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Lokalplan 1-3-112
Bolig- og erhvervsområde, Kastetvej 17, Vestbyen
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres på www.aalborg.dk/lokalplaner

Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
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Lokalplanlægger: Susanne Pedersen, tlf. 9931 2033
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Luftfoto med lokalplanafgrænsning, vejnavne og evt. angivelse af særlige bebyggelser eller landskaber.

100 m
1:2.000

Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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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:
Først overblikket på forsiden, dernæst ortofotoet tættere på, og til sidst kortbilagene 1, 2, osv. tættest på.
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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for nyt bolig- og erhvervsbyggeri på hjørnegrunden Absalonsgade / Kastetvej. Med lokalplanen styrkes den eksisterende karréstruktur, og byrummet ud mod
Kastetvej og Vestbyen Station markeres. Der sikres opholdsarealer til
boligerne på grunden. Med lokalplanen sikres også muligheden for et
fremtidigt stiforløb langs jernbanen.

Lokalplanområdet
Området omfatter matrikel 1028b, Aalborg Bygrunde, og er afgrænset
af Absalonsgade, Kastetvej og jernbanen samt eksisterende karrébebyggelse. Grunden har et areal på 1265 m².
Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og anvendes til blandede bymæssige formål med hovedvægten på boliger. På grunden ligger i dag
en villa med middel bevaringsværdi.
Området vejbetjenes fra Absalonsgade.

Lokalplanområdets omgivelser
Området er beliggende i udkanten af Vestbyens veldefinerede karréstruktur. Nord for området bærer bystrukturen præg af omdannede
industrianlæg, mens karrébyen fremstår klart mod syd og vest. Øst for
grunden skærer jernbanen sig skråt igennem karréstrukturen.
Terrænet stiger op mod jernbanesporet. Fra området er der et terrænfald ned til Kastetvejs underføring under jernbanen, hvorfor der er gelænder- og trappekonstruktioner langs Kastetvejs fortov. Fra Kastetvejs
sydlige fortov ved lokalplanområdet, er der en trappe op til Vestbyen
Stations perron.
Området grænser op til Vestbyen Station mod nordøst, og er således
særdeles velforsynet med offentlige transportmuligheder. En fremtidig
højklasseret kollektivtrafikforbindelse på Kastetvej vil eventuelt lukke
vejen for gennemkørende trafik ved Vestbyen Station, hvorefter udkørsel fra Absalonsgade til Kastetvej ikke vil være muligt.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at bygge nye bygninger til bolig- og
erhvervsformål på grunden. Med den nye bebyggelse fortsættes den
eksisterende karréstruktur, og sammenhængen med den eksisterende
bebyggelse sikres. Gaderummet ud mod Kastetvej og Vestbyen Station
bliver mere klart defineret på hjørnet ved Absalonsgade, da den nye
bebyggelse vil medvirke til at danne en ramme om byrummet.
Bebyggelsen får karakter af etagebebyggelse med mulighed for taghaver eller tagterrasser, se Figur 1.
Den eksisterende villa på grunden kan med lokalplanen bevares, men
et byggefelt er placeret delvist overlappende villaen, for det tilfælde at
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a
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Figur 1:
Illustrationsplan (a), facadetegning (b) og 3D-visualisering (c) af hvordan et
byggeri kan komme til at se ud.

villaen ønskes erstattet med en anden bebyggelse. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser sætter grænser for en sådan bygnings størrelse og udformning.
BYGNING 1
5 ETAGER

NÆRBANE

c

Hvis villaen bevares, kan villaens forareal ud mod Absalonsgade anvendes til praktiske formål som fx renovation og cykelparkering, dog i overensstemmelse med villaens arkitektur og gerne med grønne elementer.
Hvis villaen erstattes af en anden bebyggelse, vil disse funktioner eventuelt skulle placeres et andet sted, afhængigt af den nye bebyggelses
placering og udformning.

EKSISTERENDE BYGNING
MULIGHED FOR BOLIG I TAGETAGE

BYGNING 2
4 ETAGER

ABSALONSGADE

KASTETVEJ

KASTETVEJ 17

DIALOGSKITSER VEDR. NYT BYGGERI
16. februar 2016

Beliggenheden tæt på veje medfører krav til støjafskærmning af boliger
og erhverv - også i forhold til opholdsarealer som fx altaner og tagterrasser. De fælles opholdsarealer på terræns beliggenhed tæt på jernbanen medfører dog ifølge vibrationsmålinger og støjberegninger ikke
krav til afskærmning.
Da transport er en væsentlig kilde til forurening er offentlig transport et
vigtigt fokus i Aalborg Kommunes strategiske byudvikling. En væsentlig
del af denne strategi er at give mulighed for byfortætning i stationsnære byzoner. Lokalplanområdet er placeret ved siden af Vestbyen Station, hvilket er en god beliggenhed mht. adgang til offentlig transport.
Lokalplanens krav til parkering tager udgangspunkt i gældende p-norm
men tilpasses et princip om stationsnære beliggenhed. Parkeringsarealet tænkes at få et grønt præg, fx vha. græsarmering. Desuden placeres der enkelte træer i forbindelse med parkeringsarealet – dog på en
måde, der ikke er til gene for bilkørsel på arealet.

Figur 2: Foto af hjørnet af Kastetvej og Absalonsgade med et stort
træ, oktober 2010.

Der etableres et fælles opholdsareal på terræn. Opholdsarealet vil
fremstå som et ubefæstet, grønt areal hvor bygningernes beboere og
ansatte vil kunne opholde sig. Arealet vil kunne dobbeltudnyttes, således at det i dagstimerne primært anvendes af ansatte i virksomheder i
området, mens beboerne fortrinsvist anvender det i eftermiddags- og
aftentimerne samt i weekenderne. Området vil desuden kunne bruges
til lokal regnvandshåndtering. Jernbanevolden er med til at give området er grønt præg.
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De fælles opholdsarealer på terræn vil kun udgøre en del af de udendørs opholdsarealer. De øvrige udendørs opholdsarealer skal etableres
som tagterrasser og altaner, således at det samlede udendørs opholdsareal udgør mindst 30 % af etagearealet. Haver, terrasser og tagterrasser udgør ca. 28 % af etagearealet i skitseprojektet (Figur 1). Hertil
kommer altaner.
Der sikres et friareal på hjørnet af Kastetvej og Absalonsgade for at give udsyn til trappen til Vestbyen Station. Lokalplanen sikrer mindst et
permanent træ på hjørnet, der skal bidrage til at give området et markant grønt præg set fra Kastetvej. Der har tidligere været et markant
træ på hjørnet, se figur 2. Der kan eventuelt plantes flere træer, for
senere at kunne vælge hvilket træ der skal være permanent.
I den mindre skala vil der være mulighed for at gennemføre lokal håndtering af regnvand ved f.eks. vandgennemtrængelige belægninger.
Dette er et mål i både bæredygtighedsstrategien og klimastrategien, og
det vil medføre en aflastning af kloaksystemet, samtidigt med at det vil
give nogle grønne ”åndehuller”.
I lokalplanområdet sikres mulighed for en offentlig stiforbindelse langs
jernbanen, der på længere sigt kan få stor betydning i en overordnet
bysammenhæng.

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 1-3-112 og kommuneplantillæg 1.034 kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslagene. I forbindelse med screeningen er
berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planerne
fastlægger anvendelsen af et mindre områder på lokalt plan og i øvrigt
forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "MV - Screening/scoping", som kan
ses sammen med planerne på kommunens hjemmeside i planernes høringsperiode.
VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
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2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område "Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" ligger ca. 5 km vest for lokalplanområdet.
Ud fra lokalplanens rammer for arealanvendelse til bolig- og erhvervsformål i kombination med den betydelige afstand til det nærmeste
Natura 2000-område, vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i
forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området. Resultatet af 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 i midtbyen. 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 1.3.D5
Kastetvej, Absalonsgade, Dannebrogsgade m.fl.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 1.034 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.
Lokalplan 09-036 Dannebrogsgadekvarteret, Karré 3, Valdemarsgade/Absalonsgade, Vestbyen i Aalborg
Den eksisterende lokalplan for området har til formål at sikre områdets
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anvendelse, at sikre en tilpasning af bebyggelsen samt at tilvejebringe
grundlag for byfornyelse.
Byfornyelsen blev gennemført i 1990'erne, hvilket har medført et massivt kvalitetsløft i området, både i forhold til nænsomt istandsatte bygninger og fint renoverede gårdrum. De øvrige formål i den eksisterende
lokalplan erstattes af formålet med denne lokalplan. Den eksisterende
lokalplan for området ophæves derfor på alle punkter med undtagelse
af punktet om grundejerforeninger (planbestemmelse 14).
De kystnære dele af byzonen
Området ligger i de kystnære dele af byzonen, men vil ikke påvirke
kysten visuelt, da bebyggelsen ikke vil være synlig fra kysten. Bebyggelsen afviger ikke væsentligt i højde eller volumen fra eksisterende
bebyggelse i området.

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.
Spildevandsafledning
Området er fælleskloakeret, men planlægges separatkloakeret. Ved
ombygning skal kloakeringsprincip og forsinkelse følge angivelse i spildevandsplanen. Det anbefales, at området bliver separatkloakeret i
forbindelse med nybyggeri.
Afledning af overfladevand
Overfladevandet bør håndteres lokalt ved hjælp af LAR-løsninger inden
afledning til kloaksystemet. LAR-løsninger, som regnbede, beplantning,
belægninger, nedsivning, grønne tage m.m. kan bidrage til et grønnere
og sundere bymiljø.
Renovation og affald
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.
Det vil være hensigtsmæssigt at inddrage en affaldskonsulent fra Aalborg Renovation, på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, for generelt at sikre optimale løsninger for den totale affaldshåndtering. Vigtig-
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heden skal især ses i lyset af, at der er tale om fortætning, hvor det
kan være svært at få plads til udstyr.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.
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 erhverv 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.
Man er ved at planlægge for en ny affaldsløsning med nedgravede affaldscontainere. Valg og etablering af affaldsløsning inden for lokalplanområdet bør så vidt muligt koordineres med denne plan.
Gas
Ifølge kommuneplanens retningslinje 14.1.9 om Bygas, skal der inden
for Gasforsyningens område ved byfornyelse, samt ved nybyggeri efter
lov om almene boliger, installeres bygas.
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.
Støj
Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Kastetvej og Absalonsgade. Der er med den planlagte bebyggelse foretaget en beregning af den
forventede støjpåvirkning. Beregningerne viser at støjbelastningen af
facaderne mod Kastetvej og Absalonsgade vil være mellem Lden 58 dB
og 64 dB, mens støjbelastningen af de bagvedliggende opholdsarealer
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ser ud til at kunne holde sig under 58 dB, evt. kan det bliver aktuelt
med opsætning af støjafskærmning.
En forudsætning for at etablere boliger eller tilsvarende i et område
som her, hvor støjen er højere end 58 dB, er, at bebyggelsen indrettes
med særlig støjisolering eller -afskærmning, så der sikres et forsvarligt
støjniveau indendørs – også med åbne vinduer.

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 bolig- og erhvervsformål,

1.2

at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt
samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til facaderytme,
højde, materialer og taghældning,

1.3

at hver bolig får adgang til et fælles opholdsareal,

1.4

at bebyggelsen indrettes med friareal ud mod Kastetvej og Vestbyen
Station,

1.5

at der sikres mulighed for at etablere en stiforbindelse langs jernbanen,

1.6

at området vejbetjenes fra Absalonsgade.
Bemærk, at der ud over lokalplanens bestemmelser også stilles krav,
bestemmelser mv. for at sikre afledning af spildevand og overfladevand
samt håndtering af renovation, affald, bygas, jordforurening og støj, se
redegørelsens afsnit 'Øvrige krav i medfør af anden lovgivning' side 9.

2. Område og zonestatus
2.1

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

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse

3. Arealanvendelse

Områdets primære brug er til blandet bolig-erhvervsformål med hovedvægten på boliger.
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Inden for området må der være følgende anvendelser:
• Boliger (etage), dog ikke i en del af stueetagen i byggefelt II, se
markering på bilag 2 *
• Butikker ved trafikanlæg (maks. 250 m2) **
• Butikslignende formål **
• Restaurant o.l. **
• Service **
• Kulturelle formål **
• Fritidsanlæg **
• Undervisning **
• Klinikker mv.
• Kontorer
• Trykkerier.
* Etageboliger er beboelsesbygninger i flere etager og med vandrette
lejlighedsskel.
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, pavilloner og lignende, garager/carporte, skure, drivhuse mv. samt veje,
stier fællesarealer og beplantning.
**

Anvendelsen kan kun placeres i stueetagen.

4. Udstykning
4.1

Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang
• Bebyggelsesprocent maks. 122 for lokalplanområdet under ét.

5.2

Etager
Bygningen i byggefelt I må maks. opføres i 5 etager samt en tagetage
til tekniske installationer som fx elevatorskakt og ventilation.
Bygningen i byggefelt II må maks. opføres i 4 etager samt en tagetage
til ophold og tekniske installationer som fx elevatorskakt og ventilation.
Bygningen i byggefelt III må maks. opføres i 3 etager samt en tagetage til ophold og tekniske installationer som fx elevatorskakt og ventilation.

5.3

Bygningshøjde
Højde i byggefelt I maks. 17,00 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Højde i byggefelt II maks. 15,00 m, målt fra et niveauplan fastsat i
henhold til bygningsreglementet.
Højde i byggefelt III maks. 13,00 m, målt fra et niveauplan fastsat i
henhold til bygningsreglementet.
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Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
5.4

Facadehøjde
Facadehøjden i byggefelt I må ikke overstige 14,00 m.
Facadehøjden i byggefelt II må ikke overstige 14,00 m.
Facadehøjden i byggefelt III må ikke overstige 10,00 m.
Facadehøjden måles fra terræn eller niveauplan til overkant af murkrone (den øverste del af bygningens mur).

5.5

(Facade)byggelinje
Bebyggelse skal placeres med den ene facade i den (facade)byggelinje,
som er vist på Bilag 2.

5.6

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

5.7

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

5.8

Bygningsfremspring
Facaden på etager over stueetagen i byggefelt I må fremrykkes op til
0,30 m fra facadebyggelinjen. Det er en forudsætning, at der under
facadefremrykningen er en frihøjde på min. 2,80 m.
Facaden på stueetagen i byggefelt II må tilbagerykkes op til 0,30 m fra
facadebyggelinjen.

5.9

Husdybde
Husdybden må maks. være 10,00 m ekskl. altaner og altangange.

5.10 Udendørs opholdsarealer
Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til min. 30 % af
etagearealet.
En del af det udendørs opholdsareal skal etableres på terræn, se markeringen på Bilag 2. Udendørs opholdsarealer kan desuden etableres
som private/semiprivate taghaver, tagterrasser, altaner o.l.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelt
Ny bebyggelse skal gives en udformning i harmoni med den omgivende
bebyggelse med hensyn til facaderytme, højde og materialer.

6.2

Facader
Facader (på beboelsesbygninger) skal udføres i beton, tegl eller lignende. Facader kan fremstå som blank mur der er malet, pudset eller kal-
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ket. Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i
andre materialer (andre materialer omfatter også døre og vinduer).
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure,
drivhuse og tekniske anlæg må også udføres i andre materialer end
nævnt ovenfor.
6.3

Tage
Flade tage, der ikke anvendes til ophold, skal udføres som grønne tage
(fx mos-sedum).
Saddeltage skal udføres med tegl eller et lignende materiale.

6.4

Ventilationsafkast
Ventilationsafkast og ventilationsanlæg skal integreres i bygningens
arkitektur.

6.5

Taghældning, byggefelt I og III
Tage i byggefelt I og III skal udføres, så de syner flade (med op til 5o
hældning) eller som saddeltag tilpasset den omkringliggende bebyggelse.

6.6

Taghældning, byggefelt II
Tage i byggefelt II skal udføres, så de syner flade (med op til 5o hældning).

6.7

Taghældning, øvrig bebyggelse
Tage på øvrig bebyggelse som garager og carporte samt skure mv. skal
opføres så de syner flade (med op til 5o hældning) eller tilpasset den
omkringliggende bebyggelse.

6.8

Skilte
Skilte skal opsættes på bygninger. De skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må hverken helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd,
indfatninger og pilastre.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager
op over facaderne.
Der må ikke skiltes på etagerne over stueetagen.
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

Lysskilte/belyste skilte
Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne. Eventuelle spotlamper og armaturer skal være spinkle og udføres i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes på.

6.10 Orienteringsskilte
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte,
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skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende.
6.11 Udhængsskilte
Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m2.
Der må maks. placeres 1 udhængsskilt pr. erhverv pr. facade. Erhverv,
der har facade mod 2 gader (fx en hjørnebutik) må placere 1 skilt på
hver facade.
6.12 Baldakiner
Der må ikke placeres faste baldakiner på bygningernes facader.
6.13 Bevaring
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bevaringsværdige bygningers oprindelige udtryk, herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring
af materialer og farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".
En evt. tilladelse til en eller flere af ovenstående ændringer gives formelt som en dispensation fra lokalplanen. Ved behandlingen af dispensationen vil det blive vurderet, hvordan den ønskede bygningsændring
harmonerer med bygningens oprindelige udtryk. Der bliver foretaget
nabohøring, med mindre dispensationen skønnes at være af helt underordnet betydning for naboernes interesser.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Fælles opholdsareal, beplantning
Inden for det fælles opholdsareal, markeret på Bilag 2, skal beplantningen være med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af
træer og buske.

7.2

Fælles opholdsareal, befæstelsesgrad
Det fælles opholdsareal, markeret på Bilag 2, må som udgangspunkt
ikke befæstes. Ved etablering af den reserverede stiforbindelse (a-b)
kan denne dog befæstes.

7.3

Friareal A
Inden for friarealet, markeret på Bilag 2, skal beplantningen være med
egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af træer og buske.
Friarealer til affaldshåndtering, cykelparkering og lignende skal afskærmes fra veje, fx med en lav mur eller beplantning.
Friarealer til parkering skal af hensyn til regnvandsafledning udføres
med gennemtrængelig belægning, fx græsarmering.

7.4

Friareal A, befæstelsesgrad
Inden for friarealet, markeret på Bilag 2, må andelen af befæstede
arealer maksimalt udgøre 70 % af det samlede areal.
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7.5

Friareal A, beplantning ved parkering
Der skal plantes solitære træer svarende til mindst 1 træ pr. 5 parkeringsbåse. Træerne skal være opstammede og egnskarakteristiske,
hjemmehørende danske arter. Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder til beplantningen. Beplantningen skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til færdsel til og fra parkeringsarealet.
Af hensyn til færdsel på parkeringsarealet, kan det blive nødvendigt at
placere træerne i kanten af parkeringsområdet.

7.6

Friarealer, Byggefelt III
De arealer af Byggefelt III, der ikke udnyttes til bebyggelse, skal anvendes til opholdsarealer, hvis de er orienteret mod de øvrige opholdsarealer. Hvis de er orienteret mod Absalonsgade, kan de anvendes som
friarealer til fx cykelparkering eller affaldshåndtering – dog skal de sikres et udseende, der understøtter bebyggelsens karakter.
Den eksisterende villa har et forareal mod Absalonsgade, der skal sikres et udseende i overensstemmelse med villaens arkitektur. Det kan
fx ske gennem grønne elementer som træer, buske, hæk eller græs.
Hvis villaen erstattes af ny bebyggelse i Byggefelt III, skal eventuelle
friarealer mod vejen ligeledes tilpasses den nye arkitektur.

7.7

Friareal B
Området skal friholdes for bebyggelse. Friarealet skal have et markant
grønt præg.
Friarealet skal være i niveau med det omkringliggende fortov.
Inden for friarealet, markeret på Bilag 2, skal beplantningen være med
egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af træer og buske. Der skal på arealet være mindst et permanent træ.
Buskbeplantning og inventar må ikke være højere end 1,20 meter.
Der må ikke opsættes beplantning eller inventar, der afskærmer friarealet fra vejene eller hindrer udsynet til perronadgang ved Vestbyen
Station fra Kastetvej.
Der må ikke opsættes hegn, hæk eller lignende.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Absalonsgade som vist
på Bilag 2.
Interne adgangsveje til parkeringsarealer skal have en bredde på min.
5,5 meter.
Der skal etableres vendemulighed for lastbil på egen grund.
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8.2

Stier
Der udlægges areal til stien a-b som vist i princippet på Bilag 2. Stien
udlægges med en bredde på 2,00 m.
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse
med den endelige fastlæggelse af stiforløbet. Tilslutningen til andre stier og veje vil finde sted som vist på Bilag 2.
Stien a-b får status af offentlig sti.

8.3

Parkering
Der skal udlægges areal til parkering (herunder cykelparkering), som
angivet i de vejledende normer, der fremgår af kommuneplanens Bilag F.
Grundet den stationsnære placering kan de vejledende normer reduceres med en faktor 0,9 for boliger, 0,8 for indkøb og 0,7 for øvrige. Reduktionen gælder ikke for cykelparkering.
På friarealet vist på bilag 2 vurderes det muligt at etablere ca. 5 parkeringspladser.

8.4

Parkering, dispensationsmulighed
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund eller areal disponeret til formålet, kan
byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg
Kommunes parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset
lejekontrakt på de nødvendige P-pladser. Det er en forudsætning, at
P-pladserne findes i kvarteret.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
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 og affald
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Renovations regulativer, som findes på www.skidt.dk.
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Der skal endvidere afsættes areal til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir og glas.
9.4

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til spildevandsplanens angivelser. Se mere herom i afsnittet Spildevandsafledning på side 9.

9.5

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

9.6

Håndtering af overfladevand
Der skal etableres lokal regnvandsforsinkelse, fx som rekreativt element i forbindelse med opholdsarealerne eller som grønne tage, gennemtrængelige belængninger o.l.

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
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i
miljøklasse 1-2, hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser,
som fx boliger, kan opfyldes, se kommuneplanens Bilag A.
10.3 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau og det
udendørs støjniveau på opholdsarealer, ikke overstiger de grænseværdier, som fremgår af kommuneplanens Retningslinje 13.3.
Der er behov for skærpet opmærksomhed omkring sikring af miljøfølsomme anvendelser mod trafikstøj fra Kastetvej. Facader mod Kastetvej bør som udgangspunkt udføres med støjisolerede lydruder og med
lyddæmpende udluftningsåbninger, se figur 3 for eksempler på mulige
løsninger.
10.4 Støj og vibrationer fra jernbanen
I området skal ny bebyggelse og ændringer af eksisterende bebyggelse
udformes på en måde, der sikrer, at støj- og vibrationsniveauer fra
jernbanen overholder de grænseværdier, som fremgår af kommuneplanens Retningslinje 13.3.
For byggeri, der etableres nærmere end 50 meter fra nærmeste spormidte, anbefales det, at der udføres vibrationsmålinger, og at der ved
projekteringen af byggeriet tages hensyn til vibrationerne. Vedrørende
bygningskonstruktioners betydning for dæmpning/forstærkning henvises til orientering nr. 10 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for
støjmålinger.
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Figur 3: Lyddæmpende udluftningsåbninger kan eksempelvis
udføres som 3G-vinduer ("Russer-vinduer" - øverst til højre),
som "baffeldæmper" indbygget
i facaden (øverst midt for, som
sidehængslede vinduer med
selvskærmende effekt (øverst
til venstre) eller som lydsluse
med blændfelt i vinduesparti
(nederst).

10.5 Grundvandssænkning
Aalborg Kommune, Miljø- og Energi vurderer, om der skal gives tilladelse til grundvandssænkning og skal derfor orienteres ved en evt.
midlertidig eller permanent grundvandssænkning i lokalplanområdet.

11. Grundejerforening
Bestemmelse fra Lokalplan 09-036, Dannebrogsgadekvarteret, Karré 3,
Valdemarsgade/Absalonsgade, Vestbyen i Aalborg:
14. Grundejerforening
I forbindelse med byfornyelsesbeslutning i henhold til § 9 i byfornyelsesloven kan der stilles krav om stiftelse af ejerlaug, der skal varetage
drift, vedligeholdelse og renholdelse af de fælles friarealer. Alle ejen-
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domme i et område, hvor der etableres private fælles friarealer, har
pligt til at være medlem af ejerlauget.
Supplerende bestemmelser for ejerlauget skal findes i deklarationen
der udarbejdes for lokalplanområdet.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
- Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 og 7.7.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være forberedt til separatkloakering og tilsluttet
kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj og
vibration er overholdt, jf. pkt. 10.3 og 10.4.
Aalborg Kommune henleder opmærksomheden på Planlovens § 15, stk.
2, nr. 12 og Byggelovens § 4. Heraf fremgår bl.a., at kommunen, allerede inden påbegyndelse af et byggearbejde, kan stille krav om udførelse af afskærmende foranstaltninger, som fx støjvolde - alternativt,
at der stilles økonomisk sikkerhed for, at anlæggene udføres.
Det vil sige, at der ikke kan meddeles byggetilladelse før støjvoldene er
anlagt, eller der er stillet økonomisk sikkerhed, således at arbejdet kan
blive udført senere, dog senest inden byggeriet tages i brug.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af Lokalplan 09-036, Dannebrogsgadekvarteret,
Karré 3, Valdemarsgade/Absalonsgade, Vestbyen i Aalborg
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
1-3-112 ophæves Lokalplan 09-036, Dannebrogsgadekvarteret, Karré 3,
Valdemarsgade/Absalonsgade, Vestbyen i Aalborg, på alle punkter med
undtagelse af punkt 14 om grundejerforeninger, for det område, der er
omfattet af lokalplan 1-3-112.

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.
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Planbestemmelser
Lokalplan 1-3-112

FORSLAG

Bolig- og erhvervsområde, Kastetvej 17, Vestbyen
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.
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.
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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