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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 forfra med
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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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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af boliger i form af etageejendomme
samt erhverv ud mod Kirkegårdsgade nær Vesterbro. Bebyggelsen må opføres fra 4 etager og op til
5½ etage i en højde, der tilsvarer den eksisterende randbebyggelse i lokalplanområdets
nabobebyggelse i hhv Kirkegårdsgade og Hasserisgade.
I kommuneplanrammerne for 1.3.D9 Vesterbro m.fl. fremhæves området ift. muligheden for opførelse
af et tilpasset erstatningsbyggeri, som en afsluttende randbebyggelse mod Hasserisgade.
Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet vil bidrage til fortætning af bymidten med nem adgang for
beboere til midtbyens uddannelses-, arbejds-, indkøbs- og kulturtilbud.
Ny bebyggelse vil ikke være synlig i det arkitektonisk sammenhængende forløb langs Vesterbro men
skal integreres med den eksisterende randbebyggelse gennem materialevalg, facade- og
tagudformning.
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Lokalplanområdet
Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i en karré i den sydlige ende af Vesterbro og støder op til det nordøstlige
hjørne af Almen Kirkegård, se oversigtskort. Der er under 500 m. til gågadeforløbet ved Bispensgade.
Lokalplanområdet, der ligger i byzone, omfatter et areal på ca. 1090 m2.
Området er indrammet af en eksisterende randbebyggelse mod Vesterbro, Hasserisgade og den
østlige del af Kirkegårdsgade.
Inden for lokalplanområdet på ejendommene Kirkegårdsgade 6 og 10 ligger en bebyggelse på 1½-2
etager. Her har Aalborg Stenhuggeri udstilling, og der ligger en tandlægeklinik. De eksisterende
bygninger skal nedrives for at muliggøre et erstatningsbyggeri, med genhusning af Aalborg
Stenhuggeris aktiviteter i stueetagen.
I den øvrige del af gården har Aalborg Stenhuggeri et udendørs udstillingsområde. Gården er
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indrettet med små fælles opholdsarealer, to garager til tre biler, 2-4 parkeringspladser i terræn samt
spredt beplantning.
En privat fællesvej giver adgang til en kommunal P-kælder i det nordøstlige hjørne af gårdrummet samt
P-pladserne i gårdrummet.
Vejen skal endvidere kunne anvendes af beredskabet. Der skal etableres forbud mod kørsel med
lastbil i øvrigt. Skal dette forbud fjernes, forudsætter det etablering af vendeplads for lastbiler i
gårdrummet. En omlægning af vejen vil kræve, at der gennemføres en procedure efter
privatvejslovens kapitel 11.

Til venstre: Aalborg Stenhuggeri. Midt for: Kig mod Kirkegårdsgade. Til højre: Parkering langs forsyningsvej.

Lokalplanområdets omgivelser
Mod nord grænser lokalplanområdet op til en bebyggelse mod Hasserisgade og krydset ved
Vesterbro, som er trafikalt knudepunkt for tilgang til lokalplanområdet.
Mod vest ligger Almen Kirkegård på 12,5 ha., der delvist blev opført i 1450. Kirkegården har en
udpræget grøn karakter og langs kanten er det politisk besluttet, at plante en allé af lindetræer, der vil
skabe en "grøn væg" i sammenspil med den eksisterende beplantning af træer. Kirkegården er
afskærmet mod lokalplanområdet af en teglstensmur fra 1939 med to indgange fra Kirkegårdsgade til
kirkegården.
Mod syd grænser lokalplanområdet op til den sydlige del af Kirkegårdsgade. På den modsatte side af
vejen findes et eksisterende parkeringsareal, en bebyggelse mod Vesterbro samt en fredet bygning
fra 1809 på Kirkegårdsgade 3, der markerer indgangen til kirkegården.
Denne adgang, hvor Kirkegårdsgade drejer, planlægges udvidet, da det er nærmeste indgang i
forhold til materielgård, affalds- og materialetransport.
Mod øst grænser lokalplanområdet op til en boligbebyggelse i gårdrummet, og bagved denne
en bevaringsværdig funkisbebyggelse mod Vesterbro, med en bevaringsværdi i klasse 1-3.
Bebyggelsen anvendes til erhverv i stueetagen og beboelse på de øvrige etager. Bestemmelserne
for bygningerne mod Vesterbro er indeholdt i lokalplan 09-041 Vesterbro, Aalborg Midtby.
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Boligbebyggelse i gårdrummet.

Området er bybusbetjent via stoppesteder på Hasserisvej.

Til venstre: Fredet bygning fra 1809. Til venstre midtfor: Indgang til Almen Kirkegård. Til højre midtfor: Hjørnet af
Kirkegårdsgade. Til højre: Lokalplanområdet set fra sydvest.

Kig mod gårdrummet.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem ny bebyggelse og den eksisterende
randbebyggelse mht. flugtende facadelinjer, taghældninger, højder og materialer.

Eksempel på, hvordan fremtidigt byggeri kan tage sig ud set fra indgangen til Almen Kirkegård.
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Eksempel på, hvordan fremtidigt byggeri kan tage sig ud set fra syd.

Øverst: Opstalt af vest-facade. Nederst: Opstalt af syd-facade.
Ny bebyggelse skal tilpasses nabobebyggelsen for så vidt angår bygningshøjden, og må ikke overskride
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bygningshøjden ved nabobebyggelsen på Hasserisgade.

Grundet etageforøgelse fra 2 og op til 5,5 etage, vil de eksisterende lejligheder i randbebyggelsen
omkring lokalplanområdet langs Vesterbro og Hasserisgade miste udsigt og skyggegenerne vil
forværres.
Ny bebyggelse skal udformes så skyggegenerne i gårdrummet og langs de eksisterende facader ikke
bliver unødigt store.
Under Øvrige sagsbilag findes et dokument, hvor skyggediagrammer for den foreslåede nye
bebyggelse er vist. Diagrammerne illustrerer, hvordan byggeriet vil påvirke omgivelserne med
skygger på 4 udvalgte dage i løbet af året - hhv d. 21. marts, 21. juni, 21. september og 21. december
kl. 08.00, 12.00, 16.00 og 20.00.
Lokalplanen skal sikre bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet og at det fælles gårdrum kan styrkes
visuelt gennem fælles disponering for beplantning, materialer, opholdsarealer mv. (illustrationsplan
findes i kortbilag 3).

Eksempel på, hvordan fremtidigt byggeri kan tage sig ud set fra gårdrummet.

For at øge attraktiviteten skal etableres en P-kælder for beboere i ny bebyggelse med op/nedkørsel
fra gårdrummet via den eksisterende forsyningsvej. Det skal desuden sikres at der etableres
overdækkede cykelparkeringsfaciliteter.
Den eksisterende forsyningsvej skal sikre fri passage for renovationskøretøjer, beredskab og evt.
varetilkørsel gennem en portåbning til gårdrummet. Ydermere skal lokalplanen sikre passage for
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gående til gårdrummet fra Kirkegårdsgade samt handicapvenlige adgangsforhold.

Til venstre: Indkørsel til eksisterende P-kælder. Til Højre: Gennemgang under Vesterbro.
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Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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 - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er
det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse.
Derfor skal der ikke udarbejdes en VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige
bygge- eller anlægsprojektet 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 nærmeste Natura 2000-område, Natura 2000-område nr. 15, , Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal, ligger ca. 5,5 km vest for lokalplanområdet.
I kraft af 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
Det aktuelle areal ligger i udbredelsesområdet for flere arter af flagermus opført på
EU-habitatdirektivets bilag IV – herunder vurderes bydelen især at være levested for Sydflagermus,
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og Dværgflagermus. Selve lokalplanområdet vurderes dog ikke at opfylde levestedsbetingelserne for
de nævnte arter. Samlet set vurderes lokalplanen uden væsentlig betydning for arter opført på
EU-habitetdirektivets bilag IV.

Kommuneplan
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.3.D9 Vesterbro m.fl. Området er udlagt
til blandet bolig- og erhvervsområde.
Kommuneplanrammen beskriver, som en del af målet, at det er intentionen, at boligmassen i midtbyen
bevares og udbygges, hvor der er mulighed for at styrke helheden. Ydermere er det intentionen at
byens kvalitet som boligområde forbedres bl.a. ved fokus på arkitektur, belysning, byrum m.m.
Kommuneplanen giver mulighed for et tilpasset erstatningsbyggeri, som vil kunne afslutte
randbebyggelsen mod Hasserisgade. Samtidigt skal der skabes overgang til de lavere huse i
Kirkegårdsgade og sikres gode udendørs friarealer.
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 1.038 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.

Kystnærhedszonen
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den
visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der
er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanområdet ligger i den tætte by i Aalborg og godt 800 m fra Limfjorden, i et såkaldt område B –
planlagt kystlandskab.
Lokalplanområdet er ikke synligt fra Limfjorden, ligesom der ikke er udsigt fra lokalplanområdet til
Limfjorden. Den nye bebyggelse lokalplanen giver mulighed for at opføre, adskiller sig ikke fra den
øvrige bebyggelse i området for så vidt angår bygningshøjder, og vil således ikke påvirke
kystlandskabet visuelt.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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).
Adgangsforholdene for biltrafik til lokalplanområdet vurderes at være problematiske. De omgivende
veje (Vesterbro og Hasserisgade) er tæt trafikerede og det kan give problemer i visse perioder i
forhold til at få adgang til Kirkegårdsgade og lokalplanområdet.
Der er blevet udarbejdet en trafikal vurdering som viser, at en realisering af lokalplanens indhold ikke
vil have væsentlig indvirkning på fremkommeligheden i området. Den trafikale vurdering findes under
øvrige bilag.

Fortidsminder og arkæologi
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, kan bygherren, eller den, for hvis regning et
jordarbejde skal udføres, i henhold til Museumslovens § 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at
tage stilling til , hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en
tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette. Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre
arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større
forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf.
Museumslovens § 26, stk. 1-2.
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.
Lokalplanområdet ligger i umiddelbar nærhed af den middelalderlige Skt. Jørgensgård, hvor man i
middelalderen, sikkert fra 1200-tallet, lod de spedalske bo. Denne gård bestod både af en kirke, huse
og en kirkegård for de spedalske. Traditionelt placerer man Skt. Jørgensgården umiddelbart vest for
Kirkegårdsgade, men reelt set kender man ikke udstrækningen af gården og kirkegården, og det er
derfor meget muligt, at der også inden for lokalplanområdet kan findes væsentlige fortidsminder med
tilknytning til denne gård.
Aalborg Historiske Museum skal på denne kulturhistoriske baggrund derfor anbefale en kommende
bygherre at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse på grunden. Det kan f.eks. foregå ved, at
museet graver en eller flere mindre grøfter eller søgehuller på grunden for at se, hvad der skjuler sig
under terræn. Herved kan det forholdsvist enkelt afgøres, om der er grundlag for videre
arkæologiske undersøgelser.
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Øvrige krav i medfør af anden lovgivning
Grundvandssænkning
Såfremt der er behov for en midlertidig eller permanent grundvandssænkning i lokalplanområdet, kan
der blive stillet særlige vilkår på grund af områdets særlige beskaffenhed og for at forebygge, at en
evt. grundvandssænkning vil forårsage skader i omgivelserne og/eller påvirke eksisterende
jordforureninger i området. Det kan betyde udgifter til yderligere undersøgelser for grundejer.

Grundvandsbeskyttelse
Området ligger som lavning med opfyldningstid på 2-3 timer. Grundvandsstanden er ca. 4-5 meter.

Spildevandsafledning
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan. Ny bebyggelse skal
separatkloakeres og spildevand skal ledes til Renseanlæg Vest.

Renovation og affald
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser
indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve
op til kravene i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Regulativerne og yderligere oplysninger
om renovation findes på www.skidt.dk
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det vil være særdeles hensigtsmæssigt at inddrage en
affaldskonsulent fra Aalborg Forsyning, Renovation på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, for
generelt at sikre optimale løsninger for den totale affaldshåndtering.

Opvarmning
Ned nybyggeri skal der tages hensyn til ejendommen Hasserisgade 7’s stikledning, der er placeret i
passagen mellem Hasserisgade 7 og det fremtidige byggeri mod Kirkegårdsgade.

Gas
Området er forsynet med bygas, der kan anvendes til f.eks. komfurer i køkkener, tørretumblere i
fællesvaskerier og rekreative formål (f.eks. gasgrill’s på fællesarealer eller gaspejse i de enkelte
boliger)
Aalborg Forsyning, Gas ønsker at fastholde bygas i ny ejendom.

Jordforurening
En del af lokalplanområdet er kortlagt efter jordforureningsloven. På de kortlagte arealer kræves der §
8 tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejder samt til ændring til følsom
arealanvendelse. Der er p.t. givet § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse af Vesterbro 41-43A.

Støj
Der kan være støjgener fra kirkegårdens aktiviteter og maskinel. Desuden er der indkørsel til
kirkegården fra kirkegårdsgade (ved hjørnet af byggeriet) og der må forventes en del trafik – også
fra lastbiler.
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Der er potentielle støjgener fra trafikken på både Vesterbro og Hasserisgade. Dette bør undersøges
tidligt i processen og senest inden ibrugtagning.
Bygherren skal foretage støjberegninger for ny bebyggelse i lokalplanområdet som dokumentation for
overholdelse af støjkravene.
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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.
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Planbestemmelser
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 bolig- og erhvervsformål,
at ny bebyggelse gives en udformning i samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til
facaderytme, højde, materialer og taghældning,
at området vejbetjenes fra Kirkegårdsgade.
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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.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål med fokus på boliger.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Butikslignende formål (frisør o.l., rejse-, turist-, billetbureau o.l.)
Restaurant (bar, restaurant o.l.), dog kun i stueetagen.
klinikker m.v. (kiropraktor, læge, tandlæge o.l, terapi)
Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l., datarådgivning)
Service (bedemand o.l., ejendomsmægler o.l., forsikring, frisør o.l., marketing, medievirksomhed,
pengeinstitut, reklamevirksomhed)
Kulturelle formål (menighedshus, kulturformidling o.l., medborgerhus, museum, udstilling, galleri)
Rekreative formål (grønne områder, pladser o.l.)
Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l., små transformere, vejanlæg)

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.
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4. Udstykning
Ingen bestemmelser
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 300 for lokalplanområdet.

5.2 Bygningshøjde
Der må maks. opføres 5 etager plus en tagetage.
Mod syd skal bebyggelsen trappes ned, så der maks. er 4 etager, hvor bebyggelsen grænser op til
ejendommen Kirkegårdsgade 2.
Bebyggelsens højde skal tilpasses højden på ejendommen Kirkegårdsgade 2.
Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige tagryggen på den eksisterende nabobebyggelse,
ejendommen Hasserisgade 7.

Ad 5.2

Den maksimale bygningshøjde svarer til tagryggen på den eksisterende randbebyggelse på
ejendommen Hasserisgade 7.

Hvor ny bebyggelse møder den eksisterende bebyggelse på ejendommen Kirkegårdsgade 2, må
der maks være 4 etager.

5.3 Portåbning
Portåbningen til gårdrummet skal være min. 6m i bredde. Minimumshøjden fastsættes i forbindelse
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med en konkret byggesag og vejomlægningssag.

Ad 5.3
Minimumshøjden i portåbningen skal respektere krav til minimumshøjde fra beredskabet som vil
blive vurderet i forbindelse med en konkret byggeansøgning. Derudover skal minimumshøjden
respektere eksisterende vejrettigheder, som vil blive belyst i forbindelse med vejomlægningssag af
den private fællesvej.

5.4 Husdybde
Husdybden må maks. være 10,5 m ekskl. altaner.

5.5 Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for det byggefelt, som er vist på Bilag 2.
I stueetagen må bygningens hjørne dog ikke overskride skel.

5.6 Facadebyggelinje
Bebyggelse skal placeres med den ene facade i de facadebyggelinjer, som er vist på Bilag 2.

5.7 Bygningsfremspring
Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må maks. tilbagerykkes / fremrykkes op til
1,5m fra (facade)byggelinjen.
Hvis der opføres altaner hvor afstanden mellem overkant kørebane og underkant altan er mindre end
4,2m, skal der være en minimum afstand på 0,5m mellem kørebanekant og altan.

5.8 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 byggefeltet
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal gives en udformning i harmoni med den omgivende bebyggelse med hensyn til
facaderytme, højde, materialer og taghældning.

Ad 6.1
Se eksempel på hvordan ny bebyggelse kan udformes i afsnittet "Lokalplanens Indhold" under
Redegørelse.

6.2 Facader
Facader skal udføres i et ensartet materiale som skifer, tegl og lignende.
Op til halvdelen af bygningnens 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 men ikke i kobber, zink og aluminium.

6.3 Taghældning
Tage kan udføres som shedtag jf. princippet på vist i Ad.6.3. Tage på beboelsesbygninger kan også
udføres så de syner flade eller som saddeltag.
Hvis tage udføres så de syner flade skal tageetagen udføres som en penthouseetage.

Ad 6.3

Eksempel på tagetage udformet med shedtag.

6.4 Tagbeklædning
Tagbeklædning kan udføres i tegl og skifer. Så fremt tage udføres så de syner flade kan der
anvendes tagpap, eller de kan fremstå som grønne tage.

6.5 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast og/eller ventilationsmotorer skal integreres i bygningens arkitektur.
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6.6 Sokler
Sokler må udføres i en maks. højde af 0,6 m.
Der må ikke være fritlagte kældre mod Kirkegårdsgade.

6.7 Skilte
Skiltning skal udføres i overensstemmelse med Aalborg Kommunes generelle retningslinjer, og skal
godkendes af kommunen inden de sættes op.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Opholdsarealer
Alle boliger skal have direkte adgang til et udendørs opholdsareal. Opholdsarealer kan placeres på
terræn, eller som altaner og tagterrasser.

7.2 Udstillingsarealer
Der kan indrettes udstillingsarealer i gårdrummet i tilknytning til erhverv i stueetagen.

7.3 Ubebyggede arealer, indretning og beplantning
Ubebyggede arealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed
menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og
beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering. Det skal samtidig sikres, at
de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.

Ad 7.3
Det anbefales at benytte græsarmering på de tilstødende arealer mod den eksisterende
forsyningsvej, for at skærpe det grønne udtryk i gårdarealet.
Der findes mange kvalificerede måder at indrette ubebyggede arealer på. Derfor stiller lokalplanen
ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal
bygherren dokumentere, at ubebyggede arealer kan indrettes med de ønskede funktioner.
Dokumentationen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar,
belægninger og beplantning er vist.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Kirkegårdsgade som vist i princippet på Bilag 2, og
anlægges i henhold til vejlovgivningen.
Vejen skal sikre adgang til den eksisterende P-kælder i det nordøstlige hjørne af grunden samt ny
P-kælder med op/nedkørsel mod syd jf. Bilag 2.

Ad 8.1
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Såfremt adgangsvejen til den eksisterende p-kælder omlægges, skal der gennemføres en
procedure efter Privatvejsloven.
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.

8.2 Stier
Det skal gøres muligt for gående, uhindret at bevæge sig mellem Kirkegårdsgade og det fælles
gårdrum, som vist i princippet på Bilag 2.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Den private fællesvej, der giver adgang til den eksisterende parkeringskælder fungerer også som
adgangsvej til en tunnel under Vesterbro. Denne tunnel benyttes blandt andet af elever på Aalborg
Katedral Skole som en trafiksikker krydsning af Vesterbro. Offentlig adgang til denne tunnel bør
bevares.

8.3 Parkering
Der skal som minimum udlægges areal til parkering, som angivet i de vejledende normer, der fremgår
af kommuneplanens Bilag F.
Parkeringsnormen i denne lokalplan fastsættes til maks. 1 P-plads pr. bolig i ny P-kælder.

Ad 8.3
Det antages, at alle båse i kælderen reserveres bestemte brugere, således at der ikke kommer
flere biler i kælderen end der er plads til. Er dette tilfældet, skal der skiltes hermed. Dette er en
forudsætning for, at der ikke skal etableres vendeplads i kælderen og at betonsøjler kan reducere
båsstørrelsen.

8.4 Cykelparkering
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Der skal udlægges areal til cykelparkering, som angivet i de vejledende normer, der fremgår af
kommuneplanens Bilag F.
Cykelparkering skal etableres i cykelskure, afskærmede pladser el.lign.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.

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

Ad 9.2
Ved opførelse af byggeri mod Kirkegårdsgade, skal der tages hensyn til ejendommen
Hasserisgade 7’s stikledning, der er placeret i passagen mellem Hasserisgade 7 og det fremtidige
byggeri mod Kirkegårdsgade.

9.3 Renovation og affald
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af
affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer, som findes på
www.skidt.dk.
Der skal endvidere afsættes areal til fælles opsamling af genanvendelige materialer i gårdrummet.

Ad 9.3
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.
Affaldsopsamlingen kan ske i kuber eller, hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i
underjordiske affaldsløsninger. Ved underjordiske løsninger opnås mindre synlige anlæg, ligesom
støjgenerne mindskes.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

9.4 Kloakering
Lokalplanområdet er fælleskloakeret, men skal i henhold til Aalborg kommunes spildevandsplan
separatkloakeres.

Ad 9.4
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
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afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.
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10. Miljø
10.1 Støj fra erhverv
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2. Der kan dog
etableres virksomheder i miljøklasse 3, hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx
boliger, kan opfyldes, se kommuneplanens Bilag A.

Ad 10.1
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag.
Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.

10.2 Støj fra trafik
Der må ikke anlægges arealer til støjfølsomme formål (som fx opholdsarealer), hvor trafikstøjen
overstiger de grænseværdier, som fremgår af kommuneplanens Retningslinje 13.3.

Ad 10.2
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.3 Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal
kommunens miljøafdeling høres inden grundvandssænkning iværksættes.

Ad 10.3
Såfremt der er behov for en midlertidig eller permanent grundvandssænkning i lokalplanområdet,
kan der blive stillet særlige vilkår på grund af områdets særlige beskaffenhed og for at forebygge,
at en evt. grundvandssænkning vil forårsage skader i omgivelserne og/eller påvirke eksisterende
jordforureninger i området. Det kan betyde udgifter til yderligere undersøgelser for grundejer.
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11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser om oprettelse af
grundejerforeninger for områder med blandet anvendelse. Imidlertid ejes lokalplanområdet af en
gruppe grundejere, der i forbindelse med salg vil sikre oprettelse og pligt til medlemskab af en
ejerforening, bl.a. til drift af fællesarealer og fælles anlæg.
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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 nedennævnte anlæg er udført.
Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3 og 8.4.
Beplantning og anlæg af ubebyggede arealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt.
7.3.
Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf.
pkt. 9.1.
Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes
anvisning, jf. pkt. 9.4.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. 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 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.

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
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bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en 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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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres
med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.

Anvendelse

Eksempler på typer
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Miljøklasse

Udkast

Butikker

Butikslignende formål

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Lokalplan 1-3-111

Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Frisør o.l.

1-3

Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Side 41

Udkast

Service

Benzinsalg

Lokalplan 1-3-111

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og

3

vaskeanlæg, men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7
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Udkast

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Lokalplan 1-3-111

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Side 43

Udkast

Oplagsvirksomhed o.l.

Værksteder o.l.

Lokalplan 1-3-111

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5

Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Udkast

Mindre industri

Lokalplan 1-3-111

Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Udkast

Større industri
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Udkast

Lokalplan 1-3-111

Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose
Fiskemel, benmel, blodplasma

7
6-7
7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Kortbilag 3 - Illustrationsskitse
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