvendelse generelt, Lokalcenter
Der gælder følgende generelle bestemmelser vedr. detailhandel i hele
lokalplanområdet:
Samlet etageareal til butiksformål i lokalcenteret: Maks. 2.500 m2
Butiksstørrelse for dagligvarebutikker: Maks. 1.000 m2
Butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: Maks. 500 m2

3.5

Aktive facader
De på Bilag 2 viste aktive facader skal i stueetagen som udgangspunkt
anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, liberale erhverv og/
eller udadvendte fritidsprægede og kulturelle funktioner. Fx butikker,
restauranter, caféer, fitness, forsamlingslokaler, pengeinstitutter, advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, klinikker o.l.
For ikke-publikumsorienterede funktioner, som placeres ved de aktive
facader, skal udadvendte funktioner som foyer, reception, udstillingslokaler, kantine, fællesfunktioner o.l. placeres i de aktive facader.

4. Udstykning
4.1

Udstykning
Udstykning kan ske i parceller svarende til lokalplanens delområder, se
Bilag 1.
I forbindelse med udstykning skal der med tinglyst deklaration sikres:
• Adgang til fælles benyttelse af opholdsarealer på terræn jf. pkt. 7.2.
• Stiforbindelse jf. pkt. 8.3
• Mulighed for fælles benyttelse af parkeringspladser jf. pkt. 8.4.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens placering, generelt
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på
Bilag 2 viste byggefelter.
Uden for byggefelterne kan der i mindre omfang etableres sekundære
bygninger i form af cykelskure, redskabsskure, teknikbygninger o.l.,
som er nødvendige for driften af området.

5.2

Bebyggelsens omfang, delområde A
Inden for delområdet kan der etableres bebyggelse med et samlet etageareal på højst 1.100 m2.
Bebyggelse må opføres i 1 etage med en højde på maks 8,5 meter

5.3

Bebyggelsens omfang, delområde B
Inden for delområdet kan der etableres bebyggelse med et samlet etageareal på maks. 2.500 m2.
Bebyggelse skal opføres i 2-3 etager med en højde på maks. 12 meter

5.4

Bebyggelsens omfang og placering, delområde C
Inden for delområdet kan placeres bebyggelse med et samlet bruttoareal på maks 5.060 m2.
Bebyggelse kan opføres i 2-8 etager med en højde på maks. 30 meter. Bebyggelse skal opføres med en skaladifferentiering for de enkelte
byggefelter som angivet på Bilag 2.
Der skal etableres slip/passage gennem bygningen i stueetage og 1.
sal, som vist i princippet på Bilag 2 og illustreret nedenfor.
Der kan anlægges kælder under hele bygningen. Kælderen kan anvendes til opbevaring, eller evt. parkering.

5.5

Bebyggelsens højde, generelt
Bebyggelsens højde måles fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet. Nødvendige arkitektonisk integrerede tekniske installationer er ikke omfattet af de ovenstående højdebegrænsninger.

Det er intentionen, at hjørnet
Sohngårdsholmsvej/Danalien skal
markeres med en særlig høj bebyggelsesskala, og at skalaen på
randbebyggelsen mod Sohngårdsholmsvej i øvrigt varieres fra 2 til 4
etager.
Illustration: Arkitektfirmaet Kjaer &
Richter.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelle bestemmelser
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt formsprog og i høj kvalitet. Arkitektur, materialer og farver skal skabe en god helhedsvirkning
inden for lokalplanområdet og i forhold til naboområder.
Bebyggelse skal for hver af de tre delområder fremstå som samlede
bygningskomplekser med en helstøbt arkitektur.

6.2

Bebyggelsens udseende, delområde A
Bygningen skal orientere sig mod øst (centrum af området) og skal udover indgang her have en aktiv facade i form af enten vinduer, facadeskiltning/belysning eller anden form for visuel opbrydning af facaden.

6.3

Bebyggelsens udseende, delområde B
Bygningen skal orientere sig og fremtræde med transparant facade
i stueetagen mod nord (centrum af området). Hovedindgang o.l skal
ligeledes placeres i nordfacaden.
Om- og tilbygninger skal ske i respekt for den eksisterende bygnings
arkitektoniske formsprog og materialevalg.

6.4

Bebyggelsens udseende, delområde C
Bebyggelsen skal visuelt fremstå som sammenflettet af to volumener
- et højt volumen på hjørnet af Danalien og Sohngårdsholmsvej og en
lavere randbebyggelse langs Sohngårdsholmsvej.
Det høje volumen på hjørnet skal gives en markant udformning, så der
opstår en landmark-virkning. Randbebyggelsen langs Sohngårdsholmsvej skal visuelt opbrydes minimum for hver 30 m i kraft af skalaspring,
etablering af slip/passager gennem bygningen, fremskydning/tilbagetrækning af facade eller lignende.
Facadeudtrykket skal gives en lys og let karakter, hvor fx synlige konstruktionselementer kombineres med lette facadeelementer til støjafskærmning. Facaderytmen skal varieres mellem de enkelte etager med
henblik på at tilføre facadeudtrykket dynamik.
Der kan etableres altangange i randbebyggelsen langs Sohngårdsholmsvej såfremt disse indarbejdes som elementer i et dynamisk facadeudtryk, jf. ovenstående og de viste referencefotos på side 20.

6.5

Tage
Tage skal udføres, så de syner flade. Tagbeklædning må ikke være
reflekterende (glanstal maks. 20) og skal udføres i tagpap, platineret
metalplade eller lignende. Tagflader kan også etableres som 'grønt tag'
med vegetation og/eller tagterrasser til ophold.

6.6

Sekundære bygninger
Overflader og farver på sekundære bygninger, jf. pkt. 5.1, skal harmonere med det primære bygningskompleks i delområdet.
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Ny bebyggelse i delområde C ønskes udformet med en lys, let og
åben karakter og gerne med konstruktionselementer, der træder
frem som synlige facadelinjer.
Disse referencefotos viser eksempler på, hvordan det ønskede udtryk kan opnås.

Referencefotos

6.7

Aktive facader i stueetagen
De på Bilag 2 markerede aktive facader skal i stueetagen have en åben
og aktiv karakter med glaspartier, indgangssituationer o.l. Stueetagens
facadematerialer og detaljering skal medvirke til at skabe god færdelsog opholdskomfort for gående.
Den primære indgangssituation til den publikumsorienterede funktion
på hjørnet af Sohngårdsholmsvej/Danalien skal placeres som vist i
princippet på Bilag 2.
Hensigten er at skabe god sammenhæng til kollektiv trafik ad Sohngårdsholmsvej.
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6.8

Skilte på facader
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må hverken helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som fx udvendige
døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger o.l., eller have karakter af
facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Skilte skal udføres som 'løse' bogstaver, symboler og logoer uden brug
af baggrundsplade.
Der må ikke skiltes på etagerne over stueetagen.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager
op over facaderne.
Aalborg Kommune skal give tilladelse til skiltning. Derfor opfordres
man til at kontakte kommunen for råd og vejledning, inden skiltene
udarbejdes og opsættes.

6.9

Skilte i vinduer
Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes.
Der må opsættes/opklæbes skilt i bunden af vinduets indvendige side
de steder, hvor der drives erhverv. Skiltets højde må maks. være 1/3 af
vinduesåbningen.

6.10 Lysskilte/belyste skilte
Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne.
Der må ikke anvendes gennemskinnelige lyskasser. Kun skrifter og
symboler må gennemlyses. Eventuelle spotlamper og armaturer skal
være spinkle og udføres i materialer og farver, der er neutrale i forhold
til facaden, de opsættes på.
Der må ikke opsættes laserlys eller dynamiske, digitale reklameskilte
som fx lysaviser eller animerede reklamer.
6.11 Orienteringsskilte og pylon
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte,
skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Der må opsættes ét fælles skilt med en maks. højde på 3 meter
og en maks. skilteareal på 1,5 m2 på hjørnet ved Danalien/Sohngårdsholmsvej. Skiltet skal placeres på egen grund.
Der må ikke opsættes flagstænger i lokalplanområdet.
6.12 Markiser, baldakiner og parasoller
Der må ikke opsættes markiser og baldakiner i området.
Ved udendørs salg og ophold må der opstilles parasoller under forudsætning af, at der opnås et harmonisk helhedsindtryk med tilhørende
bygninger og omgivelser. Parasoller skal være ensfarvede og have en
højde på mindst 200 cm til underkant af parasollen.
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7. Ubebyggede arealer
7.1

Forarealer mod Sohngårdsholmsvej og Danalien
Arealer mellem bebyggelsen og de omgivende veje skal gives en frodig
grøn karakter i kraft af en varieret beplantning i flere lag - græs, urter,
buske, facadebeplantning og træer. Træarter skal varieres, og træer
kan placeres solitært, spredt eller i grupper. Buske skal fortrinsvist
være fritvoksende, blomstrende buske.
Intentionen er, at de forskellige delstrækninger på BRT-bustracéet skal
have hver deres identitet med udgangspunkt i strækningernes særlige
potentialer. Langs Sohngårdsholmsvej lægges der vægt på, at by, park
(Sohngårdsholm/Den gamle golfbane) og infrastruktur fletter sig sammen. Derfor vægtes det højt at forarealer tilplantes således at disse
tilsammen med beplantningen i naboområder giver vejrummet en grøn
profil.
Tilplantning med træer ønskes dog afvejet med målet om, at bebyggelsen træder markant frem netop på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og
Danalien. Derfor vil det fortrinsvist være for enderne af den nye bygningskrop, at der kan plantes større trævolumener, samt evt. punktvis
i forbindelse med tilbagetrækning af en mindre del af bygningsfacaden.
Den grønne karakter tænkes således også i høj grad skabt med buske,
græsser, urter og facadebeplantning.
Forarealer og fortov skal udformes som helheder på tværs af matrikelskel, hvad angår indretning og materialevalg til fx belægning. Der skal
sikres gode sammenhænge for fodgængere mellem lokalplanområdet
og stoppested for kollektiv trafik.

7.2

Fælles opholdsarealer på terræn
Der skal sikres areal til fælles opholdsareal på terræn som vist på Bilag
2. Området skal indrettes til ophold, leg o.l. for lokalplanområdets beboere og ansatte.
En del af det viste opholdsareal er samtidig 'reserve'-udlæg til parkering for det tilfælde, at parkeringsbehovet til nye funktioner, som etableres i området, viser sig at være større end det udlagte areal til parkering. Hvis en del af det fælles opholdsareal på terræn i stedet udnyttes
til parkering, skal det vurderes, om områdets boliger er tilstrækkeligt
forsynede med fælles udendørs opholdsarealer uanset dette - eller om
der er behov for supplerende fælles opholdsarealer, fx som taghaver/terrasser.
Området skal som hovedindtryk være et ubefæstet grønt areal med
stedstypisk rumskabende beplantning. Det skal indrettes og afskærmes, så god opholdskomfort fremmes. Afskærmning skal etableres som
løvfældende hække eller grupper af buske - fortrinsvist af fritvoksende
blomstrende arter.
Med god opholdskomfort menes sol, skygge, læ, beskyttelse mod trafikstøj og veldefinerede intime rum samt 'siddevenligt' inventar.
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7.3

Private/semiprivate opholdsarealer
Der skal etableres udendørs opholdsarealer med privat karakter til alle
boliger; opholdsarealerne kan evt. etableres fælles for flere boliger.
Privat/semiprivat opholdsareal kan etableres som terrasser på terræn,
altaner eller som tagterrasser/-haver. Arealerne skal indrettes og afskærmes, så god opholdskomfort fremmes. Afskærmning af opholdsarealer på terræn skal etableres som løvfældende hække eller grupper
af buske - fortrinsvist af fritvoksende blomstrende arter.
Se beskrivelse af god opholdskomfort i pkt. 7.2. I forhold til etablering
af opholdsareal på tagflader og som altaner henledes opmærksomheden på evt. nødvendighed af afskærmning mod trafikstøj fra Sohngårdsholmsvej samt indplacering og indretning af opholdsarealer under
hensyntagen til evt. skygge- og vindkonsekvenser fra høj bebyggelse.
Opholdsarealer på tagflader skal gives en grøn karakter i form af et
mix af felter med fast belægning og felter/plantekummer med hårdføre
mosser, græsser, stauder, træer ol.

7.4

Bevaringsværdige træer
Bevaringsværdige træer, som udpeget på Bilag 2, skal bevares.

7.5

Levende hegn
Mod skel, vej, sti, parkerings-, nabo- eller opholdsarealer kan der
etableres levende hegn af løvfældende art - herunder træer, hække og
grupper af buske. Beplantningen skal afstemmes i skala og art ud fra
en afvejning mellem ønsker om afskærmning og ønsker om visuel sammenhæng mellem forskellige dele af området i øjenhøjde. Buske og
hække skal fortrinsvist bestå af fritvoksende blomstrende arter.
Det eksisterende levende hegn mellem lokalplanområdet og Magisterparken skal så vidt muligt bevares eller genplantes. Dog skal der sikres
stiforbindelse gennem hegnet som vist på Bilag 2.

7.6

Oplag
I forbindelse med butikker må der etableres et udendørs oplag på
maks. 50 m2.
Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer i form af
varegårde i direkte tilknytning til bebyggelsen. Oplaget må ikke være
synligt fra omgivelserne. Hegn må højst etableres i en højde på 2,50 m
og oplaget må ikke overskride denne højde. Hegn omkring oplag skal
udformes på en måde, så det fremstår som en arkitektonisk integreret
del af den tilknyttede bebyggelse.

7.7

Terrænregulering
Generelt må der foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til
eksisterende terræn (målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet). Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel
end 1 m.
Syd for den eksisterende MT Højgård-bygning må der foretages terrænregulering på +/- 2 m i forhold til eksisterende terræn (målt fra et
niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet).
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Terrænregulering skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg.
7.8

Belysning
Lyskilder på de ubebyggede arealer skal være i designmæssig harmoni
med hinanden. Belysningsarmaturer skal højde- og udformningsmæssigt tilpasses deres forskellige funktion langs hhv. veje og stier. Der
skal vælges armaturtyper, som ikke blænder eller oplyser andet end
vej- og stiarealer.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgang til området skal ske fra Danalien, som vist i princippet på
Bilag 2.

8.2

Interne færdselsarealer
Interne færdselsarealer skal disponeres og anlægges i overensstemmelse med principperne vist på Bilag 3, Illustrationsskitse.
Ved projektering af færdelsarealer og terrænparkering skal sikres, at
der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne og vareindlevering, ligesom disse skal være beregnet for en trafikbelastning på
min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer mv.

8.3

Stier
Der skal sikres stipassage gennem området til Magisterparken, som
vist på Bilag 2.

8.4

Parkering
Parkering kan etableres i parkeringskælder eller som terrænparkering,
som vist i princippet på Bilag 3.
For boliger (dog ikke ungdomsboliger) skal der etableres minimum 0,8
og maksimum 1,1 parkeringsplads pr. bolig. For øvrige anvendelser
skal der etableres parkeringspladser jf. standardnormen i kommuneplanens Bilag F.
Dog kan det samlede krav til antallet af parkeringspladser reduceres,
såfremt der sikres mulighed for dobbeltudnyttelse mellem boliger og
erhverv. Parkeringsbehovet fastsættes ud fra en beregning af mulig
dobbeltudnyttelse. Se tabellen nedenfor.

Tabellen viser den forventede dækningsgrad på parkering på forskellige tidspunkter for forskellige anvendelseskategorier.

Kultur
Skoler
Kontor

100%

95%

5%

5%

Denne fordelingsnøgle skal anven-

Bolig

50%

60%

100%

60%

des i forbindelse med beregning af
mulig dobbeltudnyttelse.

Indkøb

25%

100%

25%

100%

Restaurant

10%

35%

100%

75%

Formiddag

Eftermiddag

Aften

Lørdag fmd.

10%

35%

100%

50%

100%

100%

50%

5%

Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til tabellen og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode.
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Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede
efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte antal p-pladser.
8.5

Cykelparkering
Der skal anlægges cykelparkeringspladser i henhold til kommunens
parkeringsnormer, jf. kommuneplanens Bilag F.
Cykelparkering skal i størst mulig omfang placering i umiddelbar tilknytning til indgangssituationer for de funktioner, som pladserne betjener. Cykelparkering til boliger kan placeres i bygningskonstruktionen.
Området er tænkt som lokalcenter for området omkring Danalien,
Magisterparken og Sohngårdholmsvej mv. Dertil kommer, at der er
planlagt et stoppested ud for området i tilknytning til en kommende
hurtigbus. Derfor er det vigtigt, at området er godt forsynet med cykelparkeringspladser, samt at pladserne er velplacerede og gerne med
mulighed for dobbeltudnyttelse.

8.6

Beplantning på parkeringspladsen
Parkeringspladsen skal så vidt muligt begrønnes med græsarealer og/
eller lave hække mellem rækker af biler.
Herudover skal der plantes solitære træer svarende til cirka 1 træ pr. 8
parkeringsbåse. Træerne skal være opstammede og skal fordeles harmonisk i hele området. Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder
til beplantningen.

8.7

Befæstelse af færdselsarealer
Veje, P-båse, fortove, stier og befæstede forarealer til bebyggelsen skal
hver for sig udføres med ensartet materialevalg på tværs af matrikelskel/delområder, der afspejler og i nødvendigt omfang afgrænser de
respektive arealers funktion.

9.1

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

9. Tekniske anlæg

For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom. Dette gælder dog ikke
blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales
det dog, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
9.2

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

9.3

Renovation
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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Affaldsopsamling kan ske i kuber eller i underjordiske containere. Ved
underjordiske løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom
støjgenerne mindskes.
9.4

Kloakering
Området skal separatkloakeres.
LAR-løsninger som fx nedsivning, regnbede, beplantning, permeable
belægninger og grønne tage kan både bidrage til lokal afledning af
regnvand og til et grønnere og sundere bymiljø.

9.5

Tekniske anlæg til områdets forsyning
Skabe o.l. fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformer- og pumpestationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

9.6

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

10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter i området
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se kommuneplanens Bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
10.2 Støj fra erhverv
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i
Miljøstyrelsens vejledning om 'Ekstern støj fra virksomheder', p.t. vejledning nr. 5/1984.
10.3 Støj fra biltrafik
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det
sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører
bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til
enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, pt. Vejledning fra
Miljøstyrelsen nr. 4 2007 om støj fra veje. Se retningslinje 13.3, der
afspejler de p.t. gældende grænseværdier.
Støjanalyse af området har vist, at der må påregnes behov for støjdæmpende foranstaltninger fx i form af lyddæmpende ruder, dobbeltfacadeløsninger, støjisolerende altanværn og/eller lyddæmpende udluftningsåbninger med henblik på at sikre et tilfredsstillende lydniveau
indendørs og på opholdsarealer. Der skal i forbindelse med byggesager
redegøres for, hvilke støjdæmpende foranstaltninger, som tænkes anvendt, ligesom effekten af de valgte løsninger skal dokumenteres.
10.4 Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for
grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen iht. Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden igangsættelse.
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11. Grundejerforening
Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser
om oprettelse af grundejerforeninger for eksisterende områder med
blandet anvendelse.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, eller
ændret anvendelse af et ubebygget areal, må ikke tages i brug uden
Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den
del af området, som tages i brug:
• Ubebyggede arealer skal være anlagt i overensstemmelse med pkt.
7.1, 7.2 og 7.3.
• Vejadgang skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
• Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
• 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, jf. pkt. 9.4.
• Det er dokumenteret, at grænseværdierne for trafikstøj er overholdt,
jf. pkt. 10.3.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den 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 kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes
efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at
udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og kommunen kender
eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige
retsvirkninger.
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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
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. Dette gælder dog ikke for blokvarmecentraler.
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.
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