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Lokalplan 4-3-104

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 give mulighed for opførelse af en mindre åben-lav boligbebyggelse i
Gug. Området som planlægges bebygget anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med
landbrugsdrift.
Lokalplanen skal sikre, at der indenfor området kan etableres 10 boliger i en åben-lav
bebyggelsesstruktur. Bebyggelsens disponering tager udgangspunkt i stedets beliggenhed og de
givne terrænmæssige forhold. Der stilles derfor krav til bebyggelsens omfang, placering og
udformning, for at sikre de udsigtsmæssige kvaliteter mod Indkildedalen og Lundby Bakke samt at der
ikke terrænreguleres uhensigtsmæssigt.
Lokalplanen skal endvidere sikre forbindelse i mellem bebyggelsen og det tilhørende
fællesopholdsareal samt indretningen af dette.
Boligområdet skal vejbetjenes via Kong Minos Vej, og lokalplanen skal sikre, at der udlægges det
nødvendige areal til et nyt vejanlæg, som skal trafikbetjene bebyggelsen, samt fastlægge
vejanlæggets placering og udformning.
I lokalplanen stilles der krav om placering af bebyggelser og maks. tagkoter for at sikre, at
bebyggelsen anlægges hensigtsmæssigt i forhold til det skrående terræn.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Aalborg, og indgår i et af de nyere planlagte
boligområder i bydelen Gug, og omfatter matr. nr. 20cu, 20cx og del af matr.nr. 20r og 7000 az,
alle Sdr. Tranders By, Sdr Tranders. Området har et areal på ca. 1,2 ha, og ejes af en privat
grundejer.
Ved lokalplanens udarbejdelse er området beliggende i landzone, men vil ved lokalplanens
godkendelse blive overført til byzone.
Området ligger indenfor indenfor Aalborg Kommunes indvindingsopland samt det
grundvandsdannende opland, og grundvandsinteressen skal derfor sikres. Lokalplanens
afgrænsning fremgår af Oversigtskort og Bilag 1.
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Omgivelser
Området ligger højt på den sydøstligste del af højdedraget Gug Alper, med en smuk udsigt over
Lundby Bakke og Indkildedalen. Arealet anvendes ved planens udarbejdelse som dyrkningsareal i
forbindelse med landbrugsvirksomhed. Terrænnet er faldende mod syd og øst, og inden for området
er der en højdeforskel på ca.12 meter.
Mod nord grænser lokalplanområdet op mod et offentligt areal med fredskov. Mod øst afgrænses
området af et dyrkningsareal, som er udlagt til boligformål i kommuneplanen og man kan derfor
forvente at arealet bebygges over tid. Mod vest afgrænses området af et naturområde der anvendes
til afgræsning af heste. I skellene mod øst og vest findes der læhegn. Mod syd afgrænses arealet af
Kong Minos Vej og pga. terrænforskellen er der fra området og ned mod Kong Minos Vej et mindre
skråningsanlæg. Fra sydvest mod nordøst løber Letostien, som forbinder universitetsområdet og det
sydvestlige Gug.

Oversigtsfoto som viser lokalplan området, hvis skrånende terræn afgrænses af de karateristiske levende hegn.
Lokalplanen skal sikre at disse karateristika bevares.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet indgår i den strukturplan, der er udarbejdet for byudviklingen i Universitetsområdet
mellem motorvejen og Selma Lagerløfs Vej. I strukturplanen er området udlagt som et nyt boligområde,
der vejforsynes via Kong Minos Vej. Ligeledes er det fastlagt i strukturplanen, at Letosstien
gennemskærer området.
Disponering og anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for, at området via udstykning kan anvendes til boligformål i form
af åben-lav boligbebyggelse med varierende grundstørrelser fra ca. 700 m2 til 1100 m2, delområde A.
I tilknytning til boligbebyggelsen skal der etableres et tilhørende opholdsareal, delområde B.
Den ny bebyggelse, samt disponeringen af områdets grønne arealer skal sikres en åben og grøn
karakter, således bebyggelsen fremstår i sammenhæng med omgivelserne.
Bebyggelsen disponeres omkring en ny privat fællesvej, som tilsluttes Kong Minos Vej. I lokalplanens
sydlige del disponeres bebyggelsens fælles opholdsareal. Arealet skal anlægges som et åbent og
tilgængeligt areal og skal fungerer som et rekreativt areal for bebyggelsen med mulighed for spil og
leg. Der anlægges stier igennem bebyggelsen for at sikre gode adgangsforhold både til fællesarealet
og til Letosstien. På Bilag 3 er det illustreret hvordan området tænkes udnyttet.
Bebyggelsen
Bebyggelsens placering fastlægges med byggefelter, som orienteres nordvest- sydøst og er
disponeret under hensyntagen til landskabets naturlige topografi. Hvilket også gør sig gældende for
mindre sekundære bygninger som garager, carporte, redskabsskure o.l., der skal placeres inden for
de sekundære byggefelter. Dette skal sikre, at bebyggelsen anlægges hensigtsmæssigt i forhold til
det skrånende terræn, så der i tilknytning til hver bolig kan etableres kvalitative opholdsarealer, som
er orienteret i forhold til sol og vindretning uden unødvendig terrænregulering. Derfor er
bebyggelseshøjderne også fastlagte på det enkelte byggefelt, så alle boliger får andel i den smukke
udsigt over Lundby Bakke og Indkildedalen. For hovedparten af bebyggelsen gælder det, at den er
udformet med et fuldt plan samt med mulighed for et parterreplan. Dog kan der på de højest
beliggende grunde mod vest opføres bebyggelse i to fulde etager.
De store terrænmæssige variationer i lokalplanområdet er en stor kvalitet, men samtidig en udfordring
ved indpasning af bebyggelse. Lokalplanen indeholder – i Bilag 2 – en række fastsatte koter og
nivauplaner for de enkelte parceller, som sikrer en hensigtmæssig udnyttelse og bearbejdning af
terrænet. Herudover er der fastsat bestemmelser om terrænregulering.
I kraft af bebyggelsens høje og synlige placering i landskabet stilles der krav til form, farve og
materiale valg. Der er derfor ligeledes fastsat bestemmelser omkring materialevalg, farver og
taghældning.
Trafik
Adkomstvejen som skal betjene området tilsluttes Kong Minos Vej og anlægges med en maksimal
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stigning på 70 promille. Vejen skal udformes med hensyntagen til de betragtelige højdeforskelle i
området og skal udføres så overfladevandets afstrømning kontrolleres ved ekstremregn.
Der etableres en stiforbindelse som tilsluttes Letostien, der løber igennem området. Ligeledes
etableres der en stiforbindelse, som giver adgang til skoven mod nord. Stier må anlægges med en
maksimal stigning på 50 promille, alternativt kan der suppleres med trapper.
Landskab
Områdets terræn fremstår kuperet. Derfor skal bebyggelse, stier og vejanlæg placeres under
hensyntagen til det eksisterende terræn, således eksisterende landskabstræk bevares og markante
terrasseringer undgås. Lokalplanen skal endvidere sikre, at det eksisterende læbælte mod
øst bevares i sin helhed og udvalgte strækninger af læbæltet mod vest bevares.
Læhegnenes er væsentlige, da de udgør en karakteristisk struktur i området.
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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 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 da planen alene indeholder mindre ændringer i forhold til
eksisterende plan, og i øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med planen. Når planen er
godkendt findes screeningen under "Øvrige sagsbilag".

VVM
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er
det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i
ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller en
VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller 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 er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 9 km nordvest for planområdet - Natura 2000 område nr. 15
"Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Alene pga. afstanden vurderes, at
planlægningen af området til boligformål og rekreativ anvendelse 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
og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
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habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag
IV, herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor
vandsalamander og spidssnudet frø. De eneste arter, der potentielt forventes på lokaliteten er
flagermus og muligvis markfirben. Arealet hvor der opføres ny bebyggelse , er intensivt dyrket
landbrugsjord. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske en påvirkning af flagermus og markfirben.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Gug ønskes udviklet både ud fra et udbygnings- og omdannelsesperspektiv.
Udbygningsperspektivet handler om at få det bedste ud af den attraktive landskabelige beliggenhed
nord for Sønder Tranders Vej ved overgangen mellem bakke og eng.
De nye boligområder i Gug Øst er, sammen med bebyggelsen ved Kronosvej, placeret som "øer" syd
og øst for de sammenhængende boligområder i bydelen Gug.
I forbindelse med udbygningen i den østlige del af Gug lægges der vægt på at sikre oplevelsen af
Lundby Bakker modsat Indkildedalen. Dette gøres ved at sikre kig mod syd fra de højere beliggende
ubebyggede arealer.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.3.B4.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, hvad angår bygningshøjder.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændre maks. bygningshøjden fra 8,5 m til 10,0
meter, således at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 4.044 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.
Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg, der
også udnytter områdets terrænformer og fastholder udsigtsmulighederne fra de højtliggende
områder.

Lokalplan 08-065, Boliger og rekreative områder m.m. ved Zeusvej, Gug Øst
Lokalplan 4-3-104 ophæver en lille del af Lokalplan 08-065, Boliger og rekreative områder m.m. ved
Zeusvej, Gug Øst. Det drejer sig om en del af et delområde til vejanlæg, der ligger udenfor vejens
matrikel. Ophævelsen sker for at bringe grænsen mellem de to lokalplaner i overensstemmelse med
vejens matrikelgrænse.

Side 10

Udkast

Lokalplan 4-3-104

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 forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Aalborg Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige
fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone (se Bilag 1). Der må derfor
ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. NaturErhvervsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens
øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.
Erhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V - tlf. 3395 8000 - (mail:
okologi@naturerhverv.dk)

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
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Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificerede ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal Aalborg Kommune høres, inden permanent
eller midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder iværksættes.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsopland til AFV Brunsted-Engkilde Vandværk og er
omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 – Aalborg Sydøst . Derfor kan der, ud
over bestemmelserne i lokalplanen, blive stillet en række krav i medfør af anden lovgivning, såfremt
nedsivningen af regnvand udgør en uacceptabel risiko for grundvandet. Det kan dreje sig om:
Fra vej- og parkeringsarealer skal overfladevandet opsamles i kloak og afvandes ud af området.
Kravet stilles i forbindelse med godkendelse af vejprojektet, i forbindelse med
byggesagsbehandlingen og iht. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Afløbssystemet skal udføres med fuldstændig tætte samlinger og tæthedsprøves. Kravet
meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Der må ikke anvendes slagger, flyveaske, knuste genbrugsmaterialer eller forurenet jord i
forbindelse med byggeriet. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie sand- og
grusmaterialer. Kravet meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Andre betænkelige aktiviteter set i relation til grundvandsbeskyttelsen skal samles, og der skal evt.
laves en risikovurdering for at afgøre, om der skal laves foranstaltninger til hindring af nedsivning
til grundvandet, fx membran under renovationsområde. Vurderingen vil foregå i forbindelse med
byggesagsbehandlingen og iht. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
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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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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål,
at bebyggelsen indpasses så eksisterende landskabstræk bevares,
at bebyggelsen indrettes med grønne fælles opholdsarealer,
at der tages særlige hensyn til beskyttelse af drikkevandsinteresser,
at eksisterende læhegn bevares på udvalgte strækninger,
at området vejbetjenes fra Kong Minos Vej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Dele af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan
overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Bilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Boliger (åben-lav) *
Tekniske anlæg**
* Åben-lav bebyggelse er fritliggende boliger på grunde på min. 700 m2.
** Kun tekniske anlæg til områdets tekniske forsyning, som transformere o.l.

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

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Rekreative formål
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Veje og stier*
Tekniske anlæg**
* Der kan i delområdet etableres veje og stier i overensstemmelse med udlæg vist på Kortbilag 2.
** Kun tekniske anlæg til områdets tekniske forsyning, som transformere o.l.

Ad 3.2
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
4.1 Udstykning
Inden for delområde A må udstykning kun foretages i overensstemmelse med den på Bilag 2 viste
udstykningsplan.
Delområde B kan ikke udstykkes.

4.2 Grundstørrelser
Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelse end 700 m².
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 30 for den enkelte ejendom. Hvoraf evt. andel i fællesareal ikke kan
medregnes.

Ad 5.1
Kælderarealer hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 under loftet i kælderen
medregnes ikke i bebyggelsesprocenten jf. Bygningsreglementet.

5.2 Byggefelter
Ny bebyggelse, inkl. større sekundære bygninger som carporte, garager, større skure, plads til
opsamling af affald og lignende anlæg, skal placeres inden for byggefelterne, som vist på Bilag 2,
dog således at maksimalt 50% af det sekundære byggefelt bebygges.
Mindre bygninger, skure og anlæg må placeres udenfor byggefelterne dog ikke nærmere skel end 2,5
m.

Ad 5.2
Indpasningen af byggefelter sikrer, at terrænformer og udsigtskvaliteter i området udnyttes bedst
muligt og til gavn for flest muligt.

5.3 Bygningshøjder
Bebyggelsens maksimale tagkote må ikke overstige de i Bilag 2 anviste maksimale tagkoter. Skorstene
og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen
På grundene nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 kan bebyggelse udformes med ét fuldt plan eller som ét fuldt plan plus
et parterreplan.
På grundene nr. 6, 8, 9, 10 kan bebyggelse opføres i 2 fulde plan.
Udover ovenstående kan der på alle grundene etableres kælder til garage eller andre sekundære
formål (ikke boligformål), hvis kælderloftet ikke ligger mere end 1,25 m over det omgivende terræn.
Ved etablering af garage eller lign. skal det være muligt at fritlægge én kældervæg til port mv.

Ad 5.3
Bestemmelser omkring maks. etageantal, maks. bygningshøjde og niveauplaner sikrer
udsigtskvaliteter i området udnyttes bedst muligt og til gavn for flest muligt.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader, primær bebyggelse
Bebyggelsens ydervægge skal udføres i teglsten og fremtræde som blank mur, eller som pudset eller
vandskuret mur. Maksimalt 50 % af facaden samlet set kan fremtræde i glas.
Ved brug af træ- eller pladebeklædning må kun en mindre del (mindre end 1/3) af facaden samlet
set fremtræde med glas, træ- eller pladebeklædning.
Træværk skal fremstå med naturlig overflade, transparente overfladebehandlinger (minus
trykimprægnering) eller malet. Alle udvendige bygningsoverflader, herunder også tagfladen, skal
fremtræde i hvid, hvide nuancer, lyse jordfarver, sort eller gråt.
Der tillades ikke glaseret eller ædel-engoberet tegl. Tag skal udføres så de syner flade eller med
ensidig taghældning. Taghældningen må højst være 35 grader.
Vinduer skal fremstå med rammer og karme af træ, metal eller en blanding af disse materialer.

6.2 Facader, mindre sekundær bebyggelse
Mindre sekundære bygninger som udhuse, carporte o.l. skal etableres med samme materialer og
farver som facader på primær bebyggelse. Den sekundære bebyggelse skal udføres med samme
taghældning som selve boligen eller med fladt tag.
Til tagmateriale skal anvendes ikke reflekterende materialer (glanstal maks. 20) i form af tegl,
betontagsten, tagpap stål/metalprofiler, skifer eller zink. Bebyggelsen skal fremtræde med samme
farveholdning som selve boligen.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Bevaring af beplantning
Langs lokalplanområdets skel mod øst og på enkelte strækninger langs lokalplanområdets skel mod
vest skal læhegnene bevares som enkeltradede læhegn bestående af mindre hjemmehørende og
egnskarakteristiske træer. Læhegnene skal bevares på strækningerne markeret på Bilag 2.
Langs lokalplanområdets skel mod vest skal læhegnets struktur bevares med hækbeplantning med
løvfaldende arter på de strækninger, hvor læhegnet ikke bevares. Disse arter skal være naturligt
hjemmehørende og egnskarakteristiske.

Ad 7.1
Læhegnene består i dag af arter karakteristiske for området. Når planterne efter behov skal
fornyes, kan der være behov for at introducere andre arter som hyld, røn, syren, tjørn eller lignende
mindre træer. Dog bør der ikke plantes samme art som den foregående grundet planternes
sundhed.
Egnede arter til hækplantning vil være tjørn, navr eller bøg.

7.2 Fælles opholdsareal
Der skal udlægges et fælles opholdsareal, svarende til min. 10 % af lokalplanområdet. Opholdsarealet
skal placeres som vist i princippet på Bilag 2.

Ad 7.2
Der findes mange kvalificerede måder at indrette opholdsarealer på. Derfor stiller lokalplanen ikke
krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren
dokumentere, at opholdsarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal
som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og beplantning
er vist.

7.3 Hegn
Der må ikke opføres hegn i skel mod boligvejen a-b.
Hegn i øvrige skel skal være levende hegn.
Hække mod sti og fælles areal skal plantes på egen grund min. 30 cm fra skel og til stadighed holdes
inden for egen grund.

7.4 Faste hegn
Der må ikke etableres faste hegn inden for lokalplanens område, bortset fra afskærmning omkring
terrasser.
Hegnet skal i givet fald opføres i sammenhæng med bebyggelsen og må maks. være 1,5 m højt.

7.5 Terrænregulering
Side 22

Udkast

Lokalplan 4-3-104

Der må inden for lokalplanområdet foretages terrænregulering i forbindelse med byggemodningen og
vejanlægget. Plan for terrænregulering skal godkendes af kommunen sammen med
byggemodningsprojektet.
Efter byggemodning skal terrænregulering begrænses, og bebyggelsen skal så vidt muligt indpasses
i landskabet. Nødvendig terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger
udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Terrænregulering skal udformes med jævne
skråninger, der følger det naturlige terræn. Større tilpasninger skal ske med skråninger (max
hældning 1:3) og støttemure. Støttemure skal udføres i samme materialer som ydervæggene på
boligen eller i stålgitter med sten og kan begrønnes. Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel
end 1 m.

7.6 Terrænregulering ved vejadgang
Uanset pkt. 7.5 må der foretages terrænregulering mellem vejskel og byggefelt ifm. etablering af
vejadgang, således at terræn stiger eller falder jævnt, og således at der kan etableres en vejadgang
med en hældning på max. 200 ‰.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Kong Minos Vej, og med et forløb som vist i princippet
på Bilag 2, hvor vejen er benævnt A.

8.2 Veje
Vejen udlægges i en bredde på ca. 8,00 m med ca. 5,50 m kørebane, en ca. 1,50 m bred græsrabat
på ene side af vejen og rundt om vendepladsen med mulighed for etablering af lunker eller grøfter til
håndtering af regnvand, og en ca. 1,00 m bred græsrabat på den anden side af vejen.
Hvor vejen ender blindt skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil.
Vejen skal anlægges som vist i princippet på Bilag 2.
Vejen A får status af privat fællesvej.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
Udlægbredden ved vejens tilslutning til Kong Minos Vej er afhængig af kørekurver og kan dermed
blive bredere end 5,5 m.

8.3 Stier
Der udlægges areal til stierne b-e, c-d og f-g som vist i princippet på Bilag 2.
Sti b-e udlægges med en bredde på 3,00 m og anlægges som trampesti.
Sti c-d og f-g udlægges med en bredde på 5,00 m med belægningssten eller asfalt på mindst 3,00 m
og 1,00 m rabat til hver side samt belysning.
Stier må maksimalt anlægges med hældning 50 promille. Alternativt skal der suppleres med trapper.
Stierne får status af privat fællessti.

Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
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8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig.

Ad 8.4
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet
ved dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.
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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.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.

Ad 9.2
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
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen som planlagt seperatkloakeret og indgår i
K-område 0.4.70. Ny bebyggelse skal derfor seperatkloakeres. Spildevand skal afledes til
eksisterende seperatsystem øst for lokalplanområdet. Der vil være behov for etablering af
seperatsystem frem til lokalplanområdet. Da der er mere en 500 m til den eksistrende kloak, som
området skal tilsluttes, skal der efter lokalplanens endelige godkendelse påregnes en periode til
arbejdsudførelse.

9.3 Regnvand
Overfladevand fra vej- og parkeringsarealer samt tagflader skal afledes til kloak.

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

Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
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skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

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

9.7 Energianlæg
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes på tage, såfremt det sker som en integreret del af bygningens
arkitektur. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for
naboer, genboer og forbipasserende.
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, og
ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer mv.

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

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført.
Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.2.
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.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ophævelse af lokalplan 08-065, Boliger og rekreative områder m.m. ved Zeusvej, Gug
Øst
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-3-104 ophæves lokalplan
08-065, Boliger og rekreative områder m.m. ved Zeusvej, Gug Øst, for det område, der er omfattet af
lokalplan 4-3-104.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af 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.

Side 34

Udkast

Lokalplan 4-3-104

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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