LOKALPLAN 4-1-113
Boliger, Ritavej, Vejgård
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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 godkendes
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

Side 1

Kladde

Lokalplan 4-1-113

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 bestemmelsernes afsnit 15
Retsvirkninger.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens
hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for
udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens
forhold til kommuneplanen og til anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller
miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er
gældende ved lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen giver mulighed for udstykning af op til 8 parcelhusgrunde i Vejgaard,
nærmere bestemt ved Ritavej.
Området udgør et mindre areal i den sydøstlige del af Vejgaard. Bydelen er et attraktivt
boligområde, der stort set er udbygget. Byudvikling i Vejgaard vil derfor primært være i
form af omdannelse og/eller fortætning.
Inden for området er der i dag eksisterende bebyggelse, som er blevet tilovers og
fremstår nedslidt. Derudover er der et sammenhængende grønt beplantet areal.
Området har fået nye ejere, som ønsker at omdanne det til et attraktivt boligområde.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i overgangen mellem bolig-/parcelhusområdet mod vest,
kolonihaverne ”Sofiedal” mod nord og undervisningsinstitutionen ”AMU Nordjylland” mod
syd. Mod øst grænser lokalplanområdet op til den Nordjyske Motorvej E45.
Området omfatter et areal på ca. 11.000 m2 i byzone. Afgrænsningen fremgår af
oversigtskortet.
Arealet fremstår i dag med blandede funktioner. Længst mod vest en bolig med tilhørende
udhus og garage, derefter et grønt område med større træer og buske og længst mod øst
findes 8 ”brevduehuse” anvendt til foreningsformål, denne anvendelse ophører senest
med udgangen af 2016.
Området har vejadgang i det sydvestlige hjørne via Ritavej.
Lokalplanområdets terræn er faldende mod øst fra kote 37 til kote 27, terrænet i den
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vestlige del af området er dog faldende mod syd fra kote 37 til kote 33,5.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Vejgaard. Vejgaard er en grøn bydel og
nogle af de væsentligste kvaliteter er de to store rekreative områder, Den gamle golfbane
og Signalbakken, et velfungerende butikscenter og nærhed til Aalborg Midtby og AAU og
andre uddannelsesinstitutioner.
Afstanden fra lokalplanområdet til Den gamle golfbane er ca. 600 meter mod sydvest og
afstanden til Signalbakken er ca. 2,5 kilometer mod nord.
Butikscenteret i Vejgaard med dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, servicefunktioner
osv. findes indenfor en afstand af ca. 2 kilometer fra lokalplanområdet, mens afstanden til
Aalborg Midtby er 4-5 kilometer.
Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger AMU Nordjylland, som både tilbyder
uddannelser og arbejdspladser, og inden for en afstand på under 2 kilometer mod sydøst
findes Aalborg Universitet.
Nord for lokalplanområdet findes Haveselskabet Sofiedal, som er et større
sammenhængende kolonihaveområde, og Vejgaard Boldklub med tilhørende boldbaner.
Lokalplanområdet er mod vest sammenkoblet med et større sammenhængende
boligområde.
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Mod øst grænser lokalplanområdet op til den Nordjyske Motorvej E45, motorvejen udgør
en markant grænse/barriere til omgivelserne mod øst. Motorvejen kan krydses mod nord
via Humlebakken og mod syd via Hadsundvej.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere åben-lav boligbebyggelse inden for
lokalplanens område, og kan dermed bidrage til en fortætning af området.
Lokalplanen sikrer at fremtidige boliger inden for lokalplanens område skærmes mod
trafikstøj fra motorvejen, dels ved hjælp af støjafskærmning og dels ved at friholde et
areal som bufferzone mellem boligerne og motorvejen.
Arealet der friholdes som bufferzone, kan anvendes til etablering af regnvandsbassin.
Disponering
Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, A og B.
I delområde A gives der mulighed for udstykning af op til 8 parceller.
Området disponeres med hensyntagen til støjpåvirkningen fra motorvejen, og der
etableres fælles opholdsareal med mulighed for leg, aktivitet og ophold for områdets
beboere.
I delområde B etableres et friareal ud mod motorvejen, jordvolde og evt.
regnvandsbassin.
Illustration af hvordan området kan disponeres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser:

Anvendelse
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Lokalplanområdet kan anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse og
rekreative formål.
Arealet der er udlagt til rekreative formål (delområde B) er dog støjbelastet, og kan derfor
ikke indgå som et egentlig opholdsareal, men arealet kan fortsat have en rekreativ værdi
for områdets beboere, da støjbelastningen fra motorvejen vil variere alt efter årstid,
vindretning og varierende trafikbelastning i løbet af dagen.
Bebyggelse
Lokalplanområdet kan udstykkes, så der inden for hver enkel parcel er mulighed for at
placere bebyggelse og private opholdsarealer med attraktive solforhold.
Den nye boligbebyggelse tilpasser sig de omkringliggende boliger, ved at være i maks. 2
etager med en maks. byggehøjde på 8, 5 meter og med grønne opholdsarealer som en
integreret del af bebyggelsen.
Da området er stærkt skrående skal der i forbindelse med byggemodningen fastsættes
niveauplaner for de enkelte grunde, som grundlag for beregning af bygningshøjder.
Niveauplanerne skal godkendes af bygningsmyndigheden.
Trafik
Der er sikret vejadgang til området via Ritavej fra det sydvestlige hjørne af
lokalplanområdet. For at minimere vejarealet inden for lokalplanområdet etableres der
vejadgang via en stikvej med en vendeplads for enden. Den interne vej indrettes med
fortov eller som opholds- og legeareal.
Der sikres med lokalplanen et udlæg til en stiforbindelse til friarealet øst for
lokalplanområdet. Udlægget fastholdes i en bredde, der samtidig sikrer vejadgang til drift
og vedligehold af et eventuelt regnvandsbassin på friarealet.
Beplantning
Inden for lokalplanområdet findes der eksisterende beplantning i form af buske og træer,
der udgør et stort potentiale i et nyt boligområde. Lokalplanen udpeger og fastsætter
bestemmelser om hvilke træer og buske der som minimum skal bevares inden for
lokalplanens område.
Miljø
For at sikre at fremtidige boliger og opholdsarealer kan etableres i overensstemmelse med
de vejledende støjkrav, skal der etableres 2 jordvolde som støjafskærmning ud mod
motorvejen.
Der er udført en analyse af støjpåvirkningen af området, og det er beregnet hvilket
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omfang jordvoldene skal have, for at opfylde ovenstående.
Nedenstående illustrerer støjvoldenes dimensionering:

Bæredygtighed
Der kan etableres LAR-løsninger inden for lokalplanens område, friarealet ud mod
motorvejen kan anvendes til etablering af regnvandsbassin.
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Sammenhæng med anden planlægning
Miljøvurdering
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 lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning,
er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med screeningen er berørte
myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planen fastlægger
anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og i øvrigt forventes ikke at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med planen. Når
planen er godkendt findes screeningen under "Øvrige sagsbilag".

VVM
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.
På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller
bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet 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
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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.
Da afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder er over 5 kilometer, vurderes det at
lokalplanen hverken direkte eller indirekte har betydning for Natura 2000-områder.
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.
Planområdet indgår med stor sandsynlighed som fourageringsområde for flagermus, men
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ikke som et væsentligt rasteområde for flagermus. Ved bebyggelse af arealer vil området
blive væsentligt forringet som sådan, men ved områdets disponering med bevaring af
flest mulige af de eksisterende større træer og desuden begrønning af friarealerne, vil
forringelsen af området som levested for flagermus minimeres.
Planområdet fungerer i dag som en lille oase for byens almindelige arter af vilde dyr og
planter. Realisering af projektet har dog kun lokal betydning, og ingen betydning for de
berørte arter på bestandsniveau.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens
udvikling samt en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af
kommuneplanrammer.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.1.B10 Hadsundvej syd
m.m. og 4.1.R3 Sofievej.
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 4.043 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.
Dokumentet kan ses her.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-001 Kolonihaver m.v., Sofiedal, der udlægger
området til hhv. boligområde, kolonihaver og brevduehuse. Lokalplanen blev godkendt i
marts 1980. Den del af området der er udlagt til kolonihaver, er ikke udnyttet og fremstår i
dag som et grønt område.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-1-113
ophæves lokalplan 11-001, Kolonihaver m.v., Sofiedal for det område, der er omfattet af
lokalplan 4-1-113.

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.
Bebyggelse i området vil ikke resultere i en visuel påvirkning af kysten, i det der er tale om
en placering inden for eksisterende bymæssig bebyggelse. Ydermere planlægges der for
en bebyggelse på maks. 2 etager og en bygningshøjde på maks. 8,5 m, dermed vil
området ikke afvige fra den omkringliggende bebyggelse.

Side 12

Kladde

Lokalplan 4-1-113

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).

Vejbyggelinje
Der er tinglyst en vejbyggelinje på ejendommen. Der må ikke bygges eller etableres andre
varige anlæg inden for den 10 meter byggelinje, som er vist på kortbilag 2.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det
omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum,
jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, 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 forundersøgelse afholdes af bygherren eller
den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

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.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven.
Områdeklassificering omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som
udgangspunkt er al jord indenfor byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden,
inden den køres bort fra en områdeklassificeret ejendom og at jordflytning skal anmeldes
til kommunen. Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til
uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside
www.aalborg.dk.
Ejendommen med matr.nr. 15fn, hvorover der etableres vejadgang til området, er
områdeklassificeret.
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Støj
Der skal etableres støjskærme/støjvolde før der kan etableres boliger.
Arealet mellem de 2 støjvolde/støjskærme kan ikke bruges som opholdsareal i umiddelbar
tilknytning til boligerne, da støjen her er højere end 58 dB jf. miljøstyrelsens støjvejledning
nr. 4 2007 afsnit 2.2.2.
Det skal sikres, at der i det nye boligområde er et støjniveau der ikke overstiger 46 dB
indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer, 33 dB indendørs for lukkede
vinduer og 58 dB udendørs i områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til
boligerne.
Nedenstående viser støjberegningerne for området med jordvolde dimensioneret i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser:

Spildevandsafledning
En del af området (den vestligste del) er omfattet af den gældende spildevandsplan, hvor
det er angivet som planlagt separatkloakeret. Den øvrige del af området (den østligste del)
ligger uden for spildevandsplanens oplandsgrænse.
Spildevandsplanen ændres, således at hele området indarbejdes i spildevandsplanen og
angives som planlagt separatkloakeret. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal
separatkloakeres.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for 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 forsyningsselskaber, der dækker det
pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have
betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle
fejl og mangler i oversigten eller for, at byggelinjen der er vist på Kortbilag 2, er korrekt
vist.
Matr.nr. 15fæ, Nr. Tranders, Aalborg
Tinglyst: 15.11.1944
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, hegn, hegnsmur mv, overkørsel, fælles indog udkørsel mv
Påtaleberettiget: Nuværende og fremtidige ejere af matr. nr. 15an og 15ku Nr. Tranders,
Aalborg
Matr.nr. 15fæ, Nr. Tranders, Aalborg
Tinglyst: 23.05.2013
Titel: Deklaration om byggelinjer
Påtaleberettiget: Vejdirektoratet
Byggelinjen fremgår af Kortbilag 2
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger
rammerne for områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne
fastlægges i henhold til Lov om planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor
ikke etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med de grundlæggende principper i 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.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål og rekreative formål,
at der etableres støjafskærmning mellem boliger og motorvej,
at eksisterende træer bevares,
at bebyggelsen indrettes med et grønt fælles opholdsareal,
at området vejbetjenes fra Ritavej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 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.

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

Ad 2.3
Kortet viser delområderne indenfor lokalplanen.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med
hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen
forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med
hovedanvendelsen:
Rekreative formål

Ad 3.2
På grund af støj fra motorvej E45, kan området ikke anvendes til fælles opholdsareal.

Side 19

Kladde

Lokalplan 4-1-113

4. Udstykning
4.1 Udstykning
Der må maks. udstykkes 8 boliggrunde inden for delområde A.
Delområde B kan udstykkes som en samlet parcel.
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Kortbilag 2 og illustrationen
nedenfor.

4.2 Grundstørrelser
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og under
1.400 m² (ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
• Bebyggelsesprocent for åben-lav maks. 30*
• Højde maks. 8,50 m målt fra niveauplan fastsat af bygningsmyndigheden
* Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg i andel af
fællesarealer.
5.2 Etager
Bygningerne må maks. opføres i 2 etager
5.3 Bebyggelsens placering
Al bebyggelse (også garager, carporte, udhuse etc.) kan ikke opføres nærmere end 2,50
m fra skel mod veje og vendepladser. Undtaget er dog postkasser samt skure o.l. til
renovationscontainere, som kan opstilles/opføres mellem byggelinje og vejskel.
Der må ikke bygges eller etableres andre varige anlæg inden for den 10 meter
byggelinje, som er vist på kortbilag 2.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader (på beboelsesbygninger) skal udføres i beton, tegl eller lignende. Op til halvdelen
af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre materialer
omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i
en nutidig arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres fx bjælkehuse,
sommerhuslignende boliger eller træhuse med krydsende hjørnesamlinger.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og
tekniske anlæg må også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
6.2 Tagbeklædning
Tagbeklædningen må kun være tagsten af tegl eller beton, tagpap på trekantlister, skifer,
zink eller matte (umalede) metalplader.
Anvendes metalplader, herunder zink, skal materialet overfladebehandles.
6.3 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må
ikke medføre blændingsgener.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsareal (åben-lav)
Der skal udlægges fælles opholdsareal, svarende til min. 10 % af lokalplanområdets
delområde A. Opholdsarealet kan placeres som vist i princippet på Kortbilag 2.
7.2 Bevaring af beplantning, træer
Træerne vist på Kortbilag 2 er bevaringsværdige. Træerne må kun beskæres eller
fældes efter forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune, Park & Natur.
Såfremt træet dør, vil der ikke være krav om genplantning, idet træet ikke indgår som en
del af en bevaringsværdig sammenhæng.
7.3 Bevaring af beplantning, hegn
Langs lokalplanområdets grænse mod nord skal beplantningsbæltet, udpeget på kortbilag
2, bevares. Eventuel udtynding eller fornyelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra
Aalborg Kommune, Park & Natur.
7.4 Jordvolde/støjafskærmning
Der skal etableres 2 jordvolde som støjafskærmning inden for delområde B jf. Kortbilag 2.
Der skal etableres en passage gennem støjafskærmningen som vist i princippet på
Kortbilag 2. Passagen skal lydsikres.
Etablering af jordvolde må ikke udføres med en hældning stejlere end forholdet 1:2 ud
mod motorvej E45.
Jordvolde skal begrønnes.
Der kan som alternativ til jordvolde etableres begrønnede støjskærme inden for delområde
B.
Jordvolde og støjafskærmning må maks. etableres i 4 meters højde.
Terrænsnittet som fremgår af Bilag 4, illustrerer hvordan støjvolde kan dimensioneres
inden for lokalplanens delområde B.
Jordvolde og støjskærme kan ikke kombineres. Der skal enten etableres jordvolde
eller støjskærme. Der kan ikke etableres f.eks. en lille vold med støjskærm ovenpå.
7.5 Efterregulering af terræn
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse og jordvolde må
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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.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Ritavej, som vist på kortbilag 2.

8.2 Veje
Vejen A-B skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen skal anlægges med kørebane og separat fortov eller som opholds- og legeområder
efter færdselslovens bestemmelser.
Vejen A-B skal udlægges i en bredde på min. 8,00 m.
Hvis vejen anlægges med kørebane og separat fortov anlægges vejen med ca. 5,50 m
kørebane, et ca. 1,50 m bredt fortov med ca. 0,50 m rabat langs vejens nordside og med
ca. 0,50 m rabat langs vejens sydside.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil.
Vejprojektet skal godkendes af Aalborg Kommune.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det
endelige vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for
renovationsvogne, ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18
tons akseltryk og være fri for hindringer mv.
Det anbefales, at den ca. 0,50 m brede rabat langs vejens sydside udføres som en
lunke, hvor regnvandet kan nedsive.

8.3 Stier
Der skal udlægges en sti a-b som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien a-b , som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på 4,00 m og
anlægges med en belægning (fx græs, grus, flis, eller fast belægning, belægningssten,
asfalt) med en bredde på min. 2,0 m.

Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den
endelige fastlæggelse af stiforløbet.
Stien udlægges i en bredde der sikrer vejadgang til drift og vedligehold af et eventuelt
regnvandsbassin på friarealet inden for delområde B.
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8.4 Parkering
Der skal udlægges areal til parkering, som angivet i de vejledende normer, der fremgår af
kommuneplanens Bilag F.

Side 26

Kladde

Lokalplan 4-1-113

9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.

Ad 9.1
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, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Ny bebyggelse skal separatkloakeres.
Se mere herom i afsnittet Spildevandsafledning.

Ad 9.2

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. ha inden
afledning til recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler,
regnbede o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Der kan etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet inden afledning til
recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Regnvandsbassinet kan etableres inden for delområde B.
Regnvandsbassinet anlægges med sø-lignende karakter. Bassinets sider udformes af
sikkerhedsmæssige årsager med svag hældning, da bassinet ikke indhegnes, se
illustrationen nedenfor.
Regnvandsbassinet skal anlægges på en måde, så der ikke sker nedsivning af regnvand,
fx med bund og sider udført med membran af ler eller plastic.
Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassinet. (se mere herom under pkt. 8.3).

Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af
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LAR-løsninger i bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning,
spejlbassiner mv.

9.4 Renovation og affald
Ved projektering skal der indtænkes dagrenovationsløsninger. Den enkelte løsning skal
tilpasses bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på
forskellige måder.

Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og
renovationsbilerne, skal indrettes efter gældende 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.

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

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

9.7 Energianlæg
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til bygningens
arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
Der må ikke anlægges arealer til støjfølsomme formål (så som boliger og udendørs
opholdsarealer). Støjniveauet fra trafikken på motorvej E45 må ikke overstige 58 dB på
udendørs opholdsarealer. Ligeledes må støjniveauet fra motorvej E45 ikke overstige 33
dB indendørs for lukkede vinduer og 46 dB indendørs for åbne vinduer.
Afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning som støjvold, støjmur eller lignende
skal placeres som vist på Kortbilag 2.

Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet
dokumenteres ved målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra erhverv
Der må ikke anlægges boliger og opholdsarealer, hvor støjen fra erhverv overstiger
grænseværdierne: 45 dB (Mandag - fredag 07.00 - 18.00, Lørdag 07.00 - 14.00), 40 dB
(Mandag - fredag 18.00 - 22.00 Lørdag 14.00 - 22.00 Søn- og helligdage 07.00 22.00) og 35 dB (Alle dage 22.00 - 07.00)
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for
samtlige grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg
Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder
fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer, beplantningsbælte og
støjskærm mod motorvej E45 mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje,
belysning, fællesanlæg, stier og støjskærm. Drift og vedligeholdelse af veje og stier
omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder
vedligehold af rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til
offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg
Kommune.

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra
tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående
grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere
selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden
Aalborg Kommunes tilladelse, før:
Jordvolde/støjskærme er etableret i overensstemmelse med pkt. 7.4.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1,
7.4 og 7.6.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning,
jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes
anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt.
10.1 og 10.2.

Ad 12.1 Betingelser,
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 anlagte, eller
der er stillet økonomisk sikkerhed, således at arbejdet kan blive udført senere, dog
senest inden byggeriet tages i brug.
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13. Lokalplan
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves
følgende lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
lokalplan 11-001, Kolonihaver m.v., Sofiedal
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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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 offentlighedsperioden 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.

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.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om
bevaring af bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en
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økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen
overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens
fysiske afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og
er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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