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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
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en børneinstitution på Bautastenen i Svenstrup.
Boligudbygningen i Svenstrup-Godthåb området medfører et øget pres på daginstitutionerne i
området.
For at sikre, at der fremadrettet er et tilstrækkeligt antal vuggestue- og børnehavepladser, skal der
bygges en ny institution med plads til ca. 100 børn.
Institutionen placeres på et areal, der ligger i forbindelse med Højvangsskolen og Højvangshallen
samt eksisterende offentlige funktioner som børnehave og kontor for hjemmeplejen.
Der er let adgang til området både ad stiforbindelser, der har god sammenhæng med omgivelserne,
med kollektiv trafik og med bil.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.500 m2 og er beliggende i byzone i et område, der er udlagt
til blandede byformål.
Området afgrænses ad Langdyssen mod øst, ad Bautastenen mod nord, ad Oldstien mod syd og ad
det store offentlige parkeringsareal mod vest.
Området har en svag hældning fra Bautastenen i nord til Oldstien i syd, og henligger som et åbent
græsareal.

Omgivelser
Nord for området og Bautastenen ligger et større og stort set udbygget boligområde primært
med tæt-lav bebyggelse men også enkelte etageboliger.
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Mod øst afgrænses området af Langdyssen, og øst herfor ligger den vestlige del af Svenstrup
bys store boligområder med en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Langdyssen udgør et
markant grønt vejforløb igennem Svenstrup.
Mod syd ligger Oldstien, som er en del af den gamle banesti, der forbinder det centrale Svenstrup
med Højvangscentret og videre mod Godthåb. Oldstien er en del af Svenstrups grønne struktur. Syd
herfor ligger offentlige funktioner som kommunalt kontor og lægehus samt et ubebygget areal.
Mod vest ligger et større parkeringsareal, Højvangshallen og tilhørende idrætscenter, Højvangsskolen
samt børnehave og kontor for hjemmeplejen. Desuden er der et mindre område med tæt-lav beboelse.
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Lokalplanens indhold
Det primære fokus i lokalplanen er at fastlægge dels disponering af det areal, der skal blive til
en institution, og dels fastlægge strukturen for stiforbindelserne og forstærke den grønne struktur i
området.
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Bilag 2.
Delområde A
Delområde A er det areal, der skal rumme børnehaven. Det er afgrænset af stier mod nord, vest og
syd og Langdyssen mod øst. Al bebyggelse skal placeres indenfor det angivne byggefelt, der
afgrænses 5 meter fra de tre stier mod nord, vest og syd og 11 meter fra skel mod Langdyssen.
Baggrunden for den større afstand mod Langdyssen er at sikre, at de støjfølsomme arealer
ikke belastes af trafikstøj.
På det nordlige areal - i tilknytning til parkering og dermed det oplagte ankomststed - placeres selve
hovedbygningen.
På den midterste del af arealet kan der etableres legeplads, udeareal og udendørs faciliteter til brug
for institutionen. For at være sikker på at støjkravene i forhold til trafik er overholdt, er det vigtigt at
understrege, at udearealer også ligger mindst 11 meter fra skel mod Langdyssen.
På det sydlige areal mod Oldstien reserveres et areal, hvor overfladevand fra ejendommen kan
forsinkes inden udledning. Det kan for eksempel være i form af et forsænket græsareal, der kan
oversvømmes midlertidigt i tilfælde af store regnskyl, men ellers blot er et græsareal. Dette areal skal
ved beplantning og/eller hegn adskilles fysisk fra legepladsen, så der ikke opstår potentielt farlige
situationer, når arealet er midlertidigt oversvømmet.
Delområde B
Delområde B er det eksisterende vejareal Bautastenen, den eksisterende øst-vest gående sti der
skaber forbindelse fra Bautastenen til busstoppestedet på Langdyssen samt det eksisterende
grønne område mellem vejen og stien. Desuden omfatter delområde B også det areal, der udlægges
til en nord-syd gående stiforbindelse mellem Bautastenen og Oldstien.
Parkering
Der etableres ikke nye parkeringspladser i forbindelse med institutionen. Parkering skal således
foregå på de eksisterende offentlige parkeringspladser, der er umiddelbart vest for lokalplanområdet.
Det store antal parkeringspladser er lavet i 80'erne i forbindelse med, at der var
planlagt centerområde med dagligvarebutik mv. Disse planer er nu skrinlagte, hvorfor der er et stort
overskud af parkeringspladser. Ved at udnytte de eksisterende parkeringspladser betyder det
også, at biler ikke skal krydse stierne for at komme frem og tilbage til børnehaven.
Beplantning
Omkring institutionen etableres hegn og beplantning. Langs stierne mod nord, vest og syd etableres
et levende hegn bestående af træer og buske, så der sikres en ensartet og sammenhængende grøn
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struktur. Træerne plantes parvis to og to med en afstand mellem grupperne på 10 meter.
Langs Langdysssen skal der etableres et mindst 5 meter bredt beplantningsbælte.
Beplantningsbæltet skal forholde sig til de tinglyste kloak- og naturgasledninger, der ligger langs
skellet mod Langdyssen. Det skal således etableres vest for disse ledninger.
Beplantningsbæltet bliver en del af et ca. 11 meter bredt ubebygget areal langs Langdyssen. Dette
areal må ikke anvendes til støjfølsom anvendelse, hvilket omfatter både institutionens bebyggelse og
udearealer. Afstanden er nødvendig for at sikre, at støjkravene i forhold til trafikstøj kan overholdes.

Side 8

Udkast

Lokalplan 6-1-110

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 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.
Det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal ligger ca. 8 km nord for lokalplanområdet.
Det vurderes, at projektet ikke kan skade 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
habitatdirektivets bilag IV.
Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret beskyttede plantearter.
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Området vurderes heller ikke at være potentielt levested for bilag IV dyrearter.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.1.D4 Tingstedet, hvor målet er at skabe
et blandet byområde med et varieret udtryk, hvor integration af boliger, erhverv, institutioner mv.
skaber et levende nærmiljø.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 6-1-101 Bolig- og erhvervsområde ved
Bautastenen, Svenstrup.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 6-1-110,
Institution, Bautastenen, Svenstrup.
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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
Aalborg Historiske Museum har undersøgt området, og det er frigivet.
Men 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.

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.
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.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er i lighed med en stor del af Svenstrup-Godthåb området beliggende i område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalplanområdet er et eksisterende planlagt byområde, og
indgår som en del af den planlagte udvikling af Svenstrup.
I forbindelse med driften af friarealerne skal der være opmærksomhed på beliggenheden i
OSD-området. Der bør således ikke anvendes f.eks. pesticider til ukrudtbekæmpelse.
Der må ikke anvendes forurenede materialer som forurenet jord, slagger og flyveaske mv. ved
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terrænregulering m.m. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie jord-, sand- og
grusmaterialer.

Støj
Den østlige del af lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Langdyssen. Årsdøgntrafikken er i dag
ca. 3300 køretøjer, hvilket fremskrevet bliver til ca. 3600 køretøjer.
Der er lavet en overslagsberegning, som viser at støjfølsomme formål (som feks. udendørs
opholdsarealer) skal indrettes mindst 22 meter fra vejmidten, for at støjkravene på 58 dB kan
overholdes.
Dette er taget med som en forudsætning i lokalplanen, hvilket betyder, at bebyggelse og støjfølsom
anvendelse som institutionens legeplads og udearealer skal etableres mindst 11 meter inde på
grunden målt fra skel mod Langdyssen.
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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 udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 7ca og 7cx, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Tinglyst: 9/7-1992
Titel: Aftale om nedlægning af naturgasdistributionsledning
Indhold: Fastlægger 4 meter bredt tracé der ikke må bebygges, beplantes med træer med dybtgående
rødder mv.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ledningsejer
Matr.nr. 7ca og 7cx, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Tinglyst: 3/3-2004
Titel:
Indhold: Fastlægger tracé til kloakledning
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Ledningstracé fremgår af Bilag 2.
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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 der kan etableres institution,
at der etableres et grønt bælte langs Langdyssen,
at der anlægges sti mellem Oldstien og Bautastenen med sammenhæng til den eksisterende sti her,
at der kan indrettes areal til forsinkelse af overfladevand i den sydlige del af området.
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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.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er institution.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Klinikker mv.
Kontorer

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 vej, sti og grønt areal
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.

Side 18

Udkast

Lokalplan 6-1-110

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Delområde A

Bebyggelsesprocent maks. 40
Etager maks. 2
Højde maks. 8,50 meter
Delområde B
Må ikke bebygges

Ad 5.1
Bebyggelsesprocent beregnes ud fra delområde A's areal

5.2 Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for det byggefelt, som er vist på Kortbilag 2.
Byggefeltet er defineret ved:
5 meters afstand til delområde A's afgrænsning mod de eksisterende og planlagte stier mod nord,
syd og vest
11 meters afstand til skel mod øst langs Langdyssen.
Det 11 meter brede areal mellem skel og byggefelt må ikke anvendes til støjfølsom anvendelse, og kan
derfor ikke benyttes som opholdsareal for institutionen.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Bebyggelsen skal udformes, så den fremstår som en institution.
Ventilationsafkast og ventilationsmotorer skal integreres i bygningens arkitektur.
Solenergianlæg (f.eks. solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.

Eksempel på udformning af en institution.

6.2 Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre
bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Beplantning langs stierne
Der skal langs delområde A's afgrænsning mod stierne mod nord, vest og syd etableres et levende
hegn bestående af træer og buske.
Mod vest underplantes træerne med en fortløbende bund af buske - gerne så man på sigt kan se
imellem trækronerne og buskene. Mod vest og nord skal beplantningen fungere som afskærmning for
vinden og medvirke til at sløre hegnet omkring børnehaven. Mod syd kan åbnes mere op, så
underplantningen består af grupperede buske.
Træerne etableres i grupper af to træer med en planteafstand på mindst 8 meter. Mellem hver gruppe
skal der være en afstand på 10 meter.
Princippet er vist på Bilag 2.
Omkring indgangen til institutionens område fra parkeringspladsen, kan dette princip brydes for at
sikre gode adgangsforhold.
Træerne skal være egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter.
På det eksisterende grønne areal i delområde B ved indkørslen fra Langdyssen skal der være ét stort
løvfældende træ som markering af adgangsvejen Bautastenen. Det kan være f.eks. kastanie eller eg.

Ad 7.1
Eksempler på træer, der opfylder betingelserne
Ask, Asp, Bøg, Fuglekirsebær, Hassel, Hæg, Løn, Pil, Alm. røn, Seljerøn, Skovfyr, Slåen,
Småbladet Lind, Stilkeg, Vintereg, Hestekastanie.

7.2 Beplantningsbælte langs Langdyssen
Fra skel mod Langdyssen skal der være et ca. 11 meter bredt ubebygget areal. Dette areal må ikke
anvendes til støjfølsom anvendelse, hvilket omfatter både institutionens bebyggelse og udearealer.
Afstanden er nødvendig for at sikre, at støjkravene i forhold til trafikstøj kan overholdes.
Arealet etableres som et grønt areal og kan om nødvendigt også anvendes til støjdæmpende
foranstaltninger som støjskærm eller støjvold.
Som en del af det 11 meter brede areal skal der etableres et mindst 3 meter bredt beplantningsbælte,
se Bilag 2. Beplantningsbæltet skal forholde sig til den tinglyste kloakledning, der ligger langs skellet
mod Langdyssen. Det skal således etableres vest for denne ledning.
Beplantningen skal være med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af træer og
buske.

Ad 7.2
Eksempler på træer, der opfylder betingelserne
Ask, Asp, Bøg, Fuglekirsebær, Hassel, Hæg, Løn, Pil, Alm. røn, Seljerøn, Skovfyr, Slåen,
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Småbladet Lind, Stilkeg, Vintereg.
Eksempler på buske, der opfylder betingelserne
Almindelig Hvidtjørn, Almindelig Hyld, Blågrøn Rose, Engriflet tjørn, Hassel, Hunderose, Seljepil,
Tørst, Kirsebærkornel, Slåen.

7.3 Beplantning på udearealer
Beplantning på institutionens område skal være rigelig og varieret og bestå af robuste, frodige
beplantninger, der understøtter rumlige aspekter og et godt legemiljø. Beplantningen skal desuden
give læ, skygge og sansemæssige oplevelser på udearealet.
Planterne skal primært være egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter, suppleret med
eksempelvis frugtbuske og -træer.

Ad 7.3
For at sikre en varieret struktur kan arealet med fordel beplantes, så beplantningen på
udearealerne flettes sammen med beplantningsbæltet langs Langdyssen.

7.4 Hegn
Delområde A
Der må omkring institutionens legeplads og udearealer opsættes stålgitterhegn eller trådhegn.
Hegnet skal sløres med beplantning jf. 7.1.
På den sydlige - og lavest liggende - del af lokalplanområdet mod Oldstien reserveres et areal, hvor
overfladevand fra ejendommen kan forsinkes inden udledning. Det kan for eksempel være i form af et
forsænket græsareal, der kan oversvømmes midlertidigt i tilfælde af store regnskyl, men ellers blot er
et græsareal.
Dette areal skal ved beplantning og/eller hegn adskilles fysisk fra legepladsen, så der ikke opstår
potentielt farlige situationer, hvis arealet er midlertidigt oversvømmet.
Delområde B
Der må ikke opsættes hegn.

Ad 7.4
Eksempler på træer, der opfylder betingelserne
Ask, Asp, Bøg, Fuglekirsebær, Hassel, Hæg, Løn, Pil, Alm. røn, Seljerøn, Skovfyr, Slåen (busk),
Småbladet Lind, Stilkeg, Vintereg, Hestekastanie.

7.5 Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted
nærmere skel end 1,00 meter. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/-
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0,50 meter uden tilladelse fra Aalborg Kommune.

Ad 7.5
På institutionens lege- og opholdsareal kan der dog etableres mindre bakkeøer eller volde med en
terrænregulering større end 0,50 meter.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Langdyssen ad den eksisterende vej Bautastenen.
Adgang til institutionens område skal ske fra parkeringsarealet vest for lokalplanområdet. Se bilag 2.

8.2 Veje
Vejen Bautastenen , som er vist på Bilag 2, skal udlægges og anlægges i en bredde på ca. 10,00
meter med ca. 7,0 meter kørebane.

Ad 8.2
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien a-b skal udlægges med en bredde på 6,0 meter og anlægges med en belægning (f.eks. fast
belægning, belægningssten, asfalt) på mindst 2,0 meter og rabat til hver side.
Stien a-c skal udlægges med en bredde på 6,0 meter og anlægges med en belægning (f.eks. fast
belægning, belægningssten, asfalt) på mindst 3,0 meter og rabat til hver side.

Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der udlægges ikke nyt parkeringsareal indenfor lokalplanens område.
Parkering skal ske på den store offentlige parkeringsplads mod vest, som ligger direkte op til
lokalplanområdet - og i forbindelse med adgangen til institutionen.
Der skal være 4 parkeringspladser pr. 20 børn til rådighed.
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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 jf. den gældende spildevandsplan seperatkloakeret. Ny bebyggelse skal
således også seperatkloakeres.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal forsinkes inden udledning.
På det sydlige areal mod Oldstien reserveres et areal, hvor overfladevand fra ejendommen kan
forsinkes inden udledning. Det kan for eksempel være i form af et forsænket græsareal, der kan
oversvømmes midlertidigt i tilfælde af store regnskyl, men ellers blot er et græsareal. Dette areal skal
ved beplantning og/eller hegn adskilles fysisk fra legepladsen, så der ikke opstår potentielt farlige
situationer, når arealet er midlertidigt oversvømmet.
Alternativt kan forsinkelse ske i et sammenhængende system af f.eks. grøfter, kanaler, regnbede o.l.,
der kan indgå som rekreative elementer.

Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
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er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses bebyggelsen
med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Der skal indenfor delområde A indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer,
som f.eks. papir/pap, metal/plast og glas.

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.

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
Solenergianlæg (f.eks. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som f.eks. opholdsarealer udformes
på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken på Langdyssen overholder Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier.
Eventuelle afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning som støjvold, støjmur eller lignende
skal placeres i tilknytning til beplantningsbæltet som vist på Kortbilag 2.

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
Ingen bestemmelser.
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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:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Beplantning og beplantningsbæte er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.2.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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
lokalplan for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 6-1-101 Bolig- og erhvervsområde ved Bautastenen, Svenstrup
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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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