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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.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

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.

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.
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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
Lokalplanområdet ligger på kanten mellem Ø-gadekvarteret og Vejgård, indenfor den strategiske
vækstakse i Aalborg. Målet for vækstaksen er at skabe en urban storbykarakter gennem en
bæredygtig byfortætning, der sikrer gode muligheder for bl.a. bosætning, jf. planstrategien og
kommuneplanens hovedstruktur.
Indenfor planområdet ligger den tidligere Aalborg Skøjtehal, der siden februar 2007 har stået tom. I
december 2006 vedtog Aalborg Kommune en lokalplan for arealet samt naboejendommen mod
nordøst, der skulle sikre en fremtidig anvendelse af arealet til boligformål. Planen for området er dog
aldrig blevet realiseret.
Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler og
ejer, der har fået udarbejdet skitseforslag til en fremtidig bebyggelse på arealet. Projektet arbejder
med en højere og tættere bebyggelse. Projektet kan dog ikke realiseres indenfor den eksisterende
plans rammer, hvorfor en ny planlægning for arealet er nødvendigt.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til boligformål. Der gives mulighed for
opførelse af en etageboligbebyggelse i op til 4 etager mod Østre Alle samt en mindre tæt-lav
boligbebyggelse med et villapræg mod Bernstorffsgade.
Gennem områdets disponering sikres, at den nye bebyggelse formidler en blød overgang mellem
etageboligbebyggelsen mod nord ved Øgadekvarteret og parcelhusbebyggelse mod sydøst ved
Vejgård.
Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at der etableres et attraktivt fælles opholdsareal i
tilknytning til etageboligbebyggelsen. Mod syd langs Bernstorffsgade udlægges der private haver i
tilknytning til den tæt-lave boligbebyggelse.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af bydelen Vejgård, syd for Østre Alle, der afgrænser
Aalborg Midtby mod sydøst. Området omfatter ejendommen beliggende på hjørnet ved Samsøgade og
Bernstorffsgade samt en mindre del af vejarealet Samsøgade og udgør et areal på ca. 5.200 m².
Arealet er privatejet.
Området huser den tidligere Aalborg Skøjtehal, der dækker store dele af lokalplanområdets areal. Kun
en mindre bræmme omkring bygningen fremstår ubebygget og med gangareal og beplantning. I 2007
flyttede funktionen ud i ny idrætshal i Gigantium i Aalborg Øst. Den tidligere Aalborg Skøjtehal har
over en årrække ikke været anvendt, hvilket området også bærer præg af. Bygningen og
udenomsarealerne fremstår forsømte og efterladte. Mod nord er skøjtehallen bygget sammen med
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Svømmehallen Østre Alle, der ligger ud til den overordnede trafikvej Østre Alle mod nord, dog adskilt
af parkeringsareal langs svømmehallens facade. En del af bebyggelsen, der tidligere har været
anvendt til skøjtehal, ligger på ejendommen matr. nr. 1et og forventes nedrevet i forbindelse med
realisering af ny bebyggelse indenfor planområdet.

Den tidligere Aalborg Skøjtehal set fra planområdets nordvestligste hjørne i sydlig retning.
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Planområdet og naboejendommen, der huser Svømmehallen Østre Alle, har ved planens udarbejdelse
fælles vejadgang nordvest for planområdet fra Samsøgade. Parkeringsarealet nord for
svømmehallen, er udlagt som en del af vejarealet Samsøgade og har tidligere været fælles for
skøjtehallen og svømmehallen. Samsøgade er lukket med en bussluse, ved planområdets
afgrænsning mod sydvest, og adgang for gennemkørende biler fra Riishøjsvej til Østre Alle er ikke
muligt.
Den tidligere Aalborg Skøjtehal ligger på et plateau, bygget ind i terrænet og med gulv beliggende ca.
2 meter under det omkringliggende terræn. Mod sydøst, langs Bernstorffsgade, fremstår terrænet
med en skrænt, hvorfra der er et terrænspring på op til ca. 4 meter. Også langs Samsøgade er der et
kraftigt terrænspring, især mod syd, på op til knap 3 meter. Samsøgade falder mod nord og
terrænspringet udlignes jo længere man kommer mod Østre Alle. Skrænterne fremstår med en tæt
bevoksning, der også bærer præg af ikke at være vedligeholdt i en årrække. Herudover falder
terrænet fra vest mod øst ca. 2,5 meter over en afstand på ca. 100 meter.

Den tidligere Aalborg Skøjtehal set fra Samsøgade i den sydlige del af planområdet. Man fornemmer hvordan
bebyggelsen er placeret på et plateau under de omkringliggende veje.

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone efter planens endelige godkendelse.

Omgivelser
Planområdet ligger på kanten mellem bydelen Vejgård og Ø-gadekvarteret, som er en del af Aalborg
Midtby. Østre Alle, der fungerer som overordnet trafikvej sydøst omkring Midtbyen og som forbinder

Side 7

Udkast

Lokalplan 4-1-114

Limfjordstunnellen og området ved Rørdal med Vestbyen, udgør en barriere, der adskiller
Øgadekvarteret og Vejgård.
Lokalplanens område er en del af et større område planlagt til offentlige formål, som i 1960'erne blev
bebygget med skole, institution og idrætsanlæg. Arealet nordvest for planområdet er ved at blive
omdannet fra skole og kursuscenter til boligformål og liberale erhverv.
Området vejbetjenes ved planens udarbejdelse fra Samsøgade via Østre Alle. Østre Alle er
forholdsvis trafikbelastet og der forventes en yderligere stigning i trafikantallet i de kommende år pga.
byfortætning og omdannelse af arealerne indenfor vækstaksen. Krydset mellem Samsøgade og
Østre Alle er belastet af trafikuheld.
Vest for Sohngårdsholmsvej ligger Eternitområdet, der gennem de seneste år har været under
omdannelse fra produktionsvirksomhed til et blandet byområde med boliger, butikker og
kontorvirksomheder.
Området afgrænses mod syd af parcelhusbebyggelsen langs Bernstorffsgade, hvorfra de nye
tæt-lave boliger skal have vejadgang. Bernstorffsgade er lukket for gennemkørsel mod vest til
Samsøgade. Bydelen Vejgård, beliggende syd for området, fremstår som et homogent ældre
villakvarter med mange velholdte boliger.
Mod sydvest afgrænses området af Samsøgade, der forløber videre mod nordvest til Øgadekvarteret
og ender ud i Sjællandsgade. Øgadekvarteret fremstår med en tæt og høj karrébebyggelse i røde og
gule teglsten.
Mod nordøst afgrænses området af et idrætsanlæg - herunder tennisbaner, der ligger i tilknytning til
en idrærtshal. Sydøst for planområdet har FDF Aalborg 9 Vejgaard til huse.
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Ovenfor ses fotos fra området. Øverst til venstre ses foto taget fra Samsøgade set i nordlig retning mod Østre Alle og
Øgadekvarteret. Øverst til højre ses Østre Alle, der fungerer som overordnet trafikvej sydøst om Midtbyen. Nederst
ses til venstre Svømmehallen Østre Alle og til højre boligerne langs Bernstorffsgade.
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Lokalplanens indhold
Realisering af projektet forudsætter, at den tidligere Aalborg Skøjtehal, der er beliggende indenfor
området, nedrives.
Anvendelse og disponering
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A (den nordøstlige del) og delområde B (den sydvestlige
del).
Delområde A må anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Ny etageboligbebyggelse
skal opføres som en stokbebyggelse med primær orientering nordvest - sydøst.
I den nordlige del af delområdet udlægges areal til fælles parkering, der skaber en afstand til
svømmehallen mod nord og til den befærdede vej Østre Alle.
Delområde B må anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Den tæt-lave
boligbebyggelse må opføres som en sammenhængende række/kædehusbebyggelse, dobbelthuse
eller som enkeltstående mindre fritliggende boliger på små grunde.
Placering af en højere og tættere stokbebyggelse i den nordøstlige del af området og en lavere
boligbebyggelse med villapræg mod syd sikrer at bebyggelsen forholder sig arkitektonisk til
overgangen mellem de to typologier. Stokbebyggelsen tilpasses Ø-gadekvarterets karrebebyggelse
nord for Østre Alle. En lavere boligbebyggelse med villapræg mod syd refererer til Vejgårds
villakvarter.

Ovenfor ses illustrationsplan der viser et eksempel på, hvordan området kan disponeres. Planen er ikke målfast og
ikke bindende.
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Ny bebyggelses omfang og placering
Delområde A
Lokalplanen giver mulighed for en tættere og højere bebyggelsesstruktur i den nordvestlige del af
planområdet, delområde A. Indenfor lokalplanens delområde A kan der opføres maks. 3
stokbebyggelser med et maks. etageareal på 3.800 m2.
Stokbebyggelsen skal placeres med gavlfacade i eller parallel med angivne facadebyggelinjer, hvilket
skal styre bebyggelsens orientering og sikre en rytme i bygningsstrukturen. Den nye stokbebyggelse
må opføres med en maksimal husdybde på 12 meter, dog med mulighed for bygningsfremspring i form
af altaner, svalegange o.lign. Stokbebyggelserne skal placeres med en indbyrdes afstand på min. 12
meter, hvilket skal sikre, at de enkelte boliger får tilstrækkeligt med lysindfald.
Fastlagte byggelinjer mod nabobebyggelser og vejskel skal sikre en afstand, således at indbliksgener
undgås.
Stokbebyggelsen indenfor lokalplanens delområde A må opføres i maks. 4 etager. Dog skal
stokbebyggelsen via nedtrapning af etageantal og bygningshøjde mod syd og sydøst tilpasses
omgivelserne og Vejgårds villakvarter. Mod syd og sydøst må stokbebyggelsen opføres i maks. 3
etager.
Pga. områdets terræn, der falder mod nord, vil stokbebyggelsen set fra Vejgård syne mindre og ikke
dominerende set fra Bernstorffsgade. Mens bebyggelsen set fra Østre Alle vil fremstå som en højere
etageboligbebyggelse med reference til Øgadekvarterets karrebebyggelse.
Der gives mulighed for, at dele af ny bebyggelse kan opføres henover areal udlagt til fælles
parkering. Ved overlap skal ny bebyggelse opføres uden stueetage og på søjler eller med en
svævende bygningsdel. Således sikres arealet friholdt til parkering eller evt. overdækket
cykelparkering. Med mulighed for svævende bygningsdele bidrages til en variation i bygningens
formudtryk.

Illustrationen ovenfor viser et snit igennem bebyggelsen set i nordøstlig retning. Den maksimale tagkote er fastlagt ud
fra Bernstorffsgades niveau og ud fra et hensyn om at sikre, at stokbebyggelsen ikke vil virke dominerende set fra
Bernstorffsgade.
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Snit set fra den nordøstlige del af planområdet i sydvestlig retning. Mod nordøst vil bebyggelsen fremstå som en
højere etageboligbebyggelse indplaceret på plateau beliggende under niveau ift. de omkringliggende veje og
naboejendomme.

Delområde B
Indenfor delområde B må der opføres en bebyggelse med et samlet etageareal på 650 m².
Bebyggelsen må opføres i maks. 2 etager og skal tilpasses i højde og omfang til den eksisterende
villabebyggelse langs Bernstorffsgade. Bebyggelsen må opføres med en maks. husdybde på 7,5
meter, hvilket sikrer en min. afstand på 3 meter til etageboligbebyggelsen indenfor lokalplanens
delområde A. Der sikres en afstand på min. 3 meter til vejskel mod Bernstorffsgade.
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Volumenstudier viser forslag til hvordan en ny bebyggelse - delvis stokbebyggelse mod nordøst og en lavere
bebyggelse mod sydvest kan indpasses i omgivelserne.

Bebyggelsens udseende
Bebyggelsen skal opføres i et moderne formsprog. Stokbebyggelsen skal fremstå med en
sammenhæng i udformning og materialevalg. For at sikre at bebyggelsen indpasses i omgivelserne,
stilles der krav om, at facader primært skal opføres i teglsten eller som pudset mur. Dog kan der
anvendes andre materialer til mindre bygningsdele.
Bebyggelsen skal opføres med flade tage. Tagene kan begrønnes for at medvirke til forsinkelse af
regnvandet.
Sekundære bygninger, herunder udhuse, garage, carporte o.lign. kan opføres i andre materialer og
med andre tagformer, blot det sikres at bygningerne harmonerer med boligbebyggelsen.
Trafik
Det forventes, at etablering af det nye boligområde indenfor lokalplanområdet vil generere en biltrafik
på ca. 125 køretøjer pr. døgn - heraf 25 bilture i tilknytning til den tæt-lave boligbebyggelse indenfor
delområde B.
Der er reserveret areal til udvidelse af Samsøgade ud for lokalplanområdet, således at der på sigt er
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sikret mulighed for at ændre Samsøgades udformning og vejforløb med trafikafvikling i begge
retninger forbi lokalplanområdet, eksempelvis i forbindelse med et eventuelt fremtidig ønske om at
ændre trafikstrukturen i området eller at sanere adgangsforholdene til området via fra Østre Alle.
Lokalplanens delområde A får vejadgang fra Samsøgade, og boligerne indenfor lokalplanens
delområde B får overkørsler fra Bernstorffsgade.
Indenfor delområde A udlægges der fælles parkeringsareal i områdets nordlige del. Da der er tale om
et midtbynært område med nem adgang til kollektiv trafik, vurderes det at 1,2 parkeringspladser pr.
bolig er tilstrækkeligt. Der skal i tilknytning til de enkelte boliger indenfor delområde B etableres
parkering.
Udendørs opholdsarealer
Delområde A
Arealer der ikke benyttes til bebyggelse, parkering mv. skal udlægges som fælles opholdsarealer for
områdets beboere. Der skal som minimum udlægges 15 pct. af delområdets areal til fælles
opholdsareal. Fælles opholdsareal skal placeres og indrettes mest hensigtsmæssig ift. sol- og
læforhold. Der kan eksempelvis etableres terrasser mod syd som overgang mellem delområderne.
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Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres fælles opholdsareal og at opholdsarealerne skal placeres mest
hensigtsmæssigt ift. sol- og læforhold. Skyggediagrammerne ovenfor viser, at en placering af stokbebyggelser med
orientering nordvest-sydøst vil medføre, at bebyggelserne på tidspunkter af døgnet vil skygge for hinanden. Der kan
dog etableres altaner, svalegange o.lign. på bebyggelsernes facade mod sydvest og nordvest, hvor der vil kunne
opnås gode solforhold.

Terrænet fremstår som et plateau med stejle skrænter mod nabobebyggelser og veje. Mod
Samsøgade og Bernstorffsgade er der udført støttemure til at optage de kraftige terrænspring.
Planområdet fremstår ikke med et naturligt terræn. Arealet er i forvejen meget reguleret, da den
tidligere Aalborg Skøjtehal er placeret på et plateau og indbygget i terrænet. Med lokalplanen gives
mulighed for, at der kan ske terrænregulering i forbindelse med byggemodningen således, at
parkeringsareal indenfor delområde A kan udføres med et fald på 30 promille fra sydvest til nordøst.
Derudover kan der i forbindelse med byggemodningen foretages den nødvendige terrænregulering,
dog ikke nærmere naboskel end 1 meter bl.a. for at sikre at overfladevand holdes på egen grund.
Efter byggemodningen kan der foretages terrænregulering med +/- 0,5 meter, dog ikke nærmere skel
end 1 meter.
Indenfor delområde B kan der ske opfyld, således at der opnåes et plant plateau med niveaufri
adgang til boligerne fra Bernstorffsgade. Langs delområdeafgrænsningen mellem delområde A og B
skal terrænspringet udføres med støttemur med en maks. højde på 1,5 meter. Terrænspringet og
støttemuren er med til at understrege områdernes opdeling og hver deres orientering ift.
bebyggelsens omfang. Den tæt-lave bebyggelse orienterer sig mod villaområdet ved Vejgård og
etageboligbebyggelsen orienterer sig mod Øgadekvarterets karrebebyggelse.
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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 miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

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 anlægsprojekt 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 knap 7 km nordvest for planområdet EF-fuglebeskyttelsesområdet "Ulvedybet og Nibe Bredning", Ramsarområdet ved samme navn og
EF-Habitatområdet "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal".
Alene pga. afstanden vurderes, at gennemførelse af planen ikke vil påvirke 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
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og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for flere arter listet på Habitatdirektivets bilag
IV - herunder arter af flagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Den
tidligere Aalborg Skøjtehals bebyggelse har stået tom over en årrække og fylder det meste af
grundens areal. Kun et mindre areal omkring skøjtehallen fremstår ubebygget og med gangstier og
mindre kratbevoksning og enkelte større træer på skråningsanlæg mod omkringliggende veje og
naboer. De eneste arter der potentielt forventes at kunne forefindes på lokaliteten, og som potentielt
kunne have yngle- og rasteområder ved bygninger der nedrives og træer der fældes, er arter af
flagermus. Selvom skøjtehallen har stået tom i over en årrække, forventes den ikke at være egnet til
yngle- og rasteområde. Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter. Det
vurderes, at der ikke vil ske nogen væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Kommuneplanens hovedstruktur
Ifølge Aalborg Kommunes hovedstruktur 2013 er planområdet beliggende indenfor vækstaksen.
Aalborg Kommune ønsker at koncentere Aalborgs byvækst indenfor vækstaksen, 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 indenfor eksisterende grænser via fortætning og
omdannelse. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og bo-miljøer med fokus
på bæredygtighed.
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bebyggelse, der tidligere har været anvendt til skøjtehal.
Området kan omdannes til boligformål med en blanding af etageboligbebyggelse og en tæt-lav
bebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.
Kommuneplanens rammer
Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanrammeområde 4.1.B5 for
"Petersborgvej m.m.", som udlægger området til bl.a. boligformål i form af åben-lav-, tæt-lav- og
etageboligbebyggelse. Målet for området er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt
boligområde med havebypræg.
Indenfor rammeområdet tillades en bebyggelsesprocent på maks. 25 for boliger og maks. 40 for
anden bebyggelse. Desuden fastsætter rammen et maks. etageantal på 3 og en maks. bygningshøjde
på 11,5 meter.
En mindre del af lokalplanområdet, den nordlige del, ligger indenfor rammeområde 4.1.O4 for "Østre
Alle". Området er udlagt til offentlige formål, herunder fritidsformål, undervisning, institutioner mm.
Målet er at området skal anvendes til offentlige formål i form af idrætsaktiviteter, kulturelle aktiviteter
og rekreative tilbud.
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Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg 4.049, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan
og kommuneplan.
Med kommuneplantillæget udvides rammeområde 4.1.B5 til at omfatte den sydligste del af
rammeområde 4.1.O4, således at hele lokalplanområdet vil være omfattet af rammeområde 4.1.B5.
Desuden ændres det maksimale tilladte etageantal i området fra 3 til 4, bygningshøjden sættes op til
maks. 14 meter og bebyggelsesprocenten fastsættes til 86.
Kommuneplantillæg 4.049 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.

Lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-023 for "Boliger m.m. ved Samsøgade, Vejgård Vest",
der er udlagt til offentligt formål, herunder svømmehal, samt boligformål. Planen omfatter arealerne
matr. nr. 1aix og 1et begge Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder. Arealet der indgår i nærværende
lokalplan, er udlagt til boligformål. Det nye projekt kan dog ikke rummes indenfor planens rammer,
hvorfor en ny planlægning er nødvendig.
Med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-1-114 ophæves lokalplan
11-023 for den del, der omfattes af nærværende lokalplan.

De kystnære dele af byzonen
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen i en afstand af ca. 1,3 km fra kysten ved
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.
Planen giver mulighed for opførelse af en ny etageboligbebyggelse som stokbebyggelse i nord-syd
gående retning i op til 4 etager og med en maksimal bygningshøjde på omkring 14 meter. Dele af
bebyggelsen mod syd og øst må kun opføres i 3 etager. Mod syd giver lokalplanen mulighed for, at
der kan opføres en tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager. Lokalplanen stiller vilkår om, at den høje
etageboligbebyggelse skal placeres længst mod nord med reference til Øgadekvarterets
karrebebyggelse. Stokbebyggelsen opføres på et plateau, der ligger op til 4 meter under
Bernstorffsgades niveau, således for at sikre at bebyggelsen ikke vil virke dominerende set fra
villaområdet ved Vejgård.
Lokalplanområdet ligger bag den eksisterende midtby og den tætte karrestruktur ved Øgadekvarteret,
hvorfor området ikke vil opleves som en del af kystlandskabet. Områderne mellem kysten og
planområdet er tæt bebygget og der er gennem de seneste år opført flere højere bebyggelser og
enkelte højhuse med en bygningshøjde på op til 50 meter på havnefronten. Det vurderes, at den nye
bebyggelse vil blive skjult bag bebyggelsen nærmere Limfjorden. Det vurderes, at der ikke vil ske
nogen visuel påvirkning af kystlandskabet.
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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).

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands 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.

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.
Lokalplanområdet er registreret som områdeklassificeret iht. jordforureningsloven. 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 områdeklassificeret 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
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for grundvandssænkning, skal
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, i henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven
orienteres inden igangsætning.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger undenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

Spildevandsafledning
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Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan og ligger indenfor kloakområde 0.3.25.
Ny bebyggelse skal seperatkloakeres og tilsluttes kloaksystemet efter kommunens anvisninger.

Afledning af overfladevand
Da området er planlagt seperatkloakeret, bør der være særligt fokus på lokal håndtering af regnvand.
Der findes en række muligheder for håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet.
Minimere områder med befæstede arealer,
Anvendelse af gennemtrængelige 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 samtidig har en natur og/eller rekreativ gevinst.
Der er lavet en opgørelse over befæstet areal og tagflader for henholdsvis den tidligere Aalborg
Skøjtehal og det planlagte projekt. Opgørelsen viser, at der sker en reduktion fra tidligere befæstede
arealer på ca. 3.500 m² til en befæstelse for det nye projekt på knap 3.000 m². Der vil altså afledes
mindre vand fra befæstede arealer til kloak efter realisering af planen for området.

Renovation og affald
Køreveje og vendepladser, samt transportveje mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal
indrettes efter reglerne i Aalborg Renovations regulativer.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.
Ved etageejendomme og i områder med tæt-lav bebyggelse bør der som udgangspunkt reserveres et
areal til etablering af affaldsøer. Ved større bebyggelser bør der som minimum afsættes plads til et
opsamlingssted for genanvendelige materialer (eksempelvis glas, papir og metal). Opsamlingen skal
ske i kuber, eller hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske løsninger, hvor
der kan opnås mindre synlige affaldsløsninger ligesom støjgenerne mindskes.
Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kildesortere. Dvs. mulighed for at
etablere skakte, der kan håndtere flere affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til
renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø.

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning.
Lokalplanområdet ligger indenfor område, der forsynes med fjernvarme og der er tilslutningspligt i
området. Aalborg Forsyning har forsyningsledninger i Bernstorffsgade og Østre Alle. Svømmehallen
Østre Alle og den tidligere Aalborg Skøjtehal er tilkoblet ledninger fra Østre Alle.
Oplysning om de eksisterende ledningsanlæg kan rekvireres ved Aalborg Forsyning, Varme.

Bygas
Ifølge kommuneplanens retningslinje 14.1.9 om Bygas, skal der indenfor Gasforsyningens område
ved byfornyelse, samt ved nybyggeri efter lov om almene boliger, installeres bygas.
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Støj fra veje
Det skal sikres, at boligerne og anden støjfølsom anvendelse, der tillades indenfor området, ikke
balastes med et støjniveau fra de omgivende veje, som er over grænseværdierne, der er fastsat i
Miljøstyrelsens vejledning om "Støj fra veje", vejledning nr. 4/2007 eller senere udgave. De vejledende
grænseværdier for trafikstøj ved udendørs opholdsarealer er Lden 58 dB.
Planområdet grænser mod nord op til den overordende trafikvej Østre Alle, der leder trafikken sydøst
om Midtbyen og forbinder Limfjordstunnellen og området ved Rørdal med Vestbyen. Vejen er
forholdsvis trafikbelastet og det forventes, at der de kommende år vil ske en yderligere stigning i
trafikbelastningen på Østre Alle pga. byomdannelse og fortætning indenfor vækstaksen.
Ifølge Miljøstyrelsens støjkortlægning belastes planområdet med støj fra trafikken i dagtimerne på
mellem 55-60 dB. Et mindre areal mod nord belastes med støj fra trafikken i dagtimerne på op mellem
60-65 dB.
Lokalplanen udlægger areal mod nord til parkeringsareal og fastlægger vilkår om, at bebyggelsen ikke
må placeres nærmere det nordlige skel end 10 meter. De primære opholdsarealer etableres i den
sydøstlige del af området - væk fra Østre Alle.
Det vurderes, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi på 58 dB for udendørs opholdsarealer
kan overholdes. Dog giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres støjafskærmning i området
omkring udendørs opholdsarealer, såfremt det viser sig nødvendigt, jf. pkt. 7.8. Desuden stiller
lokalplanen vilkår for betingelse af ibrugtagning af ny bebyggelse, at det er dokumenteret, at de
vejledende grænseværdier er overholdt, jf. pkt. 12.
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Støjkortlægning af vejstøj i dagtimerne målt i en højde af 1,5 meter. Støjkortet er fra Miljøstyrelsens Danmarkskort.
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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.
Ved udarbejdelse af lokalplanen, er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have
betydning for bygge- og anlægsarbejde indenfor lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten.
Matr.nr. 1aix Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 21.04.1917
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vedligeholdelse af en vej og de deri nedlagte ledninger.
Indhold: Deklarationen vedrører købekontrakt og skøde vedr. salg af parcel fra matr. nr. 1b (i dag 1aix
og 1et). Deklarationen bestemmer, at parcellen har fuld facaderet til vej fra Vejgaards skole til
Karnersvej. Der må føres stikledninger til vand- og kloakledninger, der i forvejen ligger i vejen. Der må
ikke bygges nærmere den vestlige fortovslinje end 6 alen (3,78 m).
Påtaleberettiget:
Det vurderes, at tinglyst deklaration ikke er relevant og bør aflyses. (kan ikke aflyses med
lokalplanen).
Matr.nr. 1aix Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 05.01.2007
Titel: Lokalplan 11-023.
Indhold: Lokalplanen omfatter matr. nr. 1aix og 1et begge Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder.
Lokalplanen opdeler området i 2 delområder. Nærværende lokalplanområde ligger indenfor planens
delområde B, der udlægges til boligformål.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Dokumentet aflyses for den del, der vedrører lokalplanområdet. Se desuden under afsnittet "Anden
Planlægning".
Matr.nr. 1aix Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 08.08.2007
Titel: Dokument om færdselsret og flugtvej mv.
Indhold: Deklarationen bestemmer, at matr. nr. 1et, beliggende nord for planområdet, har ret til at
benytte areal indenfor matr. nr. 1aix i forbindelse med vedligehold af svømmehallens sydlige facade.
Desuden bestemmer deklarationen, at matr. nr. 1et har ret til, at tagudhæng, tagnedløb med tilhørende
rensebrønde og mindre bygningsdele overskrider skel. Deklarationen sikrer desuden flugtvej fra
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svømmehallens teknikrum mod nordøst, som skal friholdes for beplantning, parkeringsareal o.lign.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Deklarationen er i strid med lokalplanen. Areal, der skal sikres friholdt til flugtvej, udlægges i
lokalplanen til parkeringsareal. Dog vil der fortsat være mulighed for, at vedligeholde svømmehallens
facade mod syd fra nyt parkeringsareal på matr. nr. 1aix. Da der er tale om en privatsretlig
rådighedsservitut kan deklarationen ikke aflyses med lokalplanen, men skal aflyses på almindelig vis
med underskrift fra påtaleberettigede. Der er indgået dialog mellem påtaleberettiget og bygherre om at
finde en løsning.
Matr.nr. 1aix Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 12.11.2007
Titel: Dokument om byggepligt mv., tilbagekøbsret, hegn m.v., transformerstation mv.
Indhold: Deklarationen bestemmer bl.a., at der senest 1½ år efter overtagelsen skal være støbt
fundament til ny bebyggelse. Ejendommen kan ikke overdrages i ubebygget stand. Køber og ejer skal
respektere, at der på ejendommen kan etableres transformerstationer og afløbsledninger.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Deklarationen er ikke længere relevant, da der siden er kommet ny ejer. Aflysningsprocedure er
igangsat.
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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 med mulighed for opførelse af etageboligbebyggelse samt
tæt-lav boligbebyggelse,
at ny bebyggelse placeres og opføres med et omfang, som er tilpasset det omgivende miljø, der
formidler overgangen mellem etagebebyggelsen i Ø-gadekvarteret og de enkeltstående
bebyggelser langs Østre Alle og Vejgårds parcelhusbebyggelse mod syd,
at ny etageboligbebyggelse indpasses i terænet, således at bebyggelsen ikke vil fremstå visuelt
dominerende set fra Vejgård,
at bebyggelsen indrettes med grønne opholdsarealer, samt
at området vejbetjenes dels fra Samsøgade og dels fra Bernstorffsgade.
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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.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.

Side 27

Udkast

Lokalplan 4-1-114

3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende anvendelser:
Boligformål i form af etageboligbebyggelse.

Ad 3.1
Ved at placere etageboligbebyggelsen indenfor delområde A, nord for skrænten langs
Bernstorffsgade, sikres, at bebyggelsen set fra Vejgård kommer til at syne mindre. Derimod vil
bebyggelsen, set fra det lavere liggende terræn ved Østre Alle, fremstå som en højere bebyggelse
med reference til etageboligbebyggelsen i Ø-gadekvarteret.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, samt
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen, såsom fælleshus, pavilloner og
lignende, garager/carporte, skure mv. samt veje, stier og fællesarealer og beplantning.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende anvendelser:
Boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

Ad 3.2
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Den tæt-lave bebyggelse kan opføres som en sammenhængende række/kædehusbebyggelse,
dobbelt huse eller som enkeltstående mindre fritliggende boliger på små grunde. Placering af en
tæt-lav boligbebyggelse langs Bernstorffsgade sikrer et villapræg og en tilpasning til Vejgårds
parcelhusbebyggelse.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, samt
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen, såsom fælleshus, pavilloner og
lignende, garager/carporte, skure mv. samt veje, stier og fællesarealer og beplantning.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning i 2 selvstændige ejendomme, fælles for planområdet
Delområde A og B kan udstykkes i 2 selvstændige ejendomme, der følger delområdernes
afgrænsning.

4.2 Udstykning sokkelparceller, Delområde A
Delområde A kan videreudstykkes til sokkelparceller.
Hvis udstykningen foretages som sokkelparceller, skal udstykningen ske således, at de enkelte
bygninger eller dele af bygninger udstykkes til én selvstændig ejendom.

Ad 4.2
Sokkelgrunde afgrænses i princippet langs bygningens eller kælderens sokkel/mur, men kan dog
også omfatte eventuelle private opholdsarealer (terrasse, altan m.v.), trapper, teknik, mindre
sekundære bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen o.lign.
Ved udstykning af sokkelparceller skal der dannes en ejerforening, der skal forestå drift og
vedligehold af fælles friarealer og parkeringsarealer. Aftalen skal tinglyses i forbindelse med
udstykningen.

4.3 Udstykning tæt-lav bebyggelse, Delområde B
Delområde B kan videreudstykkes til tæt-lav boligbebyggelse, hver med adgang fra Bernstorffsgade.
Hvis delområdet udstykkes til tæt-lave boligbebyggelser, skal udstykningen udføres således, at ingen
grund udstykkes med en mindre grundstørrelse end 200 m² pr. bolig.

Ad 4.3
Hvis delområde B ikke udstykkes yderligere, skal bebyggelsen opføres således, at Byggelovens §
10 A kan opfyldes.
Byggelovens § 10 A: "Når der opføres mere end ét enfamilieshus til helårsbeboelse på en
ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende
grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang".

4.4 Udstykning til tekniske anlæg, fælles for planområdet
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade +
1,0 m hele vejen rundt herom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Etageareal, delområde A
Etagearealet må ikke overstige 3.800 m² for delområde A.

Ad 5.1
I etagearealet indgår også areal til garage, carporte, udhuse o.lign. sekundære bygninger. Dog kan
der ved beregning af etagearealet fratrækkes etageareal af sekundære bygninger iht.
bygningsreglementets bestemmelser.
For etageboliger kan der for hver bolig fratrækkes et areal på 20 m² ved beregning af etagearealet.
Hvis området udstykkes til sokkelparceller, jf. pkt. 4.2, skal rummeligheden fordeles mellem de
enkelte sokkelparceller.
Det maksimale etageareal for hele lokalplanområdet er 4.450 m² jf. pkt. 5.1 og pkt. 5.2,
hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 86 for lokalplanområdet i sin helhed.

5.2 Etageareal, delområde B
Etagearealet må ikke overstige 650 m² for delområde B.

Ad 5.2
I etagearealet indgår også areal til garage, carporte, udhuse o.lign. sekundære bygninger. Dog kan
der ved beregning af etagearealet fratrækkes etageareal af sekundære bygninger iht.
bygningsreglementets bestemmelser.
For fritliggende boliger kan der for hver bolig fratrækkes et areal på 35 m² ved beregning af
etagearealet.
Hvis området udstykkes iht. pkt. 4.4, skal byggeretten fordeles ligeligt mellem de udstykkede
grunde.
Det maksimale etageareal for hele lokalplanområdet er 4.450 m2 jf. pkt. 5.1 og pkt. 5.2,
hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 86 for lokalplanområdet i sin helhed.

5.3 Etager og bygningshøjder, delområde A
Ny bebyggelse må opføres i maks. 4 etager. Ny bebyggelse må opføres med en maks. bygningshøjde
på 13,45 meter og med en maks. tagkote på 24,30 DVR90.
Dog må ny bebyggelse, der opføres nordøst for den interne byggelinje, vist på Kortbilag 2, kun
opføres i maks. 3 etager. Ny bebyggelse nordøst for den interne byggelinje må opføres med en maks.
bygningshøjde på 10,15 meter og en maks. tagkote på 19,50 DVR90.
Ny bebyggelse, der opføres sydvest for den interne byggelinje, skal opføres med varierende
etageantal og bygningshøjder, således at bebyggelsen nedtrappes fra maks. 4 etager mod nordvest
til maks. 3 etager mod sydøst.
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Der kan opføres ny bebyggelse henover areal udlagt til parkeringsareal. Den del af bebyggelsen, der
opføres henover areal udlagt til parkering, skal opføres uden stueetage og i konstruktioner, kælder
o.lign., der friholder arealet under bygningen til parkering.
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.

Ad 5.3
Områdets terræn fremstår som et plateau, hvorpå den tidligere Aalborg Skøjtehal er opført i
forlængelse af Svømmehallen Østre Alle mod nordvest. Mod veje og nabogrunde fremstår terrænet
som skrænter og med støttemure. Mod syd - op til Bernstorffsgade stiger terrænet med knap 4
meter indenfor en afstand af ca. 10 meter. Den maksimale tagkote er fastlagt ud fra
Bernstorffsgades niveau, der ligger mellem kote 12,6 DVR90 og kote 13,9 DVR90.
En nedtrapning af etageantal og bygningshøjde fra nordvest mod sydøst skal formidle en blød
overgang mellem Ø-gadekvarterets etageboligbebyggelse og Vejgårds parcelhusbebyggelse. Ved
at placere den høje stokbebyggelse nedenfor det skrånende terræn, og med en maks. tagkote på
24.30, sikres, at den nye bebyggelse, set fra Vejgård, kommer til at syne mindre. Mens den nye
bebyggelse set fra Østre Alle vil fremstå som en højere bebyggelse med reference til
Ø-gadekvarterets etageboligbebyggelse.

5.4 Etage og bygningshøjder, delområde B
Ny bebyggelse må opføres i maks. 2 etager og med en maks. tagkote på 20,50 DVR90.
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.

Ad 5.4
Placering af den lavere bebyggelse langs Bernstorffsgade sikrer en blød overgang til Vejgårds
parcelhusbebyggelse.

5.5 Bebyggelsens placering, delområde A
Ny bebyggelse skal opføres som en stokbebyggelse med primær orientering nordvestsydøst. Stokbebyggelsen skal placeres under hensyn til de på Kortbilag 2 udlagte facadebyggelinjer
og byggelinjer mod vej og naboejendomme.
Der må opføres maks. 3 stokbebyggelser indenfor delområdet med en indbyrdes afstand på min. 12
meter målt mellem bygningsfacader, der skal sikre rimelig sollys i de enkelte boliger. Jf. dog pkt. 5.6
der giver mulighed for opførelse af altaner, svalegange o.lign. med et fremspring på op til 3 meter.
Stokbebyggelsens gavlfacade mod nord skal placeres i eller syd for og parallelt med den på Kortbilag
2 angivne facadebyggelinje 1.
Stokbebyggelsens gavlfacade mod syd skal placeres i eller nord for og parallelt med den på Kortbilag
2 angivne facadebyggelinje 2.
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Der kan ske forskydninger af gavlfacaden, således at kun en del heraf placeres i facadebyggelinjen.
Dog skal gavlfacaden som helhed placeres parallelt med facadebyggelinjen.
Facadebyggelinje 1 er placeret parallelt med skel mod naboejendommen matr. nr. 1et
Sohngårdsholmsvej Hdg., Aalborg Jorder i en afstand af 10 meter.
Facadebyggelinje 2 er placeret parallelt med vejskel mod Bernstorffsgade i en afstand af 13,5 meter.
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod øvrige naboejendomme og eksisterende vejskel
mod Samsøgade end 5 meter. Der henvises til den på Kortbilag 2 angivne byggelinje. Dog kan mindre
bygningsdele som altaner, svalegange, karnapper, trapper, elevatortårne o.lign. tekniske installationer
som f.eks. ventilationsanlæg placeres med en afstand på min. 2,5 meter mod naboskel og vejskel.

5.6 Husdybde, delområde A
Ny bebyggelse indenfor delområde A må opføres med en maksimal husdybde på 12 meter.
Mindre bygningsdele som altaner, svalegange, karnapper, trapper, elevatortårne o.lign. tekniske
installationer som f.eks. ventilationsanlæg må opføres med et fremspring på op til 3 meter.
Husdybden kan sættes op, hvis det kan dokumenteres, at de enkelte boliger får tilstrækkeligt
lysindfald.

5.7 Bebyggelsens placering, delområde B
Ny bebyggelse skal opføres som en tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehusbebyggelse,
kædehusbebyggelse, gårdhavehuse, fritliggende boliger på små grunde o.lign.
Ny bebyggelse til tæt-lav må sammenbygges i naboskel.
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere vejskel mod Bernstorffsgade end 3 meter.
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 5 meter fra naboskel mod matr. nr. 1du
Sohngårdsholms Hdg., Aalborg Jorder samt eksisterende vejskel mod Samsøgade, jf. Kortbilag 2.

5.8 Placering af mindre bygninger og anlæg, fælles for planområdet
Carporte, udhuse, skure, fælleshus, cykelskure, plads til opsamling af affald, transformere og andre
mindre bygninger og anlæg må opføres 2,5 meter fra skel.

5.9 Tagterrasser og altaner, fælles for planområdet
Der kan , udover de maksimale etager, jf. pkt. 5.1 og 5.2, indrettes tagterrasser på tagfladen eller dele
heraf.
Placering og udformning af tagterrasser og altaner skal ske ud fra en samlet plan for området som
helhed, der tilgodeser hensyn til naboer, således at indbliksgener undgås.

Ad 5.9
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Tagterrasser og altaner kan medregnes som opholdsareal, såfremt miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier kan overholdes.

5.10 Tagterrasser og altaner, delområde A
For delområdet gælder, at eventuelle tagterrasser, altaner og åbne svalegange skal placeres
indenfor facadebyggelinje 1. Der må ikke etableres tagterrasse, altaner og åbne svalegang i
galvfacader mod syd.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur, delområde A
Ny bebyggelse skal indenfor delområde A opføres som en sammenhængende stokbebyggelse og
med et arkitektonisk sammenhængende udtryk. Bebyggelsen skal opføres med en variation i
etageantal og bygningshøjde.
Bebyggelsen skal opføres i et moderne formsprog, og skal gennem volumen, højde og valg af
materialer tilpasses Øgadekvarterets etageboligbebyggelse.

6.2 Arkitektur, delområde B
Ny bebyggelse indenfor delområde B skal opføres som en tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen må
opføres som en række-, kæde- dobbelthusbebyggelse med et arkitektonisk sammenhængende udtryk
eller som mindre fritliggende boliger, på små grunde, med hver sit arkitektoniske udtryk tilpasset
villabebyggelsen ved Vejgård.

6.3 Facader, delområde A
Dele af facader skal udføres som blank mur i teglsten eller som pudset mur.
Den øvrige del af bebyggelsens facader kan udføres i andre materialer, f.eks. træ, skiffer, metal, sten
og glaserede tegl eller en kombination af disse materialer.

Ad 6.3
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Referencefoto fra Østerbro Brygge, Aalborg.

6.4 Facader, delområde B
Facader skal udføres som blank mur i teglsten eller som pudset mur. Mindre bygningsdele (mindre
end halvdelen af bygningen) kan udføres i andre materialer, f.eks. træ, skiffer, metal, sten og
glaserede tegl eller en kombination af disse materialer.

6.5 Gavlfacader, delområde A
Gavlfacader mod syd skal opføres som lukkede facader uden vinduesåbninger, svalegange og
altaner, jf. pkt. 5.10.

6.6 Taghældning og tagmateriale, fælles for planområdet
Ny bebyggelse skal opføres med tage der syner flade (med op til 5 graders hældning).
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Ad 6.6
Flade tage kan begrønnes med mos, stenurt og/eller græsarter, der forsinker og begrænser
afledningen af regnvandet.

6.7 Sekundære bygninger, fælles for planområdet
Overflader på sekundære bygninger skal harmonere med selve boligbebyggelsen.
Tage på mindre sekundære bygninger, f.eks. carporte, udhuse, cykelskure, overdækninger til affald
o.lign. kan udføres med anden taghældning, hvis de opføres som selvstændige bygninger.

6.8 Solenergianlæg, fælles for planområdet
Der kan til tagbeklædning eller i facaden anvendes solenergianlæg - herunder eksempelvis solceller,
solfangere mv. Disse elementer skal integreres som en del af bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg
skal nedfældes i tagfladen, skal antirefleksbehandles og må ikke medføre blændingsgener for
naboer, genboer eller forbipasserende.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsareal, delområde A
Indenfor delområdet skal der udlægges et fælles opholdsareal til områdets beboere svarende til
mindst 15 pct. af delområdets areal.
Min. 50 pct. af opholdsarealet skal placeres på terræn, som større sammenhængende fælles
opholdsområder. Derudover kan der etableres fælles opholdsarealer på dæk, som altaner,
tagterrasse mv.

Ad 7.1
Altaner og tagterrasser kan medregnes som opholdsareal, såfremt Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier kan overholdes.

7.2 Indretning af fælles opholdsarealer, delområde A
Fælles opholdsarealer skal anlægges med et grønt præg og som større sammenhængende arealer.
De fælles opholdsarealer skal indrettes med en varieret vegetation af græs, blomster, lavere buske
og mindre/mellemstore træer, som kan skabe en rummelighed.
Opsamling af regnvand i kanaler, regnvandsbede o.lign. kan indgå som rekreative elementer.
De fælles opholdsarealer skal orienteres hensigtsmæssigt ift. sol- og læforhold.

7.3 Private opholdsarealer, delområde A
Der kan i tilknytning til den enkelte bolig udlægges mindre private udendørs opholdsarealer.
Private udendørs opholdsarealer kan etableres som traditionelle haver og terrasse på terræn i
tilknytning til boliger i stueetagen. I tilknytning til boliger i øvrige etager kan private udendørs
opholdsarealer etableres som altaner eller tagterrasser.

7.4 Private opholdsarealer, delområde B
Areal som ikke bebygges skal udlægges til private opholdsarealer i form af traditionelle haver og
terrasser.

7.5 Terrænregulering, delområde A
Indenfor lokalplanens delområde A må der foretages terrænregulering i forbindelse med
byggemodningen, således at arealet, udlagt til parkering, opnår et fald fra sydvest til nordøst på 30
promille. Der kan ske afgravning mod nordøst med op til - 4 meter.
Derudover må der indenfor delområdets øvrige areal i forbindelse med byggemodningen foretages
den nødvendige terrænregulering, dog ikke nærmere naboskel end 1 meter. Efter byggemodning må
der kun foretages terrænregulering med +/- 0,5 meter og ikke nærmere naboskel end 1 meter.
I forbindelse med anlæg af regnvandsbede, kanaler o.lign. kan der ske nødvendig supplerende
terrænregulering.
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7.6 Terrænregulering, delområde B
Der må indenfor delområde B foretages terrænregulering i forbindelse med byggemodningen. Der må
ske opfyld med op til + 4,5 meter, så der kan opnås et plant plateau med niveaufri adgang til boligerne
fra Bernstorffsgade.
Efter byggemodning må der kun foretages terrænregulering med +/- 0,5 meter og ikke nærmere
naboskel end 1 meter.
Langs delområdets afgrænsning mod delområde A skal der etablers en støttemur. Støttemure må
opføres med en maks. højde på 1,5 meter og skal udføres i samme materiale som ydervægge på
boligerne eller i stålgitter med sten. Støttemure kan begrønnes.

Ad 7.6
Terrænreguleringsplaner udarbejdes med udgangspunkt i koteplanen for det eksisterende område.

7.7 Udendørs oplag, fælles for planområdet
Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Oplaget må ikke være synligt fra omgivelserne.

7.8 Støjafskærmning, delområde A
Der kan indenfor lokalplanens delområde A etableres støjafskærmning omkring udendørs fælles
opholdsareal.

Ad 7.8
Mod nord grænser planområdet op til den overordnede trafikvej Østre Alle, der er forholdsvis
trafikbelastet ved planens udarbejdelse. Desuden forventes en yderligere stigning i
trafikbelastningen på Østre Alle.
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for "Støj fra trafik" skal til enhver tid overholdes,
hvorfor der med lokalplanen gives mulighed for, at der kan opsættes støjskærm omkring udendørs
opholdsarealer, hvis det viser sig nødvendig. Læs mere herom i redegørelsen under afsnittet
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"Anden lovgivning".

7.9 Hegn, fælles for planområdet
Hegn omkring opholdsarealer og haver skal være levende hegn.
Der må ikke etableres faste hegn indenfor lokalplanens område, bortset fra afskærmning omkring
terrasser samt omkring udendørs oplag jf. pkt. 7.7. Hegn skal opføres i samme materiale som
bebyggelsens overflade eller med træbeklædning.
Hegn må opføres med en maksimal højde på 1,8 meter.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdets delområde A skal ske fra Samsøgade, som vist i princippet på
kortbilag 2.
Overkørsler til de enkelte boliger indenfor lokalplanens delområde B skal ske fra Bernstorffsgade,
som vist i princippet på Kortbilag 2.

Ad 8.1
Med i princippet menes, at placering af overkørsler sker i forbindelse med udarbejdelse af det
endelige projekt og iht. vejreglerne.

8.2 Parkering, delområde A
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,2 parkeringsplads pr. bolig for etageboligbebyggelsen.
Parkering skal etableres som fælles parkeringsareal indenfor arealet vist på Kortbilag 2.
Parkeringsarealet skal anlægges i asfalt, betonstensbelægning eller græsarmering eller en
kombination heraf.
Parkeringsarealet må afgrænses med støttemure.
Parkeringsarealet skal anlægges med en grøn struktur, eksempelvis ved at dele af parkeringsarealet
anlægges med græsarmering, beplantning med solitær-træer, begrønning af støttemure o.lign.
Parkeringsarealet skal anlægges, så det sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for
renovationsvogne.

Ad 8.2
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for parkering ved boligerne. Således er der sket
en reduktion i forhold til parkeringsnormen, idet der er tale om et midtbynært område tæt på
kollektive trafikforbindelser ved Bornholmsgade i en afstand af mindre end 500 meter.

8.3 Parkering, delområde B
Der skal etableres parkering svarende til min. 2 parkeringspladser pr. bolig i tæt-lav bebyggelse.
Parkeringspladserne skal etableres på egen grund eller i tilknytning til den enkelte bolig.

8.4 Vendeplads, delområde B
Der skal indenfor delområdet friholdes areal til vendeplads. Vendeplads skal anlægges, så det sikres,
at der bliver tilstrækkelig manøvreareal for renovationsvogne.

Ad 8.4
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Bernstorffsgade er lukket for gennemkørsel. Der er ved planens udarbejdelse anlagt vendeplads
indenfor delområdets areal mod sydvest. Vendemuligheden skal fastholdes, men placeringen kan
ændres i forbindelse med udarbejdelse af det endelige projekt.

8.5 Cykelparkering, delområde A
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med de vejledende normer for cykelparkering,
der fremgår af kommuneplanens Bilag F.
Cykelparkering skal etableres på terræn og som fælles parkeringsarealer for flere boliger.

8.6 Sti
Stien a-a skal udlægges i princippet som vist på kortbilag 2.
Stien skal anlægges med en bredde på min. 1 meter og skal anlægges med en fast belægning i enten
belægningssten eller asfalt.

Ad 8.6
Med "i princippet" menes, at stiens endelige placering fastsættes i forbindelse med udarbejdelse
af det endelige projekt.
Stiforbindelsen skal sikre mulighed for gennemgang fra Bernstorffsgade til Samsøgade. Pga.
terrænspring vil det være nødvendigt at anlægge stiforbindelse med trappe.

8.7 Udvidelse af Samsøgade
Der udlægges og reserveres areal til udvidelse af Samsøgade som angivet på kortbilag 2.
Vejprojekt for vejudvidelse ses på kortbilag 4.
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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 seperatkloakeres 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.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.
Planområdet ligger indenfor kloakopland 0.3.25. Området er fælleskloakeret, men planlagt
seperatkloakeret.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning til
recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.

Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af løsninger for lokal
anvendelse af regnvand (LAR) i bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning,
spejlbassiner mv.
Der er foretaget en opgørelse af befæstet areal og tagflader, der viser, at realisering af planen vil
medføre en reduktion af mængden af overfladevand, der afledes fra området ift. eksisterende
forhold.
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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.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir og glas.
Der kan etableres beholdere til underjordisk opsamling af affald.

Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.
Affaldsopsamlingen kan ske i kuber eller, hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i
nedgravede affaldsløsninger. Ved nedgravede løsninger opnås mindre synlige anlæg, ligesom
støjgenerne mindskes.

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.
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Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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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
Mod nord grænser planområdet op til den overordnede trafikvej Østre Alle, der er forholdsvis
trafikbelastet ved planens udarbejdelse. Desuden forventes en yderligere stigning i
trafikbelastningen på Østre Alle. Det vurderes, at planområdet ikke belastes med støj fra trafikken
der overstiger de vejledende grænseværdier, jf. afsnittet "Tilladelser eller dispensationer i medfør
af anden lovgivning". Dog giver planen mulighed for etablering af støjafskærmning omkring de
udendørs opholdsarealer.
Det skal dokumenteres inden ibrugtagning af ny bebyggelse, at de vejledende grænseværdier for
trafikstøj er overholdt, jf. pkt. 12.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

Ad 11.1
Planloven giver ikke hjemmel til oprettelse af en grundejerforening for etageboliger. Grundejer kan
dog oprette og tinglyse bestemmelser om medlemspligt til en grundejerforening inden salg.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, fælles for planområdet
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Vejadgang og overkørsler er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2, 8.3 og 8.5.
Vendeplads er anlagt i overensstemmelse med 8.4.
Sti er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.6.
Anlæg af fælles opholdsarealer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.2.
Anlæg af private opholdsarealer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.4.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning, jf.
pkt. 9.2.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 11-023, Boliger m.m. ved Samsøgade, Vejgård Vest
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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.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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