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Vejledning
Lokalplan 8-5-102
Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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Lokalplanens baggrund og formål
Aalborg Kommune har modtaget henvendelse om etablering af et halmfyringsanlæg syd for Mou. Det er hensigten med anlægget, at det skal
levere varme til Mou Kraftvarmeværk.
Mou Kraftvarmeværk er blandt 50 kraftvarmeværker, som er blevet
delvist fritstillet til at benytte biomasse til varmeproduktion. Mou Kraftvarmeværk har derfor valgt en løsning, hvor der satses på et halmfyringsanlæg til at supplere den varme, der produceres fra eksisterende
solvarmeanlæg samt naturgas.
En lokal landmand vil opføre og drive anlægget og Mou Kraftvarmeværk vil af ham købe varme, som skal leveres via en ny transmissionsledning mellem halmfyringsanlægget og kraftvarmeværket. Transport
af halm vil ifølge ansøger primært komme fra syd via Ny Høstemarkvej
eller fra et halmoplæg øst for halmfyringsanlægget, hvor transport foregår via en eksisterende markvej. Restprodukt i form af aske skal anvendes til gødning på marker.

Lokalplanområdet
Halmfyringsanlægget ønskes placeret syd for Mou ved Ny Høstemarkvej, som vil fungere som tilkørselsvej til anlægget. Arealet udgør ca.
1,3 ha og anvendes i øjeblikket til landbrugsjord.
Området er beliggende i landzone og overføres med lokalplanen til byzone.
Området er ligesom resten af Mou beliggende på det flade marine forland og ligger i kote 5-6 m.
Langs dele af lokalplanområdet findes eksisterende beplantningsbælter.

Lokalplanområdet set fra Ny Høstemarkvej. Bag beplantningsbæltet i baggrunden findes Gl. Høstemarkvej.
Fotostandpunkt 4.
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Lokalplanområdet set fra området mellem Ny Høstemarkvej og Gl. Høstemarkvej. Fotostandpunkt 5.

Lokalplanområdet set fra sydøst på Ny Høstemarkvej. Fotostandpunkt 7.

Lokalplanområdet set fra sydvest på Gl. Høstemarkvej. Bemærk at kirken ikke er synlig herfra. Fotostandpunkt 8.
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Lokalplanområdets omgivelser
Nordøst for området mellem Gl. Høstemarkvej og Ny Høstemarkvej er
der et område som anvendes til forskellige fritidsformål, såsom tennis- og boldbaner. Lidt længere mod nord ligger Mou Kraftvarmeværk,
hvortil der skal etableres en transmissionsledning. Mod sydøst støder
området op til Ny Høstemarkvej, som er en af indfaldsvejene til Mou.
Langs Ny Høstemarkvej ligger forskellige offentlige institutioner som
skole, fritidsordning, idrætshal, børnehave, plejecenter og kirke.
Mod nordvest støder området op til Gl. Høstemarkvej, som er en grusvej. Ca. 400 m vest for området løber Flansbæk, som løber gennem
den vestlige del af Mou og fortsætter mod nord til Limfjorden, hvor den
har sit udløb. Mod syd er der marker til jordbrug og længere mod syd
kommer Høstemark skov og Ll. Vildmose. Lokalplanområdet anvendes
idag til jordbrug.

Mou Kraftvarmeværk som ligger nord for lokalplanområdet på Ny Høstemarkvej. Skorstenens højde er ca. 25 m.
Fotostandpunkt 1.

Ny Høstemarkvej - indfaldsvej til byen fra syd. Fotostandpunkt 2.
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Ny Høstemarkvej - set fra byen og mod syd. Efter vejbump ud for Mou Kraftvarmeværk indsnævres vejen.
Fotostandpunkt 3.

Herfra kan kirkens tårn ses på Gl. Høstemarkvej. Fotostandpunkt 9.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et teknisk anlæg (halmfyringsanlæg) på Ny Høstemarkvej i Mou.
Der er udlagt et byggefelt i lokalplanområdet og indenfor dette skal
halmfyringsanlægget og eventuelle øvrige bygninger placeres. Indenfor
byggefeltet skal placeres bygninger i op til 12 m og en skorsten på max
30 m.
Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver samt
med ensartet taghældning og tagudformning. Farvemæssigt skal bebyggelsens udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid, sort eller jordfarver. Skorstenen skal have en lysegrå farve. Det forventes at bygningernes grundareal vil være ca. 1.000
m2.
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Visualisering af anlægget set fra syd. Vær opmærksom på at der på visualisering ikke er vist fremtidig beplantning.

Visualisering af anlægget set fra nord. Lyseblå skorsten er den eksisterende skorsten ved varmeværket. Ny skorsten ved
halmfyringsanlægget vil blive synlig.

Anlæggets placering på grunden.

Visualisering af anlægget. Vær opmærksom på at skorsten er ikke vist i korrekt
farve samt at beplantningsbælte ikke er indtegnet.
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Kørsel med halmballer til halmfyringsanlægget - dels fra syd via Ny Høstemarkvej og dels fra Dokkedalvej 30, 9280 Storvorde.

Da projektet placeres ved en (mindre) indfaldsvej til Mou er udarbejde
en visualisering af projektet set fra syd (udenfor byen) og fra nord (indefra byen). Begge steder set fra Ny Høstemarkvej.
Der anlægges en ny grusbelagt adgangsvej til anlægget fra Ny Høstemarkvej.
I perioden august til september bliver hallen i lokalplanområdet fyldt op
med halm fra omkringliggende marker - svarende til ca. 1500 halmballer - svarende til ca. 63 transporter.
I december/januar genfyldes hallen med ca. 1000 halmballer - svarende til ca. 42 transporter (kommer fra Dokkedalvej 30, 9280 Storvorde
og krydser Ny Høstemarkvej ved nr. 19-21).
I februar/marts fyldes hallen igen med ca. 1000 halmballer - svarende
til ca. 42 transporter (kommer fra syd af Ny Høstemarkvej).
I april/maj transporteres ca. 500 halmballer til anlægget - svarende til
ca. 21 transporter (kommer fra syd af Ny Høstemarkvej).
1:4.000

Halmballerne transporters via traktor med hænger, som kan tage ca.
24 baller pr. læs. Transport vil primært foregå i tidsrummet 11-20.
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Desuden vil der være transport af aske fra anlægget, som skal anvendes som gødning på omkringliggende marker. Dette vil ske 4-5 gange
årligt.
Indenfor lokalplanområdet er udlagt areal til beplantningsbælter langs
alle skelgrænser, så størstedelen af det nye anlæg vil med tiden blive
skjult bag beplantning.
Regnvand forudsættes nedsivet på egen grund.

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 8-5-102 og kommuneplantillæg 8.007 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 da planerne alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer, 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.
VVM-pligten vurderes for alle anlæg (både nye anlæg og ændringer af
bestående).
VVM-pligten skal vurderes i henhold til VVM-bekendtgørelsen.
Planen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a, som handler
om ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”.
Der er derfor lavet en VVM-screening, og det er vurderet, at anlægget
ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
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EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Der er ca. 1 km fra lokalplanområdet til nærmeste Natura 2000-område.
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.
Det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 17,
Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Natura 2000-området
ligger 1,7 km syd for Mou Kraftvarme.
I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 17, indgår en række ammoniakfølsomme naturtyper.
Der er foretaget en OML-beregning af kvælstopdeposition i Natura
2000-området som følge af udledning af skorstensrøg fra halmfyringsanlægget.
Beregningerne er foretaget som "Worst-case scenario", altså ud fra
de ”værst” tænkelige forhold og i kortest mulige afstand til Natura
2000-området (dvs. i Natura 2000-områdets rand syd for halmfyringsanlægget). Beregningen viser en N-deposition svarende til 182 gram
N/ha/år.
Det vurderes, at der ikke er risiko for at skorstensrøgen med en deposition på væsentligt under 200 gram i randen af Natura 2000 området,
hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
kunne medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området ammoniakfølsomme naturtyper.
Ikraft af den betydelige afstand til det nærmeste Natura 2000-område
vurderes halmfyringsanlægget heller ikke at kunne indebærer andre
former for negative påvirkninger af arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (herunder forstyrrelser
fra støj og bevægelse).
Resultatet af MV-screeningen medfører, at der ikke skal foretages en
egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
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.
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Halmfyringsanlægget vil ikke have nogen synlighed set fra kysten. Her set fra Mou havn.

Kommuneplanen
Mou er i kommunens vision 2025 udpeget som en oplandsby med frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse. Lokalt forankrede
projekter og initiativer i oplandsbyerne kan udmøntes i tilpasset arealudlæg, som i dette tilfælde hvor et område udlægges til teknisk formål.
Lokalplanen ligger uden for kommuneplanens rammeområder for Mou,
derfor udvides eksisterende rammeområde 8.5.T2 til også at omfatte
lokalplanområdet.
Kommuneplantillæg 8.007 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.
Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder,
at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og
der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en begrundelse for
den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanområdet på ca. 1,3 ha overgår fra kystnærhedszone A (kystnært område) til kystnærhedszone B (planlagt område) i forbindelse
med kommuneplantillæg 8.007.
Hele Mou by er placeret indenfor kystnærhedszonen. På kortet er af-
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grænsningen af kystnærhedszonen vist med sort stiplet linje. Lokalplan
området er derfor også placeret indenfor kystnærhedszonen.
På Ny Høstemarkvej lidt nord for lokalplanområdet ligger et eksisterende kraftvarmeværk. Der er knap 200 m mellem lokalplanområdet og
kraftvarmeværket. Placeringen af lokalplanområdet hænger sammen
med at halmfyringsanlægget skal kobles sammen med det eksisterende
kraftvarmeværk. For at mindske varmetabet mellem anlægget og kraftvarmeværkets akkumulatortank skal halmfyringsanlægget placeres i
nærheden af varmeværket. Desuden vil placeringen i udkanten af Mou
passe godt med at levering af halmballer sker fra de omkringliggende
marker.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på lokalplanområdet og 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.
NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V - tlf. 3395
8000 - (mail: okologi@naturerhverv.dk)
Fortidsminder
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, kan bygherren, eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, i henhold til
Museumslovens § 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage
stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet
skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om
dette. Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større
forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Afledning af overfladevand
Overfladevand skal nedsives på egen grund.
Renovation og affald
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
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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.
Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21
og Jordforureningslovens § 71.
Der er 1. januar 2008 indført regler om områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af områdeklassificeringen betyder det, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning
af jord fra den enkelte ejendom skal anmeldes til Aalborg Kommune,
og at jorden fra den enkelte ejendom skal analyseres i forbindelse med
jordflytningen. Flytning af jord fra kortlagte arealer samt offentlige veje
skal ligeledes anmeldes til Aalborg Kommune.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.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.
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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 teknisk anlæg (halmfyringsanlæg),

1.2

at ny bebyggelse gives et bestemt udseende med hensyn til bygningshøjder, bygningsvolumen og farvevalg,

1.3

at der i området udlægges areal til beplantningsbælter,

1.4

at området vejbetjenes fra Ny Høstemarkvej.

2. Område og zonestatus
2.1

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

2.2

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

3.1

Anvendelse
Områdets primære brug er til tekniske formål i form af halmfyringsanlæg med tilhørende vejanlæg.

4.1

Udstykning
Området må ikke udstykkes yderligere.

3. Arealanvendelse

4. Udstykning

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 20 for ejendommen.

5.2

Bygningshøjde
Højde på bygninger er maks. 12 m og højde på skorstene er maks. 30 m,
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målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet. Antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
5.3

Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på
Bilag 2.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

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

6.2

Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes
naturlige farve eller i hvid, sort eller jordfarver.
Skorsten skal have en lysegrå farve (RAL 7035).

6.3

Orienteringsskilte
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte,
skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Skiltene må ikke være selvlysende og kun belyses minimalt. Der
må ikke opsættes skilte på skorsten.

7.1

Beplantningsbælte og øvrig beplantning i området
Der udlægges areal til et 8 m bredt beplantningsbælte, som vist i princippet på Bilag 2.

7. Ubebyggede arealer

Beplantningen i området skal være med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af træer og buske.
Eksempler på træer, der opfylder betingelserne:
Ask
Fraxinus Excelsior
Asp
Populus tremula
Bøg
Fagus Silvatica
Fuglekirsebær
Prunus Avium
Hassel
Corylus Avellana
Hæg
Prunus Padus
Løn
Acer Platanoides
Pil
Salix Alba m.fl.
Seljerøn
Sorbus Intermedia
Skovfyr
Pinus Silvestris
Slåen
Prunus Spinosa
Småbladet Lind
Tilia Cordata
Stilkeg
Quercus Robur
Vild Æble
Malus Sylvestris
Vintereg
Quercus Petrea
Eksempler på buske, der opfylder betingelserne:
Almindelig Hvidtjørn
Almindelig Hyld
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Blågrøn Rose
Druehyld
Engriflet Tjørn
Hassel
Hunderose
Seljepil
Tørst
Til gengæld opfylder fx følgende indførte arter ikke betingelserne:
Bjergfyr
Hvidgran
Normannsgran
Rhododendron
Rynket Rose
Sargents Æble
Sitkagran
Weymouthfyr
7.2

Ubebygget areal
De ubebyggede arealer, der ikke er nødvendige at befæste i forbindelse
med drift af arealet, skal anlægges med et grønt præg, fx som græseller engareal.

7.3

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.

7.4

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

7.5

Befæstelse af veje
Veje skal være befæstet med følgende materiale: Asfalt, grus, græsarmeringssten, fliser eller brosten.

7.6

Belysning
Der skal vælges armaturtyper, som ikke blænder eller oplyser andet
end nødvendigt areal.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Ny Høstemarkvej.
Vejen anlægges i henhold til vejlovgivningen.
Der skal være vendemulighed indenfor lokalplanområdet.
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Ved projektering af vejen skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom vejen skal være beregnet for en
trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer mv.

9. Tekniske anlæg
9.1

Transmissionsledninger, kabler mv.
Transmissionsledning mellem halmfyringsanlægget og varmeværket
samt øvrige ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter i området
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-4, se kommuneplanens Bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.

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.
- Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
- Beplantningsbælter skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. 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.
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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.

April 2016 • Side 20

Matrikelkort
Matrikelkort
Lokalplan 8-5-102
Lokalplan 8-5-102

Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou
Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou

kv
ar
m
e

1a

"z"

.H
Gl

ej

t
øs

8a

13e

14m

8d

Ejerlav: Mou By, Mou
"g"

Areal der overføres til byzone

0

25

50 m

Ny
Hø
ste
m

Lokalplangrænse

ar
kv
ej

Signatur

14b

Mål 1:1.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

3.3.2016 - Bilag 1

Arealanvendelse
Arealanvendelse
Lokalplan
Lokalplan 8-5-102
8-5-102

Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou
Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou
m

G
28

8 m bred beplatningsbælte

.H
Gl

kv
ar
m
e

ej

t
øs

10 m fra byggefelt
til skel mod nordøst

m

Signatur
ar
kv
ej

Lokalplangrænse

Ny
Hø
ste
m

Byggefelt
Befæstet areal
Beplantningsbælte
Transmissionsledning

0

25

50 m

Mål 1:1.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

3.3.2016 - Bilag 2

