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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
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
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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 er udarbejdet for at sikre mulighed for at udvikle området ved karréen mellem Løkkegade
og Kjellerups Torv. En del af den eksisterende bebyggelse bevares og udvikles, med blandet bolig og
erhverv og der gives mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse mod Nyhavnsgade.
Det forudsættes, at eksisterende bebyggelse langs Nyhavnsgade nedrives.
Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for, at der kan ske en ændret anvendelse af
eksisterende bebyggelser til blandet bolig- og erhvervsformål.
Indenfor lokalplanområdet er der registreret flere bevaringsværdige bebyggelser. Lokalplanen sikrer,
at de bevaringsværdige bebyggelser med SAVE-karakteren 1-4 bevares.
Der udlægges indenfor karréen byggefelter inden for hvilke, der kan opføres ny bebyggelse, eller
ske en udvidelse af eksisterende bebyggelse. Lokalplanen sikrer mulighed for, at der mod
Nyhavnsgade kan opføres et nybyggeri, der spiller sammen med de nye og moderne bebyggelser i
musikhusområdet og til Nordkrafts bygningsvolumen. Udover at bebyggelsen mod Nyhavnsgade skal
leve op til en høj arkitektonisk standard og skal tilpasses den moderne arkitektur i området, sikrer
lokalplanens bestemmelser også, via bestemmelser om materialer, farver og bygningsvolumen, at ny
bebyggelse indpasses i området og tilpasses de bevaringsværdige bebyggelser indenfor karréen.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto optaget 2015

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i Aalborg Midtby og omfatter en sammenhængende karré, samt en del af
offentlig vejareal. Området består af ejendommene matr.nr. 696g, 696f, 696d, 696b, 697, 700n, 700m,
700l, 700g, 700a, 700o alle Aalborg Bygrunde samt del af offentlig vejareal Løkkegade og Østerbro.
Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 11.280 m2.
Mod nord afgrænses området af Nyhavnsgade, mod øst af Kjellerups Torv, mod syd af Østerbro og
mod vest af Løkkegade, jf. oversigtskortet ovenfor.
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Lokalplanområdet set fra Nyhavnsgade i sydøstlig retning. Karréen er mod Nyhavnsgade afgrænset med en mur og
fremstår uafsluttet.

Bebyggelse mod Nyhavnsgade, herunder Nyhavnsgade 30 og evt. transformerstationen beliggende
mod vest forudsættes nedrevet for at sikre plads til ny bebyggelse indenfor byggefelt A. Mod
Nyhavnsgade fremstår karréen uafsluttet og afgrænses af en mur, jf. oversigtskortet ovenfor. Se
desuden fotoet ovenfor. En realisering af lokalplanen vil medføre, at karréen afrundes med
bebyggelse, hvilket vil bidrage til en styrkelse af gaderummet langs Nyhavnsgade.
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Lokalplanområdet set fra Østerbro. På hjørnet ved Kjellerups Torv ligger Nordkrafts tidligere maskinhal.

På hjørnet ved Kjellerups Torv og Østerbro ligger Nordkrafts ældste maskinhal, samt
bevaringsværdige administrationsbygninger. Maskinhallen rummer delvis turbinehal og anvendes
desuden ved lokalplanens udarbejdelse som museum, mens administrationsbygningen har huset Aalborg Kommunes Ældre- og Handicap-forvaltning.
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Løkkegade set fra Østerbro.

Bebyggelsen Løkkegade 3-5 indeholder udelukkende boliger, mens bebyggelsen på hjørnet
Løkkegade 7-9 og Østerbro 13 rummer både boliger og erhverv.
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Størstedelen af gårdrummet anvendes ved planens udarbejdelse til parkering.

Størstedelen af karréens gårdareal, beliggende indenfor matr.nr. 696d Aalborg Bygrunde, anvendes
ved planens udarbejdelse til parkering for områdets beboere og ansatte med adgang fra Kjellerups
Torv mod nordøst. Bolig- og erhvervsejendommene langs Løkkegade har deres eget tilhørende
gårdareal adskilt med mur til ejendommen matr.nr. 696d Aalborg Bygrunde. Løkkegade 7 - 9 har
vejadgang via portåbning til eget parkeringsareal i gårdrum, jf. oversigtskort ovenfor.
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Oversigtskortet viser hvilke bygninger indenfor planområdet, der er registreret som bevaringsværdige efter
SAVE-metoden. På oversigtskortet er angivet bebyggelsens bevaringsværdi.

En del af karréens bebyggelse er registreret som bevaringsværdig, jf. oversigtskortet ovenfor.
Bevaringsværdige bebyggelser med SAVE karakter mellem 1 - 4 skal bevares. Heri blandt
andet Nordkrafts ældste og bevaringsværdige maskinhal opført i 1924, samt administrationsbygningerne fra samme år opført i røde mursten med fine detaljer omkring vinduer og døre, samt ved
bygningsanlæggets hjørner. Ejendommen Løkkegade 7 - 9 er udformet i samme stil og er i sin helhed
bevaringsværdig.
Eksisterende bebyggelse beliggende Østerbro 13 er indregistreret til SAVE-registret med en
bevaringsværdi på 5, i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan.
Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter planens godkendelse.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Aalborg Midtby i ganske kort afstand til Limfjorden og
havnefronten mod nord, der over en længere årrække har været under omdannelse. Der er blevet
åbnet op og skabt sammenhæng og synlighed mellem byen og havnen. Havnefronten er blevet
integreret, som en del af byen og mange borgere benytter de rekreative områder langs havnen.
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Mod nord grænser lokalplanområdet op til Nyhavnsgade, hvor en ny bydel med moderne arkitektur og
byrum snart står færdigbygget på havnefronten mod Limfjorden. Heriblandt Aalborg Universitets City
Campus, der blev taget i brug i september 2014, ungdoms-, bolig- og kontorbyggeriet "Larsen
Waterfront" og ikke mindst Musikkens Hus tegnet af tegnestuen Coop Himmelb(l)au, der blev indviet i
foråret 2014.
Mod øst grænser lokalplanområdet op til Kjellerups Torv og det kulturelle kraftcenter Nordkraft. Det
tidligere el-værk var i perioden fra 2006-2010 under en omfattende omdannelse. Nordkraft fremstår i
dag, som et levn fra den tidligere industri og markerer sig i bybilledet med sine enorme
bygningsvolumener.
Mod syd afgrænses lokalplanområdet af boligbebyggelsen langs Østerbro og mod vest af
boligbebyggelsen langs Løkkegade. Mod sydvest starter butiksstrøget ved Nørregade. Der henvises
til oversigtskortet i afsnittet Lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
I samarbejde med arkitektfirmaet Tredje Natur, er der lavet et skitseprojekt for omdannelse af
ejendommen Østerbro 7, med en samlet renovering og nyindretning af hele karréens friarealer til ét
samlet rekreativt opholdsareal, jf. forslag til illustrationsplan nedenfor.

Forslag til illustrationsplan for området, der viser en randbebyggelse mod Nyhavnsgade, der afslutter karréen.
Desuden forslag til begrønning af gårdrummet. Illustration: 3. Natur.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål,
herunder anvendelser som restaurant, hotel, klinikker, kontorer, service, kulturelle formål,
undervisning, institutioner, værksteder og mindre butikker.
De udpegede bevaringsværdige bebyggelser skal bevares og der kan ikke foretages ændringer,
herunder også moderniserings- og vedligeholdelsesarbejde, uden Aalborg Kommunes særlige
tilladelse.
Desuden gives der mulighed for, at der indenfor de udlagte byggefelter kan opføres ny bebyggelse
eller ske en udvidelse af eksisterende bebyggelser, jf. nedenstående. Det forventes dog ikke, at
eksisterende bebyggelser indenfor byggefelt B og C nedrives, men lokalplanen giver dog en
byggemulighed.
Ny bebyggelses placering og udformning

Side 12

Udkast

Lokalplan 1-1-116

Indenfor lokalplanområdet udlægges der tre byggefelter A, B og C, hvor der kan opføres ny
bebyggelse og ske ombygning af eksisterende bebyggelser.
Byggefelt A
Indenfor byggefelt A mod Nyhavnsgade kan der opføres ny bebyggelse med et maksimalt etageareal
på 5.000 m². Opførelse af ny bebyggelse mod Nyhavnsgade vil afslutte karréen og understrege
gadeforløbet langs Nyhavnsgade. Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 5 + 1 etager, hvor det
bebyggede areal af den øverste etage kun må udgøre max. 50 pct. af den underliggende etage.
Ny bebyggelse indenfor byggefelt A skal opføres, som en sammenhængende randbebyggelse med
facade placeret i byggefeltets grænselinje mod gaden.
Ny bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 24 meter. Ny bebyggelse indenfor
byggefeltet skal i etageantal og facadehøjde tilpasses bebyggelsen Løkkegade 3 - 5 mod vest og
maskinhallens bygningsprofil og højde mod øst. Etageantallet kan variere indenfor byggefeltet og
nedtrappes, således at bebyggelsen tilpasses nabobebyggelserne mod vest og mod øst.
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Illustrationerne ovenfor viser et eksempel på, hvordan en ny bebyggelse langs Nyhavnsgade kan udformes.
Bebyggelsen fremstår i et moderne formudtryk, men er tilpasset de omkringliggende bebyggelser gennem
bygningsvolumen, formsprog og valg af materialer. Øverst ses et eksempel på udformning, hvor der er arbejdet med en
bygningsvolumen, der er beskåret og fremstår med flere taghældninger. Bebyggelsen er mod vest tilpasset
Løkkegades mansardtag og mod øst forholder bygningen sig til maskinhallens højde og profil ved Kjellerups Torv. Mod
syd, mod gårdrummet, fremstår bebyggelsen med altaner, der bryder facaden, hvilket giver spil og variation i facaden.
Nederst er vist et eksempel på bebyggelse opført med forskellige etageantal og bygningshøjder, der via "trapper"
tilpasses de omkringliggende bebyggelser. Det skal understreges, at eksemplet nederst er vist med 7 etager, hvilket
ikke kan rummes indenfor lokalplanens bestemmelser. Illustrationerne er blot eksempler og er ikke bindende.
Illustrationer: 3. Natur.

Bebyggelsen mod Nyhavnsgade skal opføres i et moderne formsprog, der skal spille sammen med de
nye og moderne bebyggelser på havnefronten. Udover at bebyggelsen mod Nyhavnsgade skal leve
op til en høj arkitektonisk standard og skal tilpasses den moderne arkitektur i området, sikrer
lokalplanens bestemmelser også, via bestemmelser om materialer, farver og bygningsvolumen, at ny
bebyggelse indpasses i området og tilpasses de bevaringsværdige bebyggelser indenfor karréen.
Lokalplanens bestemmelser stiller bl.a. krav om, at ny bebyggelse skal opføres i teglsten i
rødlige/brunlige nuancer. Tagformen skal tilpasses nabobebyggelserne. Ny bebyggelse kan opføres
med altaner og tagterasser, dog må der ikke opføres udvendige trapper.
Byggefelt B og C
Indenfor byggefelt B kan der ske en udvidelse af eksisterende bebyggelse, samt opføres ny
bebyggelse. Indenfor byggefelt B må der maksimalt opføres bebyggelse med et samlet etageareal på
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1650 m². Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 4 etager plus tagetage og med en maksimal
bygningshøjde på 21 meter.
Ny bebyggelse indenfor byggefelt C må opføres med et maksimalt etageareal på 900 m². Ny
bebyggelse må opføres i maksimalt 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 14 meter.
Ombygning af eksisterende bebyggelse skal ske i respekt for den oprindelige arkitektur. Opførelse af
ny bebyggelse skal tilpasses omgivelserne gennem valg af formsprog, materialer, farver og tagform.
Ny bebyggelse indenfor byggefelt B og C skal opføres, som en sammenhængende randbebyggelse,
med facade placeret i byggefeltets grænselinje mod gaden.
Trafik
Ved planens udarbejdelse findes der 82 registrerede og godkendte parkeringspladser på
ejendommen Østerbro 7, bestående af matr.nr. 697, 696b, 696g, 696d og 700a - alle Aalborg
Bygrunde. Parkeringsarealet har ved planens udarbejdelse indkørsel og udkørsel via Kjellerups Torv.
Lokalplanområdet får vejadgang med indkørsel fra Kjellerups Torv. Såfremt der bliver behov for
etablering af yderligere parkeringspladser eller at der sker en udstykning fra ejendommen, skal der
etableres og godkendes en udkørsel til Løkkegade, hvortil al fremtidig udkørsel skal ske.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres parkeringskælder under den nye bebyggelse
langs Nyhavnsgade, samt under gårdrummet. Fra Kjellerups Torv vil der være mulighed for nedkørsel
til parkeringskælder.
Etablering af nye parkeringspladser skal primært ske i parkeringskælder. Dog kan eksisterende
parkering i gårdrummet ved ejendommen Løkkegade 7-9 bevares og der kan etableres et mindre antal
parkeringspladser for handicappede i gårdrummet.
Der skal indenfor lokalplanområdet etableres det nødvendige antal parkeringspladser, både for biler
og cykler, iht. Aalborg Kommunes normer, jf. kommuneplanens bilag F.
Varelevering til mindre butikker og erhvervsvirksomheder indenfor karréen skal ske fra gårdrummet.
Gårdrum og opholdsarealer
Ved at flytte bilparkering i parkeringskælder frigives plads til at omdanne karréens gårdareal og der
kan skabes en grøn oase for områdets beboere og ansatte.
Gårdrummet kan anvendes til opholdsarealer, legepladser, beplantning, veje, vendepladser,
eksisterende parkeringsarealer, parkeringsarealer for handicappede, parkeringsarealer for cykler,
affaldshåndtering, varelevering, opførelse af mindre udhuse, fælleshuse, transformere o.lign.
Ejendommene langs Løkkegade har ved planens udarbejdelse deres egne private gårdrum, der dels
anvendes til parkeringsarealer og opholdsarealer. Det er at foretrække, at gårdrummet anlægges som
et fælles gårdrum for hele karréen.
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Der skal på den enkelte ejendom udlægges opholdsarealer svarende til mindst 10 pct. af
etagearealet. Opholdsarealerne skal anlægges som et grønt rekreativt område. Private altaner og
tagterasser kan medregnes som opholdsarealer, hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier
kan overholdes.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer,
der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme
bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplan 1-1-116 og kommuneplan-tillæg 1.028 kan få en væsentlig
miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslagene.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planerne fastlægger anvendelsen af et
mindre område på lokalt plan og i øvrigt ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen er truffet iht. lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Kommunens konklusion om at undlade miljøvurdering er ikke sendt i høring, da Aalborg Kommune er
den myndighed, hvis myndighedsområde fortrinsvis berøres af planen. Aalborg Kommune har derfor
kompetencen til at vurdere de afledte miljøkonsekvenser på det konkrete sted.
Screeningen findes i afsnittet "MV - Screening/scoping", som kan ses sammen med planen.

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.
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
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.
Lokalplanområdet ligger i Aalborg Midtby i et tæt bebygget område. Nærmeste Natura 2000 området
ligger ca. 6 km nordvest for lokalplanområdet - Natura 2000 område nr. 15 "Nibe Bredning, Halkær
Ådal og Sønderup Ådal". Alene pga. afstanden vurderes, at planlægning for området til blandet boligog erhvervsformål og med mulighed for opførelse af ny bebyggelse inden for karréen hverken i sig
selv eller sammen med andre planer og programmer, vil påvirke Natura 2000 området.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr

Side 18

Udkast

Lokalplan 1-1-116

og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag
IV, herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, vandsalamander og
spidssnudet frø. Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Aalborg Midtby. De eneste arter, der
potentielt vurderes at kunne forefindes på lokaliteten, er arter af flagermus. Bebyggelsen der
nedrives ved realisering af planen, vurderes dog ikke at være egnet som yngle- og rasteområde for
flagermus. Det vurderes, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter
på Habitatdirektivets bilag IV, hvorfor det vurderes, at planen ikke vil påvirke bilag IV arter.

Kommuneplan
Kommuneplanens hovedstruktur
Aalborg Kommune ønsker at koncentrere Aalborgs byvækst i væksaksen, som er et bånd, der løber
fra lufthavnen i nordvest til havnen i sydøst. Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at
byudvikling i Aalborg først og fremmest skal ske inden for eksisterende grænser via fortætning og
omdannelse. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og bo-miljøer med fokus
på bæredygtighed, og boligmassen i midtbyen skal som udgangspunkt bevares og udbygges, hvor
der er muligheder.
Lokalplanområdet ligger indenfor vækstaksen, hvor der med lokalplanen gives mulighed for opførelse
af nye boliger samt bevarelse og ombygning af eksisterende bygningsmasse med mulighed for
blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens
hovedstruktur.
Kommuneplanrammer
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.1.D3 Kjellerupsgade m.fl., som
udlægger området til blandet bolig- og erhvervsformål.
Målet med kommuneplanen for området er, at sikre områdets anvendelse til blandede bymæssige
formål, samt at bevare og tilgodese bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i den
videre udvikling af området.
I forhold til områdets anvendelse lægges der i kommuneplanen vægt på, at hovedanvendelsen er
boliger, men der er også mulighed for at indrette publikumsorienterende funktioner i stuetagen langs
de befærdede gader. Denne funktionsintegration videreføres i lokalplanen.
Ifølge kommuneplanen kan ny bebyggelse opføres som huludfyldnings- og erstatningsbyggeri, hvor
der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger, eller hvor helheden vurderes, at kunne
styrkes ved om- eller nybygning. Der kan opføres ny bebyggelse, der afslutter Løkkegades
bebyggelse i en karrélignende struktur, der lukker af mod Nyhavnsgade.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse langs Nyhavnsgade, hvilket er i
overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.
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Desuden skal det ifølge kommuneplanens rammebestemmelser for området prioriteres højt, at
gårdarealerne gøres mere velegnede til ophold og ved beplantning gives en grønnere karakter.
Lokalplanen stiller vilkår om, at der skal etableres parkering i parkeringskælder under jorden, hvorved
gårdrummet friholdes til bl.a. opholdsareal for områdets beboere og ansatte.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en ændret anvendelse til blandet bolig- og
erhvervsformål. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der i området indenfor udlagte byggefelter
kan ske en udvidelse af eksisterende bebyggelser, samt opføres ny bebyggelse. Indenfor byggefelt
A kan der opføres en ny bebyggelse med en husdybde på max. 18 meter og med en maksimal
bygningshøjde på 24 meter, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser. Der kan indenfor områdets byggefelt A opføres ny bebyggelse med et
maksimalt samlet etageareal på 5000 m², hvilket nødvendiggør en ændring af den angivet
bebyggelsesprocent for ejendommen Østerbro 7, der ved planens udarbejdelse er fastsat til 110.
Opførelse af ny bebyggelse på 5000 m² nødvendiggør en bebyggelsesprocent på 190 for
ejendommen.
Kommuneplantillæg 1.028 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Del af lokalplan 10-028, Nørregade-kvarteret, centerområde øst for Medborgerhuset,
Aalborg tætby-område og lokalplan 10-045, Administrations- og serviceområde ved
Kjellerupsgade/Østerbro, Aalborg Midtby
Lokalplanområdet er delvis omfattet ad den eksisterende lokalplan 10-028 for "Nørregade-kvarteret,
centerområde øst for Medborgerhuset, Aalborg tætby-område". Lokalplanen har til formål at
fastlægge hovedtræk for kommende fornyelses- og forbedringsarbejder.
Med lokalplanens godkendelse ophæves den del af lokalplan 10-028 som ligger indenfor
afgrænsningen for den nye lokalplan 1-1-116 .
Desuden ophæves den eksisterende lokalplan 10-045 for "Administrations- og serviceområde ved
Kjellerupsgade/Østerbro, Aalborg Midtby". Lokalplanens formål er at sikre, at de eksisterende
bygninger kan anvendes til erhvervsformål og offentlige formål. Lokalplan 1-1-116 giver mulighed for,
at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål.
Med lokalplanens godkendelse ophæves lokalplan 10-045 i sin helhed.

De kystnære dele af byzonen
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen i en afstand af ca. 200 meter fra Limfjorden.
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.
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Planen giver mulighed for, at der kan ske en ændret af anvendelsen til blandet bolig- og
erhvervsformål. Desuden sikrer lokalplanen, at der kan opføres ny bebyggelse indenfor udlagte
byggefelter og at ny bebyggelse kan opføres med en maksimal bygningshøjde på op til 24 meter. Ny
bebyggelse vil i skala og motiv tilpasses omgivelserne. Ny bebyggelse mod Nyhavnsgade skal mod
Løkkegade i volume og højde tilpasses nabobygningens mansardtag og ligeledes skal bygningens
østlige del forholde sig til maskinhallens højde og profil ved Kjellerups Torv.
Der er igennem de senere år opført en markant høj bebyggelse mellem Nyhavnsgade og Aalborg
Havnefront. En ny bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 24 meter langs Nyhavnsgade i
lokalplanområdet vurderes ikke at ville påvirke kystlandskabet væsentligt, da størstedelen af
bebyggelsen vil være skjult bag ovennævnte eksisterende bebyggelse. Af illustrationen nedenfor
ses, at den nye bebyggelse vil kunne anes bag eksisterende bebyggelse.

Ovenfor ses et parallelprojektion af området set fra Limfjorden. Illustrationen giver et billede af, hvordan den nye
bebyggelse langs Nyhavnsgade vil opleves set fra Limfjorden. Ny bebyggelse med en bygningshøjde på 24 meter vil
anes bag eksisterende bebyggelser. Illustration: 3. Natur.

Bevaringsværdige bebyggelser
Indenfor lokalplanområdet er der flere bebyggelser, som er registreret som bevaringsværdige iht.
SAVE-registrering foretaget tilbage i 1993.
Det fremgår af oversigtskortet under "Området" samt af Kortbilag 4, hvilke bygninger, der er
bevaringsværdige.
Lokalplanens bestemmelser sikrer, at bygninger med en SAVE-karakter mellem 1-4 skal bevares.
Såfremt der skal ske ombygning, nedrivning eller andre former for moderniserings- eller
vedligeholdelsesarbejde kræver det Aalborg Kommunes særlige tilladelse.

Detailhandel
Lokalplanområdet ligger indenfor den afgrænsede bymidte Aalborg City, hvor nye butikker skal
placeres, jf. kommuneplanens retningslinje 7.1.1.
Lokalplan 1-1-116 giver mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan indrettes mindre
udvalgsvarebutikker og mindre butikker til salg af egne produkter med et bruttoetageareal på op til 250
m². Der kan ikke indrettes dagligvarebutikker indenfor lokalplanområdet.
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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).

Fortidsminder
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, kan bygherren, eller den, for hvis regning et
jordarbejde skal udføres, i henhold til Museumslovens § 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at
tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en
tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette. Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre
arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større
forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf.
Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger uden for område med drikkevandsinteresser. Der stilles derfor ikke i
lokalplanen særlige krav til beskyttelse af drikkevandet.

Grundvandssænkning
På grund af områdets særlige beskaffenhed skal der, inden igangsættelse af en evt. midlertidig eller
permanent grundvandssænkning, søges om tilladelse hos Miljø- og Energiforvaltningen i henhold til
Vandforsyningsloven. Der vil blive stillet en række krav, som kan betyde udgifter til yderligere
undersøgelser for bygherre i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.

Spildevandsafledning
Området er jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan planlagt separatkloakeret med tidsfrist 31.
december 2019.
Området skal tilsluttes kloaksystemet efter kommunens anvisninger.

Afledning af overfladevand
Da området skal seperatkloakeres, bør der være særligt fokus på lokal håndtering af regnvand. Der
findes en række muligheder for håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet:
- Minimere området med befæstede arealer,
- Anvendelse af vandgennemtrængelige belægninger,
- Etablering af grønne tage og facader,
- Opsamling og anvendelse af regnvand til f.eks. vanding,
- Etablering af render, grøfter, regnbede mv. som enten bidrager til forsinkelse, bidrager til
fordampning eller nedsivning af regnvandet og samtidigt har en natur- og/eller rekreativ gevinst.
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Renovation og affald
I bebyggelsen skal der reserveres areal til etablering af affaldsøer om muligt som nedgravede
containere. Der skal sikres fremkommelighed for renovationsbiler og det skal sikres, at transportvejen
mellem afhentningssted og renovationsbilerne indrettes i henhold til regulativ ved Aalborg Renovation,
som findes på www.skidt.dk.
Det anbefales, at der inddrages en affaldskonsulent fra Aalborg Renovation, på et tidligt tidspunkt i
projekteringsfasen, for at sikre en optimal løsning for den totale affaldshåndtering i lokalplanområdet.
Hvis der indtænkes affaldsløsninger fra begyndelsen, giver det større mulighed for at indarbejde
moderne affaldsløsninger, som eksempelvis nedgravede containere til opsamling af affald.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf.: 9931 4955.

Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning.

Gasforsyning
Området er forsynet med bygas, der kan anvendes til f.eks. komfurer i køkkener, tørretumlere i
fællesvaskerier og rekreative formål (f.eks. gasgrill's på fællesarealer eller gaspejse i de enkelte
boliger). Aalborg Forsyning, Gas, yder bistand i forbindelse med dimensionering af anlæg. Der
kræves ikke tilslutningsafgift ved etablering af nyt stik.

Jordforurening
Lokalplanområdet er registreret som områdeklassificeret iht. jordforureningsloven.
Områdeklassificeringen betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at
flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Aalborg Forsyning, Renovation, og at jorden
fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med jordflytning.
Lokalplanområdet er anført som uafklaret ift. jordforurening og Region Nordjylland har ikke taget
stilling til kortlægningen og om arealet skal kortlægges iht. jordforureningsloven. Det må dog
påregnes, at hele eller dele af arealet skal kortlægges. Det skal dokumenteres, at eventuel
jordforurening ikke vil udgøre en risiko i forhold til den planlagte ændrede arealanvendelse. Bygherre
vil få foretaget en miljøhistorisk redegørelse og komme med forslag til forureningsundersøgelser.
I henhold til Jordforureningslovens § 8 skal ejere eller brugere af forureningskortlagte arealer ansøge
kommunen om tilladelse til ændring af arealanvendelsen til bl.a. boligformål, og i visse situationer også
tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Bortskaffelse af jord fra forureningskortlagte
ejendomme skal endvidere anmeldes til Aalborg Kommune og godkendes inden transporten
iværksættes.
Hvis man opfører en ny bolig eller ændrer anvendelse af et areal til bolig, skal ejere/brugere ifølge
jordforureningslovens § 72 b sikre sig, at det øverste 50 cm`s jordlag på de ubebyggede arealer ikke
er forurenet, eller der er varig fast belægning. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte
Aalborg Kommune.
Hvis der under anlægsarbejde træffes yderligere forurening, skal arbejdet standses, og kommunen
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underrettes. Der skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og
arealanvendelse mv.
Eventuel genanvendelse af overskudsjord kan kræve en § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Støj fra trafikken
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a.
De vejledende grænseværdier fra trafikstøj ved boliger, herunder udendørs opholdsarealer er Lden 58
dB. I tætbyområder/huludfyldning, kan der accepteres et støjniveau på facaden på 68 dB mod, at der
etableres støjreducerede løsninger. Ved støjbelastning over 68 dB bør der ikke udlægges boliger.
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Nyhavnsgade og fra Østerbro. Der er udført
beregninger ved den forventede facade af den nye bebyggelse mod Nyhavnsgade.
Årsdøgntrafikken er fremskrevet med 2 % pr. år frem til 2026 til 17.700 ÅDT. En vejledende
støjberegning viser, at der ved det planlagte byggeri vil være en støjbelastning Lden i
facadepunkterne, jf. illustration nedenfor, mod Nyhavnsgade, som ligger mellem 65 dB (A) og 71
dB(A). Den vejledende grænseværdi for trafikstøj for boliger og udendørs opholdsarealer er Lden 58
dB(A). For hoteller, kontorer mv. er den vejledende grænseværdi Lden 63 dB(A). På den sydvendte
facade er det udendørs støjniveau lavere end 58 dB(A).
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Ovenover ses støjudbredelseskortet. En vejledende støjberegning viser, at der ved det planlagte byggeri vil være en
støjbelastning Lden i facadepunkterne mod Nyhavnsgade, som ligger mellem 65 dB (A) og 71 dB (A).

Der kan planlægges for nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder, selvom grænseværdien
på 58 dB ikke kan overholdes. Forudsætningen herfor er, at boligernes facader udformes, således at
der opnås et maksimalt støjniveau på 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer.
Desuden gælder bygningsreglementets grænseværdi Lden på 33 dB(A) for støj indendørs ved
lukkede vinduer (klasse C) ved udendørs trafik-støjniveauer på mere end 55 dB(A) ved facaden.
Det skal sikres, at opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau lavere end 58
dB. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan arealet ikke indgå som en del af opholdsarealet i beregningen
heraf.
Lokalplanen giver mulighed for, at der langs Nyhavnsgade kan etableres boliger, selv om de
vejledende grænseværdier for trafikstøj ikke vurderes at kunne overholdes. Det forventes derfor at
være nødvendigt, at skulle etablere en støjdæmpning fx som en dobbeltfacade for at kunne
overholde et indendørs støjniveau for boliger på 30 dB(A). Desuden kan der isættes særlige
lydisolerende vinduer, der kan nedbringe det indendørs støjniveau. Lokalplanen stiller krav om, at det
skal dokumenteres, at de vejledende støjgrænseværdier er overholdt inden ibrugtagning af den nye
bebyggelse.

Bygningstransmitteret støj og vibrationer fra turbinehal
Side 26

Udkast

Lokalplan 1-1-116

Energicenter Aalborg holder til i bygningen beliggende Østerbro 9. Pumper placeret i bygningens
turbinehal kan medføre bygningstransmitteret støj og vibrationsgener gennem
bygningskonstruktionerne. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan indrettes boliger i bygningen
beliggende Østerbro 7, som er sammenbygget med bygningen beliggende Østerbro 9.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder ved
bygningstransmitteret støj målt indendørs med lukkede vinduer må for beboelsesrum i dag- og
aftentimerne (07.00-22.00) ikke overstige 30 dB(A) og i nattetimerne (22.00-07.00) ikke overstige 25
dB(A). Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern støj fra virksomheder" nr. 5/1984 eller
senere udgave. Der er desuden fastsat en maksimalværdi af støjniveauet for beboelsesrum i
natperioden på 40 dB(A).
Krav til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer er angivet i tabellerne nedenfor.
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Tabellen øverst viser grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd. Nederst vises tabellen for grænseværdierne
for vibrationer. Grænseværdierne gælder for maksimal KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Der blev i 2002 i forbindelse med indretning af kontorer i Energicenter Aalborg turbinehal foretaget
målinger af det A-vægtede støjniveau og det KB vægtede vibrationsniveau i de nye kontorer og i den
del af turbinehallen, hvor pumperne er placeret. I turbinehallen blev målt et støjniveau på LAeg = 81
dB(A) og et KB-vægtet vibrationsniveau på 74 dB.
Det målte KB-vægtede vibrationsniveau i turbinehallen er under grænseværdien for vibrationer i
beboelse, og idet der ikke forventes en forstærkning af vibrationerne i konstruktionen, forventes
grænseværdien ligeledes at være overholdt for beboelse på Østerbro 7.
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For overholdelse af støjniveau fra bygningstransmitteret støj fra Energicenter Aalborg, skal der
udføres særlige støjdæmpende tiltag. Strukturelle stive forbindelser mellem byggeriet Østerbro 7 og
Energicenter Aalborg minimeres og der etableres en lysskakt. I de lejligheder, hvor værelser ligger
umiddelbart op til Energicenter Aalborg ydervægge, benyttes fortsatskonstruktioner i det omfang det
viser sig nødvendigt. De eksisterende bygningsakustiske forhold vil blive kortlagt ved måling og
støjdæmpende tiltag designet således, at støjkrav sikres overholdt.

Støj fra erhverv
Støjbelastning fra virksomheder, herunder også støj fra varelevering, må ikke overstige de vejledende
grænseværdier for støj fra erhverv, fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern Støj fra
virksomheder, vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave.
Der kan indenfor lokalplanområdet i stueetagen etableres forskellige former for erhverv, jf. pkt. 3.1.
Bl.a. kan der også etableres mindre butikker, der kan have behov for varelevering. Ved indretning af
erhverv i området skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier kan
overholdes.
Lokalplanen sikrer mulighed for, at der kan etableres støjafskærmning omkring opholdsarealer.

Sikkerhedszone
Lokalplanområdet er beligende indenfor 500 m men dog over 380m fra risikovirksomheden Tulip Food
Company Aalborg. Inden for denne zone skal kommunen inddrage hensynet til risikoen for større
udheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommuneeller lokalplan.
For Tulip Food Company Aalborg er der fastlagt en maksimal konsekvensafstand på 380 m. Uden for
denne afstand er der ikke fare for dødsfald eller livstruende sundhedspåvirkninger. Sandsynligheden
for gener som følge af ammoniakudslip uden for den maksimale konsekvensafstand er så lille, at det
ikke medfører begrænsninger ved etablering af blandet bolig- og erhvervsområde i karreen mellem
Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby.
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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 blandet bolig- og erhvervsformål,
at der kan opføres ny sammenhængende randbebyggelse indenfor de udlagte byggefelter,
at ny bebyggelse mod Nyhavnsgade opføres i et nyt og moderne formsprog. Bebyggelsen skal
spille sammen med den moderne arkitektur på havnefronten og tilpasses Nordkrafts
bygningsvolumen mod øst. Samtidig skal den nye bebyggelse opføres i respekt for og tilpasses
den bevaringsværdige bebyggelse indenfor lokalplanområdet,
at bebyggelsen indrettes med grønne opholdsarealer,
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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, generelt
Lokalplanområdet skal anvendes til:
Boliger (etageboliger)*
Stueetagen kan anvendes til:
Restaurant o.l. (Bar, diskotek, fastfood o.l., restaurant o.l.)
Hotel o.l. (hotel, motel, vandrehjem o.l.)
Klinikker mv. (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, postkontor, reklamevirksomhed, solcenter)
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål (kulturformidling o.l., medborgerhus, museum, udstilling, galleri)
Undervisning (kursus, konference o.l)
Institutioner (børneinstitution, døgncenter, forsorg, ungdomsboliger, ældreboliger, ældreinstitution)
Værksteder o.l. (e-handel o.l., elinstallatør, elektroteknik, postordrevirksomhed)
Enkeltstående butikker (max. 250 m² pr. butik)
Mindre butikker til salg af egne produkter (max. 250 m2)
* Ved etablering af ny støjfølsom anvendelse skal det dokumenteres, at gældende grænseværdier
kan overholdes, jf. pkt. 10.2, 10.3 og 10.4. Det vurderes, at der er behov for at afskærme den nye
bebyggelses facader mod Nyhavnsgade, jf. redegørelsens "Støj fra trafikken".
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan indrettes boliger i bygningen beliggende Østerbro 7, som er
sammenbygget med bygningen beliggende Østerbro 9, der huser Energicenter Aalborg. For
overholdelse af bygningstransmitteret støj fra Energicenter Aalborg, skal der udføres særlige
støjdæmpende tiltag, jf. redegørelsens "Bygningstransmitteret støj og vibrationer fra turbinehal".

3.2 Anvendelse udenfor byggefelterne
Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l., små transformere, vejanlæg)
Opholdsarealer for områdets beboere og ansatte.

Side 33

Udkast

Lokalplan 1-1-116

4. Udstykning
4.1 Udstykningsprincip
Udstykning kan ske efter følgende principper:
Bygninger kan udstykkes som sokkelparceller.
Gårdrummet kan udstykkes som én eller flere selvstændige ejendomme.

4.2 Sokkelparceller
Udstykning til sokkelparceller skal ske således, at de enkelte bygninger eller dele af bygninger, inkl.
eventulle parkeringskælder, udstykkes til én selvstændig ejendom.

Ad 4.2
Sokkelgrunde afgrænses i princippet langs bygningens eller parkeringskælderens sokkel/mur,
men kan dog omfatte udenomsarealer, p-arealer o.lign. samt mindre sekundære bygninger, der
alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen.

4.3 Sokkelparceller
Ved udstykning af sokkelparceller skal der dannes en ejerforening, der skal forestå drift og
vedligehold af fælles friarealer.
Aftalen skal tinglyses i forbindelse med udstykningen.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bevaringsværdige bebyggelser
Bevaringsværdige bebyggelser med SAVE karakteren 1-4 inden for området skal bevares, jf.
Kortbilag 4. Bygningerne må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg
Kommunes særlige tilladelse. Der henvises desuden til oversigtskortet under afsnittet "Området".

Ad 5.1
Bestemmelsen omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som fx skalmuring,
udskiftning af tagbelægning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facade.

5.2 Byggefelter
Ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende bebyggelser skal opføres indenfor de udlagte
byggefelter, jf. Kortbilag 2.
Byggefelt A er udlagt med facadelinje i skel mod Nyhavnsgade og med en maksimal husdybde på 18
meter, som vist på Kortbilag 2.
Der kan etableres parkeringskælder såvel under byggefelt A, som under gårdrummet.
Byggefelt B er udlagt med facadelinje i skel mod Løkkevej og med en maksimal husdybde på 12 meter.
Byggefelt C er udlagt med facadelinje i skel mod Østerbro og med en maksimal husdybde på 12 meter.
Ny bebyggelse skal opføres som en sammenhængende randbebyggelse med facade placeret i
byggefeltets grænselinje mod gaden.
Mindre bygningsdele som altaner, karnapper o.l. og tekniske installationer som f.eks.
ventilationsanlæg skal placeres indenfor byggelfeltet.

5.3 Placering af mindre bygninger og anlæg
Carporte, udhuse, skure, fælleshus, overdækning til opsamling af affald, transformere og andre
mindre bygninger eller anlæg må opføres/indrettes uden for byggefelterne. Disse bygninger må
placeres inden for gårdrummet, jf. pkt. 7.1 . Der må dog højst inden for lokalplanområdet opføres 400
m2 bebyggelse til sekundære bygninger.

5.4 Etager og bygningshøjder
Byggefelt A
Ny bebyggelse indenfor byggefelt A må opføres i maksimalt 5 + 1 etage, hvor det bebyggede areal af
den øverste etage kun må udgøre max. 50 pct. af den underliggende etage.
Bebyggelsen må opføres med en maksimal bygningshøjde på 24 meter.
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Ny bebyggelse indenfor byggefelt A skal tilpasses i antallet af etager og i facadehøjde til
nabobebyggelser. Etageantallet kan varriere indenfor byggefeltet og nedtrappes, således at
etageantallet tilpasses nabobebyggelserne.
De to øverste etager kan varriere i etagehøjde. Bebyggelsen skal mod vest, mod Løkkegade,
tilpasses bygningens mansardtag.
Mod øst skal den nye bebyggelse forholde sig til maskinhallens bygningsprofil og højde.
Byggefelt B
Ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende bebyggelse, indenfor byggefelt B, må opføres i
maksimalt 4 etager plus tagetage, og med en maksimal bygningshøjde på 21 meter.
Byggefelt C
Ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende bebyggelse, indenfor byggefelt C, må opføres i
maksimalt 3 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 14 meter.

Ad 5.4
Højden måles fra eksisterende terræn eller fra niveauplan fastlagt efter reglerne i
bygningsreglementet. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.5 Samlet etageareal
Indenfor byggefelt A må der maksimalt opføres et samlet etageareal på 5.000 m2.
Indenfor byggefelt B må der maksimalt opføres et samlet etageareal på 1650 m2.
Indenfor byggefelt C må der maksimalt opføres et samlet etageareal på 900 m2.

5.6 Støjforanstaltninger
Afskærmning mod støj fra trafik skal opføres som en integreret del af facaden, og må derfor ikke
opføres som en selvstændig konstruktion.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Formsprog, byggefelt A, ny bebyggelse
Ny bebyggelse indenfor byggefelt A skal opføres i et moderne formsprog. Bebyggelsen skal mod
Nyhavnsgade i skala og motiv harmonere med de omkringliggende bebyggelser i musikhusområdet.
Gennem valg af materialer og en tilpasning af bygningshøjde, facadehøjde og volumen skal ny
bebyggelse tilpasses omgivelserne. Bebyggelsen skal udformes og opføres i respekt for de
bevaringsværdige bebyggelser indenfor karreen.

6.2 Formsprog, byggefelt B og C, ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende
Udvidelse af eksisterende bebyggelse indenfor byggefelterne B og C skal ske med respekt for den
oprindelige arkitektur.
Ved opførelse af ny bebyggelse indenfor byggefelt B og C skal bebyggelsen tilpasses omgivelserne
gennem formsprog, valg af materialer, farver, facaderytme, højde og taghældning.

6.3 Byggefelt A, ny bebyggelse, facader
Ny bebyggelse skal opføres med facade i teglsten, der skal fremstå som blank mur i rødlige/brunlige
nuancer tilpasset de omkringliggende bebyggelser.
Altaner og tagterasser kan udføres af andre lette materialer. Dog skal bebyggelsen fremstå med
harmoni i udformning, farver og materialevalg mellem de enkelte bygningsdele.

6.4 Byggefelt A, ny bebyggelse, tagform
Ny bebyggelse kan opføres med flere taghældninger, blot det sikres, at bebyggelsen mod Løkkegade
tilpasses nabobygningens mansardtag og mod øst skal bebyggelsen forholde sig til maskinhallens
højde og profil ved Kjellerups Torv.

Ny bebyggelse kan opføres med flere forskellige tagformer, blot det sikres, at ny bebyggelse er tilpasset
nabobebyggelserne. Bebyggelsen ovenfor er opført med et varrierende antal etager og den nye bebyggelse er
tilpasset nabobebyggelserne ved at bygningens gavle trapper ned og tilpasses nabobygningernes linjer og takt.
Eksemplet ovenfor viser desuden, at de øverste etagehøjder kan varriere indenfor byggefeltet.
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Ovenfor er vist princippet for, hvordan bebyggelsens volumen er beskåret. Bebyggelsen er mod Løkkegade tilpasset
nabobygningens mansardtag og mod øst tilpasset maskinhallens højde og profil. Illustrationer: 3. Natur.

Ad 6.4
En tilpasning af bebyggelsen til nabobebyggelser kan eksempelvis ske ved at opføre bebyggelsen
med et varrierende etageantal, således at bebyggelsens højde fremstår forskelligt og er tilpasset
de forskellige nabobebyggelser. Tagfladen kan også beskæres, således at den fremstår med
forskellige tagformer. Se skitser.

6.5 Byggefelt A, ny bebyggelse, tagbeklædning
Tagbeklædning må ikke være reflekterende og skal udføres med tagsten af tegl eller beton,
skærmtegl, tagpap, skifer, zink eller matte (umalede) metalplader.
Tage kan desuden udføres som græstage, hvilket kan bidrage til forsinkelse af regnvandet.

6.6 Byggefelt A, ny bebygelse, altaner
Placering og udformning af altaner skal ske ud fra en samlet plan, der tilgodeser hensyn til naboer og
således, at indbliksgener undgåes.
Altanerne skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen og skal placeres indenfor byggefeltet.

Ad 6.6
Dog kan altaner gennembryde facaden og tagfladen og fremstå som rumlige karnapper, der bryder
den store flade og skaber et spil og en variation i facaden.
Altaner kan medregnes som opholdsareal, såfremt miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier
kan overholdes.

6.7 Byggefelt A, ny bebyggelse, tagterasser
Der kan opføres tagterasse på bygningsdele i 5. sals plan og herunder.
Tagterassen vil betragtes som en etage og skal indgå i det tilladte maksimale etageantal, jf. pkt. 5.4.
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Ad 6.7
Tagterasse kan medregnes som opholdsareal, såfremt miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier kan overholdes.

6.8 Byggefelt A, ny bebyggelse, udvendige trapper
Ny bebyggelse må ikke opføres med udvendige trapper eller svalegange.

6.9 Byggefelt B og C, ny bebyggelse og udvidelse af eksisterende, facader
Ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende skal opføres med facade i teglsten, der skal fremstår
som blank mur i rødlige/brunlige nuancer tilpasset de omkringliggende bebyggelser.

6.10 Byggefelt B og C, ny bebyggelse og udvidelse af eksisterende, tagform
Tage skal udføres som saddeltage eller mansardtage med en taghældning på maksimalt 50 grader.
Ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende kan opføres med anden tagform og hældning, hvis
bebyggelsen er tilpasset nabobebyggelser og bebyggelsen fremstår harmonisk.

6.11 Byggefelt B og C, ny bebyggelse og udvidelse af eksisterende, tagmaterialer
Synlige tagflader skal udføres med tagbeklædning af teglsten eller skifer.
Tage kan desuden udføres som græstage, hvilket kan bidrage til forsinkelse af regnvandet.

6.12 Byggefelt B og C, ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende, tagvinduer
Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller
kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Udformning og størrelse af
kviste og tagvinduer skal tilpasses bebyggelsens arkitektur og volumen.

6.13 Byggefelt B og C, ny bebyggelse eller udvidelse af eksisterende, kviste
Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Vinduer i kviste må ikke være større end vinduerne i
etagen nedenunder. Kvistflunke (kvistens sidevægge) skal fremstå af skifer, zink, kobber eller glas.
Hvis der placeres flere kviste på en tagflade, skal kvistene være ens.

6.14 Fælles for byggefelt A, B og C, energibesparende foranstaltninger
Der kan til tagbeklædning eller i facaden anvendes solenergianlæg - herunder eksempelvis solceller,
solfangere mv. Disse elementer skal integreres som en del af arkitekturen. Panelerne skal
antirefleksbehandles og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

Ad 6.14
I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan Aalborg Kommune kræve, at der opsættes en
prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener.
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6.15 Fælles for byggefelt A, B og C, tekniske installationer
Tekniske installationer som f.eks. ventilationsanlæg skal være skjult i bygningerne eller indgå som en
del af bebyggelsens arkitektoniske formsprog.

6.16 Fælles for byggefelt A, B og C, skilte
Skilte må ikke virke dominerende i området og skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning.
Der kan opsættes skilte på bygningsfacade ved indgange. Der skal være fri mur omkring skiltet, så
det kan ses, at skiltet sidder på en facade. Skilte må ikke dække arkitektoniske elementer som f.eks.
døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre.
Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for trafikken og omgivelserne i øvrigt.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager op over facaderne.

Ad 6.16
Aalborg Kommune skal give tilladelse til skiltning. Derfor opfordres man til at kontakte kommunen
for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.

6.17 Fælles for byggefelt A, B og C, orienteringsskilte
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på at
orientere og må ikke virke dominerende.

6.18 Fælles for byggefelt A, B og C, udhængsskilte
Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m2.
Der må maks. placeres 1 udhængsskilt pr. butik pr. facade. Butikker, der har facade mod 2 gader (fx
en hjørnebutik) må placere 1 skilt på hver facade.

6.19 Fælles for byggefelt A, B og C, skilte i vinduer
Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes.

6.20 Bevaringsværdige bygninger, bevaring
Ved om- og tilbygninger skal det sikres, at der ikke ændres ved forhold, som har betydning for
oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk, herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring
af materialer og farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af
markiser og andre former for "udsmykning".
De udpegede bevaringsværdige bygninger fremgår af Kortbilag 4.
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6.21 Bevaringsværdige bygninger, bevaring af bygningsdetaljer
Eksisterende udsmykning af facaden som friser, gesimsbånd, stik i murværk, markering af
indgangspartier og vinduer og pudsede områder med refendfugning skal bevares. (Refendfuger er
vandrette, fugelignende render i en blank eller pudset mur).
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Gårdrum
Gårdrummet, vist med grøn farve på Bilag 2, må kun anvendes til opholdsarealer, legepladser,
beplantning, veje, vendepladser, eksisterende parkeringsarealer, parkeringsarealer for
handicappede, parkeringsarealer til cykler, affaldshåndtering, varelevering, transformere og mindre
bygninger jf. pkt. 5.3.
Det er væsentlig at opholdsareal, legeplads og beplantning har en fornuftig størrelse, så gårdrummet
ikke kun benyttes til vendepladser, veje, affald m.v.

Ad 7.1
Det er at foretrække, at gårdrummet anlægges som et fælles gårdrum for hele karréen. Dog kan
eksisterende mindre gårdrum i tilknytning til ejendommene langs Løkkegade bevares.

7.2 Opholdsarealer på den enkelte ejendom
Der skal på den enkelte ejendom udlægges opholdsarealer svarende til mindst 10 pct. af
etagearealet.
Opholdsarealer skal fortrinsvis etableres på terræn i gårdrummet, men kan være på dæk, som
altaner, tagterasser mv.

Ad 7.2
Altaner og tagterasse kan medregnes som opholdsareal, såfremt miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier kan overholdes.
Såfremt der foretages udstykning af sokkelparceller, skal ejerforhold og vedligeholdes af
opholdsarealerne sikres ved tinglysning af deklaration.

7.3 Indretning af gårdrummet
Gårdrummet skal have en rumskabende beplantning og opleves grønt, derfor skal gårdrummet
begrønnes i flere niveauer forstået på den måde, at der skal være en kombination af en grøn bund
(eksempelvis græs), en lav beplantning (eksempelvis buske og stauder) og en høj beplantning
(træer), så der skabes et frodigt og grønt byrum.

7.4 Indretning af opholdsarealer
Opholdsarealer skal så vidt muligt anlægges som større sammenhængende arealer.
Opholdsarealerne skal placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til sol- og læforhold og desuden i
forhold til at undgå støjgener fra trafikstøj fra Nyhavnsgade og Østerbro.
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for udendørs opholdsarealer skal til enhver tid
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overholdes.
Der kan etableres stiforbindelser gennem opholdsarealet.

7.5 Terrænregulering
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Indenfor lokalplanens område i øvrigt må der
ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende teræn. Mindre dele af
terrænet kan reguleres med mere end +0,5 m såfremt der er tale om en tilpasning til niveauet for
p-kælderens tag.

7.6 Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer i gårdrummet.
Der kan opstilles affaldscontainere, der dog skal afskærmes.

7.7 Regnvandshåndtering
Regnvand fra de bebyggede arealer skal forsinkes, hvilket kan ske ved etablering af grønne tage,
regnvandsbede mv. som beskrevet i redegørelsen under afsnittet Afledning af overfladevand under
Anden lovgivning i lokalplanens Redegørelsesdel.

7.8 Støjafskærmning
Der kan indenfor lokalplanområdet etableres støjafskærmning omkring de udendørs opholdsarealer.
Støjskærmen skal begrønnes.

Ad 7.8
Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan etableres erhverv, herunder bl.a. mindre
butikker, der kan have behov for varelevering.
Det kan vise sig nødvendigt, at udendørs opholdsarealer skal afskærmes, således at
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra erhverv til enhver tid kan overholdes.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til og fra området skal ske således at trafikbelastningen på Kjellerups Torv ikke forøges.

Ad 8.1
Eksisterende lovlige vejadgang til lokalplanområdet med ind- og udkørsel fra Kjellerups Torv kan
fortsætte, så længe der ikke ændres på omfang og de eksisterende parkeringsforhold.
Dvs. at hvis der etableres nye parkeringsarealer på ejendommen Østerbro 7 (matr. nr. 697, 696b,
696g, 696d og 700a alle Aalborg Bygrunde) skal der ændres på de nuværende adgangsforhold
således at udkørsel sker til Løkkegade.

8.2 Parkering for biler
Nye parkeringsarealer skal etableres under terræn som parkeringskælder langs Nyhavnsgade og
under karreens centrale gårdrum. Overkant af parkeringskælder må max. hæves 1,25 meter over
terræn. Dog kan mindre dele af kælderen være hævet mere end 1,25 meter over terræn, såfremt det
viser sig nødvendigt ved indretning af gårdrummet.
Der kan terrænreguleres med +/- 0,5 m. Mindre dele af terrænet kan reguleres med mere end +0,5 m
såfremt der er tale om en tilpasning til niveauet for p-kælderens tag.
Der skal anlægges parkeringspladser i henhold til Aalborg Kommunes normer, jf. kommuneplanens
bilag F.
Parkering for handicappede borgere skal etableres i et passende antal og efter gældende reglerne
og skal placeres hensigtsmæssigt. Der kan etableres et mindre antal parkeringspladser for
handicappede i gårdrummet.

Ad 8.2
Eksisterende parkeringsarealer på ejendommen matr. nr. 700m Aalborg bygrunde kan bevares.

8.3 Cykelparkering
Der skal udlægges areal til cykelparkering. Arealet kan udlægges både i gårdrummet, p-kælderen og i
bygningerne.

Ad 8.3
De vejledende normer for cykelparkering fremgår af kommuneplanens Bilag F.

8.4 Varelevering
Varelevering til mindre butikker og erhverv skal ske fra gårdrummet med indkørsel fra Kjellerups Torv.
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8.5 Vendemulighed
Der skal etableres vendemulighed redegøres for kørekurver for minimum en 12 meter lastbil i
området samt for holdepladser for evt. vareindlevering. Er det behov for kørsel med sættevogn skal
der etableres vendemulighed for dette.
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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.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler,
jordvarmepumper og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv
varmeforsyning, såfremt disse er omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for
varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og
fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke
kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres
supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.

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

9.3 Renovation og affald
Ved projektering af veje, fællesarealer mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering,
opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Renovations regulativer.
Der skal afsættes areal til affaldsopsamling (til fælles indsamling af genanvendelige materialer mv.
som papir, glas og metal) inden for de udlagte opholdsarealer, jf. Bilag 2.

Ad 9.3
Affaldsopsamlingen i lokalplanområdet kan ske i kuber eller, hvor det er praktisk muligt og
økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås mindre
synlig affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes.

9.4 Kloakering
Ny bebyggelse indenfor området skal seperatkloakeres iht. spildevandsplanen.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
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Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.
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10. Miljø
10.1 Miljøklassificering
Der må i lokalplanområdet kun etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-2, dvs. virksomheder,
der påvirker omgivelserne i ubetydelig grad.

10.2 Støj fra biltrafik
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante
udendørs støjniveau, som trafikstøj - især på Nyhavnsgade og Østerbro - påfører bebyggelsen og
opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for
trafikstøj. Dette kan for eksempel sikres ved at bygningen opføres med en ubrudt facade,
dobbeltfacader m.v.

Ad 10.2
Støjberegninger viser, at der forventes en overskridelse af gældende grænseværdier for trafikstøj
ved boliger mod Nyhavnsgade. Dette betyder, at facader, der belastes af trafikstøj udover de
gældende grænseværdier, skal udføres som en ubrudt facade og f.eks. skal der etableres
støjisolerede facade og specielle lydruder.

10.3 Støj fra erhverv, herunder varelevering
Ved indretning af arealer til erhverv, herunder butiksformål, skal det sikres at støj fra erhverv
(herunder støj ved varelevering) ikke overstiger grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om
"Ekstern støj fra erhverv".

10.4 Bygningstransmitteret støj
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj
fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og 25 dB(A)
fra kl. 22.00 til kl. 07.00, målt i boligen.

Ad 10.4
En støjredegørelse viser, at der skal udføres særlige støjdæmpende tiltag for at sikre en
overholdelse af miljøstyrelsens grænseværdier for bygningstransmitteret støj fra Energicenter
Aalborg ved indretning af boliger i ejendommen Østerbro 7, jf. redegørelsens
"Bygningstransmitteret støj og vibrationer fra turbinehal".

10.5 Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal kommunen
høres inden grundvandssænkningen iværksættes.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede og bebyggede arealer, må ikke tages i brug
uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført:
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2 og pkt. 8.3.
Opholdsarealer er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.2 og 7.3.
Bebyggelsen er 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 fra trafikken er overholdt, jf. pkt.
10.2.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj fra erhverv er overholdt, jf. pkt.
10.3.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for bygningstransmitteret støj fra erhverv
er overholdt, jf. pkt. 10.4.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ophævelse af del af lokalplan 10-028, Nørregadekvarteret, centerområde øst for
medborgerhuset, Aalborg tætby-område og lokalplan 10-045, Administrations- og
serviceområde ved Kjellerupsgade/Østerbro, Aalborg Midtby
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1-1-116 ophæves lokalplan
10-028, Nørregade-kvarteret centerområde øst for Medborgerhuset, Aalborg Tætby-område for det
område, der er omfattet af lokalplan 1-1-116.
Desuden ophæves lokalplan 10-045, Administrations- og serviceområde ved
Kjellerupsgade/Østerbro, Aalborg Midtby i sin helhed.
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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 af byrådet 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 byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget.
Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der
ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er
omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet
kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.

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.
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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 Bevaring af bebyggelse
Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge
ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han 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.

Side 55

Kortbilag 1 - Matrikelkort

Lokalplan 1-1-116
1373e

1373h
"ih"

1373k

1373a

686a

"ic"

"ih"

"ch"
700i
686b

Ny
h

av

700o

700h

700a

e

700g

g ad

de

Løk
ke

700f

ns
ga

700l

"hi"

700e

700d
te
Øs

700m

Kje

3,50
m
ller
up s
Tor
v

696d
700n

ro
rb

702b

"cl" Nørre
ga

696f

697
696b

"cm"

de

904b
ad e

906p

Løkk
eg

905

906o
906r

906l

908h

908c

20

30

910g

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

908d

906q

40

Mål 1:1.000 i A4-format
910l

"ck"

909a

906n

Ejerlav: Aalborg Bygrunde
10

sga
d

906m

"ci"

Lokalplangrænse
906i

911b

0

909ay

Kjel
leru
p

Signatur
906c

"cx"

906a

908a
e

904c

725c

696g

Østerbro
904a

Kjellerups To
rv

703

"hk"

5,00m

705a

"hm"
910c
1 cm

50 m

908i

908e

909m

909l

909g

909br
909bs

16.2.2016

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

Lokalplan 1-1-116
22

Signatur

18

Lokalplangrænse
Eksisterende bygning

20

Gårdrum

3G

3E

Vejadgang

3D

Ny
h

5

g ad
Løk
ke

8

e

3B

av

ns
ga

17

de

B

A
2

12

7

10

10A

Nedkørsel til P-kælder

3

6

4A

4

4

3H

3C

Byggefelt A, B og C

18K

18
B

3F

Ø
e
st

Torv
5

ade
7

15

32A

Østerbro

16A

6

9

17

8
12

4

4B

0

7A

41

10

20

30

40

5A

6

6A

23

5

4A

4D

4C

1

19B

21

20E

20D

sgad
e

1A

19A

19

ad e

10A

18

Løkk
eg

16B

7B

Kjell
erup

32

Nordkraft

Kjellerups

C

35

2B

Nørre
g

3

ro
rb
31A

31

50 m

Mål 1:1.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.

8.6.2016

Kortbilag 3 - Illustrationsplan
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Illustrationsplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet Tredje Natur
Planen er ikke målfast
Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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