LOKALPLAN 3-3-113
Boliger, Grænsevej, Hasseris
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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et
kommende lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det
konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket
at få udarbejdet en lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det
kan fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder,
der er for netop denne plan.
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Baggrund
Området er privat ejet, og anvendes idag til erhverv og garageanlæg. Grunden er
bebygget i 1 etage i skel på 3 sider, og det ubebyggede areal er belagt med asfalt.
Bygherre ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse på matriklen, og opføre 5
boliger i stedet. Den ønskede, nye bebyggelse er i 3 etager med en bebyggelsesprocent
på 50.
Der er blevet udarbejdet et skitseforslag af en fremtidig bebyggelse, der ikke kan
gennemføres indenfor rammerne af det gældende plangrundlag. Derfor ønskes der
udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, som kan indeholde projektets visioner.
Tegningerne er udarbejdet af KPF Arkitekter a/s på foranledning af bygherre.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanområdet
Luftfotoet angiver afgrænsningen af det aktuelle projektområde. Området udgør et areal
på ca. 1188 m2.
Grænsevej ligger - som navnet siger - på den gamle kommunegrænse mellem Aalborg og
Hasseris. Grænsevej er en blind vej, som er adgangsgivende til 7 matrikler.
Området anvendes i dag til erhverv og garageanlæg. Hele arealet er bebygget eller
asfalteret, og der er således intet grønt på arealet idag. Bebyggelsen er i 1 etage.
Området ligger omgivet af boliger, hovedsageligt villaer, samt en tankstation og en
tandklinik syd og øst for området. Nabohusene varierer mellem 1 og 2½
etager. Bygningerne i området er overvejende muret i rødsten eller hvidpudset. Tage er
gerne i rød tegl med zinkinddækninger og kviste.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Kommuneplanens hovedstruktur fastlægger princippet om, at byen først og fremmest
udvikles indenfor de eksisterende grænser via fortætning og omdannelse.
Retningslinje 3.1.1 fastlægger, at nye boligområder skal placeres og indrettes, så der er
let adgang til dagligvarebutik, skole og børnepasning, grønne områder og rekreative
faciliteter samt kollektiv trafik.
Retningslinje 6.1.2 fastlægger, at for etageboliger udenfor tætbyområder skal min. 25 %
af et områdes areal udlægges til fælles udendørs opholdsareal.
Området er omfattet af retningslinje 6.1.4 Beskyttelse af grønne karaktertræk, som
omfatter byområder med en særlig bevaringsværdig grøn karakter. Retningslinjen
beskriver bl.a.: "Mange huse i Hasseris er store og kræver en stor grund for ikke at virke
"indeklemte". De store haver er også forudsætningen for, at der er plads til de store
træer, som er karakterdannende for bydelen. Det grønne præg ønskes blandt andet sikret
i forbindelse med lokalplanlægning med udstykningsforbud, udpegning af
bevaringsværdige træer mv."
Kommuneplanrammen udlægger området til blandet bolig og erhverv. Målet er at skabe
rammerne for et dynamisk blandet byområde med havebypræg.
Kommuneplanrammen fastlægger bebyggelsesprocenten for området til 40.
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Bilag 4 fra den eksisterende lokalplan. Det aktuelle område findes nederst til højre med
orange farve på illustrationen.

Eksisterende lokalplan
Området er omfattet af den bevarende lokalplan 05-078 Strøybergsvej m.fl., hvor
bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 40. For den aktuelle ejendom er der
mulighed for bebyggelse i max 1½ etage i maks. 8,5 m, og maks. 2 boliger pr. ejendom på
min. 120 m2 pr bolig.
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Projektet

Skråfoto med markering af den aktuelle ejendom. Illustration: KPF Arkitekter

Ejendommen ønskes omdannet fra erhvervs- til boligformål.
Bygherre ønsker at etablere et bygningsvolumen, som fremstår sammenhængende, men
som samtidig består af flere boliger og kan aflæses som sådan.
Bebyggelsen skal rumme 5 etageboliger.
Der ønskes opført bebyggelse i 3 etager med en bebyggelsesprocent på 50.
Det ubebyggede areal udlægges til fælles opholdsareal, men med private terrasser. Der
ud over anlægges der udendørs opholdsareal i form af altaner og tagterrasser.
Parkering anlægges delvist under terræn i P-kælder og delvist i forbindelse med ankomst
fra Grænsevej. Der kan evt. arbejdes med private, overdækkede P-pladser i forbindelse
med adgangsvejen.
Ud over adgangsvejen fra Grænsevej vil der også blive adgang fra Elme Alle til
parkeringskælder under bygningen.
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Visualiseringerne viser det ønskede punkthus i tre etager. Illustrationer: KPF Arkitekter
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Situationsplan, der viser bygningens "fodaftryk" på grunden samt de nærmeste
omgivelser.

Facadeudtryk for det ønskede byggeri.

Side 8

Kladde

Lokalplan 3-3-113

Materialevalg set i sammenhæng med omkringliggende bebyggelse.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i
lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående
planlægning.
Planmæssige forhold
For at kunne realisere det aktuelle projekt vil det være nødvendigt at ændre på den
gældende kommune- og lokalplanlægning, for at give mulighed for at
bebyggelsesprocenten øges fra 40 til 50, samt for at der kan bygges 5 boliger på
grunden i stedet for 2, som det står i den gældende lokaplan.
Miljø
I lokalplanlægningen skal der redegøres for skyggegener i forhold til naboer.
Overfladevand skal i størst mulig omfang håndteres lokalt ved LAR-løsninger.
Det grønne
Krav til størrelsen på fælles udendørs opholdsarealer skal fastsættes i lokalplanen i
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Omgivelser og beplantning skal medvirke til et grønnere bymiljø, og sikre mere
biodiversitet. Fælles opholdsarealer og friarealer skal fremstå grønne, og beplantes med
enkeltstående eller mindre grupper af træer. Træbeplantningen skal have samme struktur
som på de omgivende parceller, for at understøtte oplevelsen af haveby, og for at
tilpasse sig den helhed, den nye bebyggelse indgår i.
Trafikforhold
Den eksisterende vejadgang fra Grænsevej er udlagt på matrikelkortet. Det er dog et
privatretsligt spørgsmål, om adgangen også gælder for 5 boliger, og dette spørgsmål skal
ejer/projektudvikler selv afklare med ejeren af grunden, som vejen ligger på. Dette skal
afklares inden lokalplanens vedtagelse.
Der stilles krav om en vendeplads til renovation, flyttebiler mv. på grunden. Der er i dag
plads til en vendemanøvre på grunden.
Adgangen fra Elme Alle: Der skal i projektet redegøres for rampens hældning og vejens
bredde. Disse punkter skal overholde vejreglerne
Byggeriets højder
Den nuværende bebyggelse (garager mm.) er i den gældende lokalplan anført som “uden
stilart”, hvilket umiddelbart giver mulighed for et byggeri i maks. 8,5 m i 1,5 etager. Dette vil
skulle ændres med udarbejdelse af en ny lokalplan for det aktuelle projekt, hvor der tages
udgangspunkt i den gældende kommuneplanramme, som angiver en maks. højde på 12,5
m og max 3 etager.
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Arkitektur, kulturarv og byrum
Lokalplanområdet er omgivet af bevaringsværdige bygninger, med lav til høj
bevaringsværdi. Den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet har en lav
bevaringsværdi (8). I den nye bebyggelse arbejdes der med en hvidpudset facade med
vindueselementer af træ og zinktag.
Natur og landskab
Området fremstår med havebypræg, med en åben bebyggelse på forholdsvis store
grunde med store træer i grupper eller enkeltstående. Den nye bebyggelse skal tilpasse
sig den grønne struktur i området, og indrettes med grønne opholdsarealer, som
beplantes med træer efter samme princip som de omkringliggende ejendomme.
Byggeriets højder og omfang
Der ønskes opført 5 boliger på grunden, som med det aktuelle projekt vil få en
bebyggelsesprocent på 50. Den gældende kommune- og lokalplan for området fastlægger
bebyggelsesprocenten til maks. 40, og den gældende lokalplan fastlægger antallet af
boliger pr. ejendom til maks. 2, med en min. størresle pr. bolig på 120 m2.
Opholdsarealer
Der vil i lokalplanen blive stillet krav om, at der udlægges fælles, udendørs
opholdsarealer. Kravet til etageboliger vil være, at min. 25% af grundarealet udlægges til
fælles, udendørs ophold.
Jordforurening
Ejendommen er ikke kortlagt efter Jordforureningsloven, men er omfattet af
klassificeringen af områder, der kan være lettere forurenet (områdeklassificering). Hvis
man opfører en ny bolig eller ændrer anvendelsen af et areal til bolig, skal ejer/bruger
ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre sig, at det øverste 50 cm jordlag på de berørte
ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der er varig fast belægning.
Parkering
Der skal anlægges parkering efter Aalborg Kommunes P-norm. For etagebyggeri udenfor
midtbyen vil dette svare til 1½ P-plads pr. bolig.
Forsyning
Der gøres opmærksom på, at Aalborg Gas har en aktiv bygasledning fra hovedledningen
Elme Alle ind til Elme Alle 2.
Gennem lokalplanområdet ligger en fællesledning (kloak). Ledningen er tinglyst.
Kloak A/S har for nuværende ingen planer om at området skal separatkloakeres og har
derfor fortsat brug for, at ledningen skal have den funktion, som den har nu. Som
udgangspunkt bør der findes en løsning, hvor ledningen bliver liggende, og hvor
bebyggelsesplanerne tilrettes, så deklarationsbæltet respekteres, samt at ny bebyggelse
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tilsluttes den eksisterende ledning.
Det skal bemærkes, at den eksisterende ledning ligger relativt højt – særligt i forhold til
afledning af separat spildevand. Bundkoter er 1,1-1,2 m under terræn, og jorddækningen
er på ca. 0,7 m. Der kan muligvis være behov for at regulere terræn op til ½ m eller
fastsætte en minimumskote højere end terræn på stuegulvsniveau for at sikre, at et
tilfredsstillende serviceniveau kan tilbydes. Dette kan først vurderes endeligt, når der
foreligger en egentlig bebyggelsesplan.
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Anbefaling
Bebyggelsesprocenten ligger i projektet på 50. Denne ændring vil udløse et
kommuneplantillæg. Den gældende kommuneplanramme er fra november 2014, og er
således forholdsvis ny. Det anbefales, at bebyggelsesprocenten fastholdes på 40, som i
den gældende kommune- og lokalplanlægning. Ved at fastholde bebyggelsesprocenten
på 40, kan der udarbejdes en ny lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen.
Det skal overvejes, om der ønskes ændret på vilkåret fra den gældende lokalplan om, at
der maks. må opføres 2 boliger pr. ejendom samt at hver bolig skal være på min. 120 m2.
Det anbefales, at der sættes en lokalplanlægning igang for området, som overholder den
gældende kommuneplanramme, samt intentionen fra den gældende lokalplan, hvor boliger
skal have en størrelse på min. 120 m2. Desuden anbefales det, at fastsætte det
maksimale antal boliger på ejendommen til 3. Her ud over skal planen sikre og indarbejde
de øvrige intentioner og opmærksomhedspunkter nævnt under "Til lokalplanforslaget."
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Informationsmøde
Der har været afholdt informationsmøde d. 29. april 2016 på opfordring fra Hasseris
Grundejerforening, for at informere naboerne om den henvendelse, kommunen har
modtaget om at udnytte grunden til 5 boliger. På mødet fremkom fgl. bemærkninger:
Helt overordnet er man positiv overfor, at der sker noget på arealet, da det ikke er
pænt i dag.
Man er utryg ved, at den gældende lokalplan ikke overholdes, og at kommunen ændrer
planlægningen efter ”salamimetoden”, dvs. laver en ny lokalplan, når der kommer nye
projekter. Man er glad for den gældende lokalplan, og ønsker at fastholde den.
3 etager er for højt. Den øverste etage er en etage for meget. Selv om kommuneplanen
siger 3 etager, er man imod.
Antallet af boliger er for højt. Den gældende lokalplan siger 2 pr. ejendom, projektet
arbejder med 5.
Bebyggelsesprocenten er for høj. Gældende plan siger 40%, projektet siger 50%.
Der er ingen fortætningsstrategi for Hasseris, så det kan ikke begrunde den høje
udnyttelsesgrad.
Projektet er ikke større (tættere) end Hasserisvej 124, men det projekt er man heller
ikke glad for.
Der udtrykkes bekymring for indbliksgener fra de øverste etager og til de
omkringliggende ejendomme.
Der kan opstå skyggegener for de nærmeste naboer. Der bør udarbejdes
skyggestudier, som skal indgå i startredegørelsen.
Der skal gøres overvejelser om, hvordan der skal hegnes langs rampen til P-kælderen
af hensyn til naboejendommene.
Helt konkret ønsker man at bibeholde de eksisterende mure ind mod nabogrundene.
Murene er flere steder en del af en sammenhængende mur rundt om matriklerne, og
indgår således i et større hele. Murene skærmer bl.a. også for støj og indkig fra
tankstation og vaskehal.
Generelt set er det svært at komme ud i bil fra Grænsevej pga. trafikken på
Hasserisvej.
Der udtrykkes bekymring for, at enkelte politikere kan være inhabile i sagen. Dette er
der også gjort opmærksom på efter mødet på mail fra en mødedeltager.

Side 14

