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TILLÆG TIL LOKALPLAN 5.23

Boliger ved Færgevej, Vestpieren
Hals

Aalborg Bugt

Vejledning
Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23
Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
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 vedtages 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.
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 afsnit 15. Retsvirkninger.
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Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres på www.aalborg.dk/lokalplaner

Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Ulla Kristensen, tlf. 9931 2239
Mail: plan.udvikling@aalborg.dk
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2015.
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Lokalplanens baggrund og formål
Denne lokalplan er et tillæg til den eksisterende lokalplan 5.23, Hals
Havn med omliggende arealer.
Formålet med den eksisterende lokalplan er at sætte gang i havneudvikling, der kan opfylde lokalbefolkningens behov i forbindelse med fritid, handel og boliger.

Området set fra nordvest. Lokalplanområdet ses mellem de eksesterende boliger og færgelejet.

Dette tillæg til lokalplanen har til formål at give mulighed for at etablere boliger i stueetagen mod torvet og mod Færgevej som en forlængelse af den eksisterende boligstreng. Anvendelsen vil ikke bryde grundlæggende med den eksisterende plans intentioner. Ifølge lokalplan 5.23
må der kun indrettes ren boligbebyggelse inden for særligt markerede
områder som vist på den eksisterende lokalplans kortbilag 3 eller over
en butik eller et værksted/udstillingslokale.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger på den sydvestlige del af Vestpieren, ud til
Færgevej mod vest og ud til torvet mod nord. Området udgør ca.
1600 m2, svarende til ca. 75 % af matrikel 222 ab, Hals By, Hals' areal.
Lokalplanområdet er i byzone.
I dag er området omfattet af lokalplan 5.23, Hals Havn fra 1995. Lokalplanen inddeler området i syv delområder, hvor Vestpieren udgør område 2. I område 2 blev der i 2012 godkendt et tillæg til lokalplanen,
9-4-102, som giver mulighed for at etablere boliger i et delområde, der
vender væk fra Havnen, i den nordlige del af Vestpieren ved Lille Dybet.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet og resten af matr. nr. 222 ab, Hals By ligger ubebygget. Nord for området er der eksisterende boliger ud mod Færgevej og
blandede bymæssige formål ud mod torvet. Øst for lokalplanområdet
findes et ubebygget område. Restauranten "Havkatten" ligger sydøst
for lokalplanområdet.
Færgelejet for Hals-Egense færgen ligger umiddel vest for Færgevej, og
Færgevej er adgangsvej for trafik til færgen.
Færgen i færgelejet. Udsigt fra syd.

Hals havn er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Udpegningen er oprindelig foretaget af det tidligere Nordjyllands amt og overtaget af Aalborg Kommune i Kommuneplan 09.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger, at stuetagen i fremtidigt byggeri kan anvendes
til bolig. Herudover gælder fortsat de bestemmelser for området, som
er fastlagt i lokalplan 5.23, Hals Havn.Det gælder fx planens bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering og udseende.

August 2016 • Side 5

Redegørelse
Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23

FORSLAG

Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals

HAVNEN 20, HALS

BOLIGFORENINGEN BAS

ARKITEKTFIRMAET NORD a/s

1278

DATO 29/06/2016
1

Visualisering af Vestpieren med det foreslåede byggeri, bebyggelsens omfang, placering og udseende

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
Lokalplan 5.23, Hals Havn med omliggende arealer
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 5.23, Hals Havn med omliggende arealer, som ophæves med hensyn til anvendelsesbestemmelserne. Bestemmelserne om Bebyggelsens omfang og placering tilføjes
dog en bestemmelse om sokkelkote (pkt. 5.1), ligesom der er udformet
bestemmelser vedrørende støj i afsnittet om Miljø (pkt. 10).
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplan 9-4-103 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 områder på lokalt plan, og da
planen alene indeholder mindre ændringer af en eksisterende plan, og i
øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "MV - Screening/scoping", som kan
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Skriftformat 4c
Hvid tekst oven på fotos og illustrationer

Skriftformat 4d
Sort tekst oven på fotos og illustrationer

Når du vil skrive oven på et billede, og billedet
skal have Text Wrap:
1. Skriv teksten med skriftformat 4c eller 4d
2. Gruppér tekst og billede
3. Tilføj Text Wrap.

Lokalplanområdet set fra sydvest, Færgevej i forgrunden.

ses sammen med planen på kommunens hjemmeside i planens høringsperiode.
VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke
anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura
2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område, Natura 2000-område nr. 14, Aal-
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borg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord ligger ca. 300 meter øst for
lokalplanområdet.
Ejendommens ændrede arealanvendelse fra erhvervsformål til boligformål vurderes ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i
Natura 2000-området nr. 14, og lokalplanen vurderes hverken i sig selv
eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for en række arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanområdet vurderes
ikke at opfylde levestedsbetingelserne for arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Ifølge Aalborg Kommunes hovedstruktur er de særlige mål for Hals byvækst, byfortætning og nye bæredygtige fortættede boligformer.
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde
9.4.SHv1, Hals, og er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan 5.23, Hals Havn med omliggende arealer
Lokalplan 5.23, Hals Havn er gældende for området og et lokalplantillæg med en anvendelsesændring, som den beskrevne, vil ikke være i
strid med den gældende plans overordnede intentioner. Lokalplan 5.23
vil, bortset fra anvendelsesbestemmelserne (+ højvands- og miljøbestemmelser) fortsat være gældende for området.
De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde
eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Den planlagte anvendelsesændring vil ikke have indflydelse på den
visuelle påvirkning. Byggeriet vil stadig være omfattet af de gældende
bestemmelser om placering og udformning i lokalplan 5.23.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Terrænændring på kysten
Terrænændringer mv. på strandbredder og andre kyststrækninger kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 stk. 1 i lovbekendtgørelse
nr. 243 af 5. april 1994 om kystbeskyttelse og § 1 i Trafikministeriets
bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystdirektoratet.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Renovations regulativer.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.
Spildevand
Lokalplanområdet er jf. den gældende spildevandsplan separatkloakeret. Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal separatkloakeres.
Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21
og Jordforureningslovens § 71.
Der er 1. januar 2008 indført regler om områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af områdeklassificeringen betyder det, at jorden
defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning af
jord fra den enkelte ejendom skal anmeldes til Aalborg Kommune, og
at jorden fra den enkelte ejendom skal analyseres i forbindelse med
jordflytningen. Flytning af jord fra kortlagte arealer samt offentlige veje
skal ligeledes anmeldes til Aalborg Kommune.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.
Støj
Aalborg Kommune har fået udarbejdet et støjnotat af SWECO til dokumentation af Hals-Egense færgens støjbidrag til lokalplanområdet, når
færgen opholder sig i færgelejet.
Ved færgens ophold i færgelejet er de væsentligste støjkilder udstødningen fra hovedmotoren og bilernes passage af broklappen.
I løbet af 1 time opholder færgen sig i færgelejet i ca. 15 min.
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På baggrund af de udførte støjmålinger er det beregnet at færgens
støjbidrag til lokalplanområdet er på ca. 62 dB i alle driftstimerne fra
kl. 06-24 – incl. bidraget for impulsstøj i forbindelse med bilernes passage af broklappen.
Selv med en usikkerhed på 3-4 dB vil dette være en markant overskridelse af de gældende støjgrænser for virksomhedsstøj i lokalplanområdet (nat/dag/aften – 40/55/45 dB)
Ved etablering af boliger i lokalplanområdet skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med færgens ophold i havn.
På baggrund af målingerne foretaget ved færgelejet vurderes det, at
der kan opnås en væsentlig støjreduktion ved, at færgens skrue ikke
benyttes ved ophold i færgelejet, og broklapper/dækplader støjdæmpes med gummibelægninger m.m.

Servitutter
Ejere og bygherre må selv sikre sig 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 forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af 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.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til bolig og blandede bymæssige formål (fritidsboliger, hotel, restaurant, butikker, værksted med tilknytning til en
fritidshavn samt servicebygninger til sejlere og klubhuse til sejlklubber).

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden for
lokalplanens afgrænsning.

3. Arealanvendelse
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Boliger (tæt-lav boliger og etageboliger)
Butikslignende formål (frisør o.l., rejse-, turist-, billetbureau o.l.)
Restaurant o.l. (bar, fastfood o.l., restaurant o.l.)
Hotel o.l. (hotel, 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.,
markering, medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, reklamevirksomhed, solcenter)
Kulturelle formål (bibliotek, biograf, kirke, menighedshus, kirkegård,
kulturformidling o.l., medborgerhus, museum, udstilling, galleri, musiklokale, teater)
Fritidsanlæg (klub, forening, sport)
Tekniske anlæg (primært til områdets egen forsyning).

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Sokkelkote (aht. vandstandsstigning i havet)
Sokkelkote på ny bebyggelse skal være min. 2,58 m iflg. DVR90. En
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evt. kælderetage skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at
blive oversvømmet.
Den ekstreme vandstand, der i gennemsnit vil opstå én gang pr. 100 år
som følge af storm eller orkan, er iflg. Kystdirektoratet på 1,58 m. Hertil er lagt 1,00 m, som er den forventelige stigning af vandstanden i de
indre nordjyske farvande over en periode på 100 år.

6. Bebyggelsens udseende
Ingen bestemmelser.

7. Ubebyggede arealer
Ingen bestemmelser.

8. Veje, stier og parkering
Ingen bestemmelser.

9. Tekniske anlæg
Ingen bestemmelser.

10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkning af aktiviteter i området
Inden for lokalplanområdet må der kun etableres funktioner indenfor
miljøklasse 1 -2. se kommuneplanens bilag A.
10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at støj fra omgivende erhverv, institutioner m.v. ikke
overstiger de grænseværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning
om ”ekstern støj fra virksomheder ” pt. vejledning nr. 5/1984.
Der gøres opmærksom på, at der forud for ibrugtagning af boliger ved
færgelejet skal etableres tiltag for at reducere støjpåvirkningen fra færgen når den ligger i havn. Det kan f.eks. være støjhegn langs færgelejet, en støjsvag broklap eller isolering af færgens motorer m.v.
Endvidere gøres der opmærksom på, at der ved etablering af boliger
skal etableres tiltag for at reducere gener i form af lugt og støj fra restaurationer – nuværende og nye – f.eks. ved afskærmning af afkast
eller varelevering.
10.3 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver
tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Jævnfør kommuneplanens
retningslinje 13.3.
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11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
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.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med Lokalplan 5.23
Afsnit 5.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. dog pkt. 15.4 vedrørende dispensationsmulighed for lavenergihuse.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.
- Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring
og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Renovations
regulativer.
- Etageareal under kote 2,58 skal indrettes, så det kan tåle oversvømmelse.
- Det skal dokumenteres, at støjen fra færgen i havn overholder støjkravene for boliger.
- Det skal dokumenteres, at eksisterende restaurationer ikke medfører
lugt eller støjgener for boliger.

13. Lokalplan
13.1 Ophævelse af lokalplan 5.23, Hals Havn med omliggende arealer
Ved den endelig vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan 9-4-103 ophæves Lokalplan 5.23, Hals Havn med omliggende arealer for så vidt
angår Afsnit 3, Områdernes anvendelse pkt. 3.2. I tillæg til Lokalplan
5.23, Afsnit 7 om Bebyggelsens omfang og placering gælder tillige lokalplan 9-4-103, pkt. 5.1 om Sokkelkote samt pkt 10.1 - 10.3 om Støj.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

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 over-

August 2016 • Side 13

Planbestemmelser
Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23

FORSLAG

Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
ensstemmelse 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 kommunen kender
eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige
retsvirkninger.
Den endeligt godkendte lokalplan
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.
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