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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Redegørelse
Lokalplan 1-2-110
Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby Midtby
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et privat ønske om at byudvikle arealet til helårsboligformål. Der er udarbejdet en bebyggelsesplan for området med henblik på at opføre tæt-lav boligbebyggelse på
arealet.
Målet med planlægning i denne bydel er at sikre, at bydelen fortsat udvikles som blandet byområde. Endvidere ønskes byrummet mellem Thistedvej og jernbanen forskønnet og den bymæssige karakter styrket.
Området langs banelegemet skal ved beplantning understreges som en
grøn forbindelse, hvor der bl.a. etableres en beplantet vold. Lokalplanen er udarbejdet for at gøre det muligt at omdanne lokalplanområdet
til et nyt byområde, der primært skal anvendes til boliger.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger umiddelbart op til jernbanen og tæt ved fjorden i den sydvestlige del af Nørresundby Midtby. Området, der er i
privat eje, omfatter et areal på ca. 8.620 m2. Arealet er, bortset fra en
transformatorstation, ubebygget, og har tidligere udgjort en del af Banedanmarks baneareal ved Lindholm Nærbane. Det ligger i landzone og
overføres til byzone med denne lokalplan.
Området er relativt fladt, og koterne varierer mellem 1,94 og 2,44
(målt i DVR90). Arealet fremstår uplejet og med sporadisk beplantning.
Beplantningen fjernes i forbindelse med realiseringen af lokalplanen,
hvis den vurderes ikke at kunne indgå som del af områdets ubebyggede arealer.
Der ligger en større afløbsledning gennem området. Ledningen flyttes i
forbindelse med projektets realisering.
Området har været benyttet som rangerspor for togene gennem tiden,
og i dag er sporene taget op. Området har siden været benyttet som
rekreativt areal, en forbindelse langs med banelegemet, hvor der er
anlagt en sti. Stiforbindelsen sikres i lokalplanen ved, at den omlægges
med et andet forløb langs en nyanlagt vold.
Del af området set fra nordvest.
Stien/vejen, som forløber gennem
området, omlægges, og vil fremover forløbe langs en beplantet
vold i et retlinet forløb langs banen.
Området er tilgroet efter gennem
lang tid at have ligget ubenyttet
hen.
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Den tiltænkte bebyggelsesplan for området vil derfor bidrage til den
bygningsmæssige omdannelse i dele af Nørresundby, hvor nye boformer og udtryk er med til at styrke det samlede bybillede. Herunder
med en bebyggelse, som henvender sig til alle aldre.
Området vender i dag 'ryggen' til det øvrige bymiljø, og udbygningen af
området vil derfor bidrage til den bymæssige kvalitet, som bl.a. søges
etableret i Nørresundby Midtby.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende i et blandet område med boliger og
erhverv og udgør den nordøstlige del af et større rammeområde, hvor
blandt andet det tidligere DAC-område er omfattet.
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af jernbanen, mod vest af Lindholm Nærbanevej, mod øst af nyligt opførte ungdomsboliger, dagligvarebutik og tankanlæg i kraft af lokalplan 1-2-104 fra december 2010.
Mod syd afgrænses området af parcelhuse/lejligheder mod Thistedvej.
Aalborg Kommune har gennem byomdannelsesprojekter m.m. de seneste år skabt et attraktivt fjordmiljø i Nørresundby. Omdannelsen af den
tidligere DAC-grund sammen med anlæggelse af Lindholm Fjordpark og
Lindholm Strandpark har løftet bydelen betydeligt. Dels i forhold til nye
boformer for stedet, erhverv og dels i forhold til rekreativ udfoldelse.
Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Lindholm Strandpark, og
der er derfor kort afstand til unikke opholdsarealer og luft.

Lokalplanens indhold
Delområde B

Delområde A

Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, hvor A udgør størstedelen af området og samtidig den del, som overføres til byzone og bebygges. Delområde B udgøres af områdets eneste nuværende bebyggelse
og forbliver i landzone.
I delområde A kan der opføres boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30. Boligerne kan opføres i 1 etage med en maksimal højde på 5 meter og flade tage. I delområde B kan der opføres
bebyggelse svarende til nuværende.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser for udformningen af et nyt
boligområde. Ved udarbejdelsen af planen er der lagt vægt på at tilføre
stedet/nærområdet et nyt arkitektonisk udtryk med tæt-lave boliger.
Bebyggelsen ønskes udformet, så den indeholder kvaliteter i nærhed
og tryghed i kraft af den enkle struktur i bebyggelsesplanen, herunder
grønne omgivelser.
Bebyggelsen skal opføres parallelt med jernbanesporet med opholdsarealer mod sydvest. Ved at placere bebyggelsen strategisk i området
opnås en sammenhæng med den nuværende bebyggelse langs Thistedvej, hvor opholds-/fællesarealer orienteres mod hinanden. Til alle
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Lokalplanen åbner mulighed for opførelsen af 21 tæt-lave boliger i én etage og med etagearealer på 85-105 m2 pr. bolig.
Bebyggelsen er projekteret til at blive opført parallelt med banen og med p-areal i direkte tilknytning til boligen. Placeringen af boligerne ligger uden for den miljømæssige beskyttelseszone for støj og vibrationer fra jernbanen.

Områdets grænse ved hegnet mod
jernbanen set fra sydøst.
Der anlægges en vold, som beplantes for at udgøre en visuel barriere.
Til højre ses den tidligere stationsbygning i Nørresundby.
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Vejadgang skal ske fra Lindholm
Nærbanevej. Området er særdeles
godt beliggende i forhold til indkøbsmuligheder, offentlig transport,
rekreative muligheder m.m.

Områdets eneste eksisterende
bygning er beliggende i områdets
nordvestlige ende, i delområde B,
og ejes af Banedanmark. Bygningen anvendes som transformatorstation.

boligerne hører en mindre terrasse/have og et fællesareal. Der skabes
forbindelser fra p-areal/vej gennem de enkelte boliggrupper og til det
fælles opholdsareal.
Bebyggelse i området skal have et enkelt udtryk og afspejle nutidens
arkitektur. Derudover skal bebyggelse udformes med høj arkitektonisk
standard.
Bufferzone m.m.
Områdets nærhed til Thistedvej, Lindholm Nærbanevej og jernbanen
nødvendiggør etablering af afværgeforanstaltninger mod støjgener.
Støjforanstaltninger skal indarbejdes i helheden og det fremtidige byggeri på en måde, der sikrer, at området kommer til at fremstå harmonisk og med en høj arkitektonisk kvalitet.
Der skal etableres en støjskærm langs Lindholm Nærbanevej for
at kompensere for støjbelastningen fra denne vej og Thistedvej.
Støjskærmen skal udføres i 2 meters højde.
For at sikre den fornødne afstand til jernbanen, så Miljøstyrelsens gældende regler for rystelser, vibrationer og støj mv. er overholdt, skal
boligbebyggelsen opføres langs områdets sydvestlige del.
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Del af området set fra sydøst.
Bebyggelsen, som ses i billedet,
udgøres af parcelhuse i 1½ etage og
etageejendomme i 2½ etage. Disse
grænser op til lokalplanområdet og
er beliggende ud til Thistedvej.

Der etableres samtidig en vold langs banen, som fungerer som en visuel barriere mod banen. Der fastsættes bestemmelser om, at volden
skal beplantes.
Endvidere skal der etableres en visuel skærm/espalier/hegn i områdets
sydøstlige og nordlige ende for visuelt at kompensere for jernbanens
aktivitet og for at samle bebyggelsen.
Landskab og beplantning m.m.
Gennem lokalplanens bestemmelser sikres det, at området udvikles
med en grøn profil. Beplantning inden for området skal bestå af græs,
buske og/eller træer placeret i en grøn bund. Desuden bevares den
nuværende beplantning i den udstrækning, det er fysisk muligt og i
forhold til den nuværende stand. Der skal endvidere plantes mod naboerne mod Thistedvej.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om udformning af regnvandsbassin, og om at parkeringsarealer så vidt muligt kan udformes med
permeabel belægning. Endvidere åbner lokalplanen mulighed for etablering af grønne tage.
Disse bestemmelser er alle tiltag, der understøtter en lokal håndtering
af regnvand. De nævnte tiltag kan tilføre rekreative kvaliteter.
Veje, parkering og sti
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Lindholm Nærbanevej. Den interne vej udlægges i en bredde af 7 meter. Hertil kommer areal til plommer, sti og rabat. Vejen afsluttes med en vendeplads, der opfylder
kravene herom i vejlovgivningen. Efter Aalborg Kommunes parkerings
norm skal der udlægges areal til parkering svarende til 1,5 p-plads pr.
bolig. Disse anlægges både vinkelret på og parallelt med boligvejen.
Den nuværende mulighed for at færdes på en sti langs jernbanen opretholdes. Med det nye vejanlæg og omlægningen af den nuværende
sti er det tanken at blande de bløde og hårde trafikanter med det formål at skabe mere liv i området.
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Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM)
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes VVMredegørelse.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
Planen er screenet med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Screeningen findes i dokumentet 'Redegørelse for bæredygtighed i lokalplan 1-2-110, Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby Midtby'. I samme dokument er også en beskrivelse af planen i
forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi.
Bæredygtighed i lokalplanen

Social

Lokale
værdier

Natur
Miljø
Økonomi

Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur,
sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering.
Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtighedsblomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om
emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag. Ikke alle bæredygtighedshensyn kan veje lige tungt hver gang og i alle sammenhænge.
Med denne lokalplan er der fokus på følgende temaer: Økonomisk
bæredygtighed og natur er vægtet højt. Social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og lokale værdier vil i et vist omfang blive søgt
indarbejdet.
Økonomi
Projektområdet er beliggende i vækstaksen og vil dermed bidrage positivt til at få omsat planstrategien til konkrete projekter. Området er
privatejet, og realiseringen af intentionerne i planlægningen er derfor
afhængig af samspillet mellem private investorer og kommunen.
Projektets realisering forventes at medvirke til at skabe øget værdi i
området.
Miljø
Den miljømæssige bæredygtighed kan omfatte initiativer vedrørende
energi- og ressourceforbrug, transport, støj, forurening mv. Den miljømæssige bæredygtighed prioriteres i projektet ved at muliggøre etablering af solceller som et bidrag til anvendelse af vedvarende energi.
Nærheden til bymidten og kollektive trafikforbindelser giver optimale
betingelser for at fremme cyklisme og den kollektive transport, og dermed begrænses biltransporten med de miljøkonsekvenser dette har,
både med hensyn til luftforurening og med hensyn til minimering af
behov for vejanlæg, parkering mm.
Bebyggelsen medvirker til fortætning af området, da der er tale om et
område, som tidligere har ligget ubenyttet.
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Der stilles krav om minimum sokkelkote for at undgå oversvømmelse
af boligerne. Ligeledes stilles der krav om, at nybyggeriet opføres som
lavenergibyggeri under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
Der stilles krav om etablering af støjskærm mod Lindholm Nærbanevej.
Natur
Ved at håndtere regnvandet lokalt vil det medføre en reduceret spildevandspåvirkning af natur og vandmiljø.
Selvom der bygges i et tidligere ubebygget område fastlægger lokalplanen varieret naturindhold ved etablering af LAR-løsninger, beplantningsbælte, træer og øvrig beplantning. Eksisterende værdifulde træer
er søgt bevaret, men som følge af bebyggelsesplanen er der bare få
igen.
Social
Der søges skabt rammer for et nyt mindre boligområde, hvor naboskab
og sociale aktiviteter kan trives. Den eksisterende sti gennem området
langs med jernbanen opretholdes.
Lokale værdier
Området har en god placering i forhold til natur og rekreation ved Limfjorden og samtidig i forhold til adgangen til midtbyernes mange forskelligartede tilbud og uddannelsesmuligheder.
Kommuneplanens hovedstruktur m.m.
Planstrategi 2011
Planstrategien sætter bl.a. fokus på en vækstakse, som strækker sig
fra lufthavnen i vest til havnen i øst. Vækstaksen er et geografisk bånd
gennem Aalborg og skabes i kraft af den udvikling og de projekter, der
eksisterer inden for aksen.
Boligprojektet vil bidrage til at få omsat planstrategien til konkrete projekter. Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets retningslinjer
for byomdannelses- og boligstrategien.
Bolig- og befolkningsprognose
I kommuneplanens boligprognose for forventet boligbyggeri er det forudsat, at der i Nørresundby Midtby bliver bygget 968 nye boliger inden
for planperioden. Denne lokalplan muliggør opførelse af 21 boliger.
Skole og institutioner
Lokalplanområdet hører under Gl. Lindholm Skole. Der er flere børneinstitutioner i området.
Kommuneplanrammer

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde '1.2.D1
Lindholm Brygge m.fl.' og '1.2.T1 Jernbanen' til hhv. blandet bolig- og
erhvervsområde og tekniske anlæg. Lokalplanen er i overensstemmelse
hermed.
Omdannelsen af lokalplanområdet harmonerer med og hænger fysisk
og funktionelt sammen med det omgivende miljø.
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De kystnære dele af byzonen

Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der
redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af Nørresundby
byzoneområde, hvilket betyder, at det i lokalplanen skal beskrives, hvilken visuel påvirkning der vil ske af det eksisterende bymiljø.
Lokalplanen fastlægger den maksimale højde på byggeri til 5 m og med
maks. 1 etage.
Lokalplanområdet ligger bag nuværende frontbebyggelse (boliger).
Det vurderes på denne baggrund, at der kan opføres bebyggelse efter
lokalplanens principper, uden at det påvirker forholdet til kysten på en
negativ måde.

Landzonetilladelse, bonusvirkning
Lokalplanen tildeles bonusvirkning for udstedelse af byggetilladelser i
delområde B. Det betyder, at der ikke skal søges om landzonetilladelse
i forbindelse med evt. byggeri inden for delområdet. Bonusvirkningen
vedrører derfor transformatorstationen inden for delområdet.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
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).

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter,
som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Matr.nr. 90i, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 12.09.2011
Titel:
Hegn m.m.
Påtaleberettiget: Banedanmark
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Tinglyst: 30.04.2012
Titel:
Anvendelsesforhold, hegn m.m.
Påtaleberettiget: Banedanmark
Tinglyst: 02.11.2012
Titel:
Forsyning/afløb
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
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Planbestemmelser
Lokalplan 1-2-110
Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby Midtby
Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

områdets anvendelse til tæt-lave boliger,

1.2

at der etableres grøn jordvold langs banen,

1.3

at der fastlægges vejadgang til området fra Lindholm Nærbanevej,

1.4

at der etableres en offentligt tilgængelig sti langs jernbanen,

1.5

at bebyggelsen fremtræder som bygninger i en grøn bund, fx ved, at
haverne omkranses af hække og at der etableres grøn 'skærm' med
beplantning op til de eksisterende bygningers bagarealer.

2. Område og zonestatus
2.1

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

2.2

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

2.3

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger overvejende i landzone. Med bekendtgørelsen
af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er
vist med skravering på Bilag 1, til byzone.
Følgende areal overføres til byzone:
Lindholm By, Lindholm:
Del af matr.nr. 90i: ca. 8.200 m2

2.4

Bonusvirkning, delområde B
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse
af byggeri, anlæg mv. i delområde B, som beskrevet i denne lokalplan,
jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.
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3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse, delområde A
• Boliger (tæt-lave)
• Tekniske anlæg* (små antenneanlæg, p-pladser, pumpestation o.l.,
små transformere, vejanlæg)
* Mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

3.2

Anvendelse, delområde B
• Tekniske anlæg (jernbaneanlæg, transformere)

4.1

Udstykning, delområde A
Grunde skal, hvis udstykket, have en minimumstørrelse på 300 m2 for
hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).

4. Udstykning

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang og placering, delområde A
Bebyggelsesprocent maks. 30.
Der kan maksimalt opføres bebyggelse i 1 etage og i en maksimal
højde på 5 meter.
Der kan opføres sekundære bygninger som carporte eller skur.
Der må ikke opføres bebyggelse mellem jernbanen og linjen 17 meter
fra nærmeste jernbanespors midte. Herunder hører ikke tekniske anlæg, som kan opføres frit. Linjen er markeret på Bilag 2.

5.2

Bebyggelsens omfang og placering, delområde B
Bebyggelse skal opføres inden for byggefeltet, se Bilag 2.
Der kan maksimalt opføres bebyggelse i 1 etage og i en maksimal
højde på 4 meter.

5.3

Sokkelkote
Sokkelkote på ny bebyggelse skal som udgangspunkt være min. 2,42
m DVR90. Sokkelkoten kan dog være under kote 2,42, hvis bygningen
og anvendelserne i bygningen indrettes således, at den kan tåle oversvømmelse.
Kystdirektoratet anbefaler for området en laveste sokkelkote på 2,42 m
DVR90, da det forventes, at vandstanden vil nå eller overskride denne
kote i gennemsnit en gang pr. 100 år. Med den fastsatte min. sokkelkote vil en af forudsætningerne for at kunne få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til 'Lov om stormflod og stormfald' være opfyldt.
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5.4

Støjskærm, delområde A
Der skal etableres støjskærm med en placering som vist på Bilag 2.
Støjskærmen skal opføres i en højde på minimum 2,0 meter, og skærmen skal begrønnes.

5.5

Visuel skærm
Der skal etableres en visuel skærm som espalier eller lign. med en placering som vist på Bilag 2. Skærmen skal begrønnes.

6. Bebyggelsens udseende
I bestræbelserne på bl.a. at fremme den arkitektoniske kvalitet i byggeriet kan byrådet, efter Byggelovens § 6D, gøre en byggetilladelse
afhængig af, at en bebyggelse får en sådan ydre udformning, at der
opnås en god helhedsvirkning.
6.1

Generelt, delområde A
Nybyggeri skal opføres parallelt med jernbanen og Thistedvejs retning,
og således, at de rekreative arealer placeres mod sydvest.

6.2

Facader, delområde A
Bygningers overflader skal fremstå i naturlige og/eller genanvendelige
materialer såsom tegl eller beton, der kan udgøres af blank mur eller
behandlet overflade. Herudover kan der benyttes natursten, træ, pladebeklædning samt metal og glas, såfremt bygningerne fremstår i en
nutidig arkitektur (herunder hører ikke træ- og bjælkehuse).
Facader skal fremtræde i et varieret formsprog, fx ved brug af facadeforskydninger (som vist på illustrationsplan), arkitektoniske elementer
eller ved farve-, struktur- eller materialeskift.
Sekundære bygninger skal fremstå i træ eller metal. Carporte skal
fremstå med visuelt åbne sider, men kan udføres med partier med rionet eller trælameller.

6.3

Tage, delområde A
Tage skal udføres som flade tage eller med en hældning på maks. 20
grader. Tage må i materialevalget ikke være kraftigt lysreflekterende
eller virke blændende. Tage kan begrønnes.

6.4

Skiltning, delområde A
Der kan på bebyggelsens facader opsættes skilte med navn/logo. Facadeskilte må maks. være 30 x 30 cm eller udformes som løse bogstaver
påsat muren.

6.5

Solcelleanlæg o.l., delområde A
Der kan opsættes solcelleanlæg på tagflader, såfremt de ikke medfører
blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Solcelleanlæg skal integreres i bygningens arkitektur.
I forbindelse med byggesagsbehandling kan Aalborg Kommune kræve,
at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener.
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6.6

Bebyggelsens ydre fremtræden, delområde B
Bygningers overflader skal fremstå i tegl, pladebeklædning eller metal.

7.1

Belægning og beplantning, delområde A
Ubebyggede arealer skal fremtræde med belægning eller beplantning,
som danner en grøn bund for bebyggelsen. Beplantningen skal primært
bestå af løvfældende træer og/eller buske/hæk placeret i grøn bund.

7. Ubebyggede arealer

De på Bilag 2 indtegnede bevaringsværdige træer må ikke fældes.
Beskæring af grene, hvis diameter er større end 10 cm, må ikke finde
sted.
Bestemmelsen om fældning og beskæring gælder, medmindre andet
aftales med Aalborg Kommune.
Der skal etableres beplantning mod bebyggelsen mod Thistedvej, se
Bilag 2. Beplantningen kan bestå af en variation af buske og mindre
træer med åbne kroner i grønt bunddække.
De private haver/terrasser skal omkranses af hækbeplantning, fx bøg,
avnbøg, liguster eller spirea. Mellem de enkelte boligers terrasser er
det tilladt at opsætte hegn, udført i træ.
P-båsene skal afskærmes fra boligernes indgangsarealer ved hjælp af
hæk, hækstykker eller espalier, ligesom p-arealet ud for hvert bygningsstykke skal fremstå opdelt af træer i smågrupper.
Volden, angivet på Bilag 2, skal beplantes.
Forslag til beplantning af vold:
Plantning i rækker pr. 100 cm, i ½ forbandt.
Yderste rækker, begge sider: Liguster obtusifolium ”Regeli” (Liguster).
Anden række mod bebyggelse: Spirea Vanhouttei (Spirea)
Tredje række mod bebyggelse: Syringa vulgaris (Alm. Syren)
Fjerde række mod bebyggelse: Ligustrum vulgare ”Atrovirens” (Liguster), hver tredje i denne række: Acer campestre (Naur), Prunus avium
(Fuglekirsebær) eller Larix decidua Mill (Europæisk lærk).
Femte række mod bebyggelse: Ligustrum vulgare ”Atrovirens”
7.2

Opholdsarealer, delområde A
Der skal udlægges areal til fælles udendørs ophold på minimum 15 %
af områdets areal.

7.3

Befæstelse af vej mv., delområde A
Vej, fortov/rabat og sti skal hver for sig udføres med et ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.
Befæstede arealer skal, hvor det er muligt, etableres som permeable.
Det skal sikres, at der er en gennemgående linje i valg af befæstelse.
En permeabel belægning er en befæstelse, hvor regnvand kan trænge
igennem.
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7.4

Oplag mv., delområde A
Der må ikke ske parkering af uindregistrerede køretøjer, herunder større både eller uindregistrerede campingvogne.
Indregistrerede køretøjer må kun parkeres inden for dertil indrettede
parkeringspladser.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang, delområde A
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Lindholm Nærbanevej, se
Bilag 2.

8.2

Intern vej, delområde A
Intern vej skal etableres med et vejudlæg på min. 7 m. Hertil kommer
areal til p-pladser, se snit i Figur 1. Området skal indrettes efter principperne for en stillevej og hastighedsklassificeres til 30 km/t.
Vejen skal afsluttes med en vendeplads, der opfylder kravene herom i
vejlovgivningen.
Vejens tilslutning til rundkørslen skal tilstræbes så symmetrisk som
muligt i forhold til de øvrige tilslutninger.
For at understrege princippet om stillevej suppleres vejudlægget ca.
midt på strækningen med eksempelvis en hævet flade eller bump.

8.3

Sti
Der skal udlægges areal til sti med en placering i princippet som vist på
Bilag 2. Stien skal anlægges i minimum 2 meters bredde.
Med 'i princippet' menes, at stien godt kan flyttes få meter i forbindelse
med fastlæggelsen af den endelige stistruktur.

8.4

Parkering, delområde A
Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1,5 p-plads pr. bolig.
Parkeringsarealet skal anlægges med en grøn karakter, jf. pkt. 7.1.
De vejledende normer for parkering fremgår af Bilag F i kommuneplanen.

Figur 1, pkt. 8.2: Snit, der viser anvendelsen af arealet mellem boliger og skellet mod banen.
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9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning, delområde A
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisninger.

9.2

Gasforsyning, delområde A
Lokalplanområdet kan forsynes med bygas eller naturgas fra eksisterende ledningsføring i Thistedvej syd for området.

9.3

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

9.4

Renovation og affald, delområde A
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning Renovations regulativer.
Regulativerne findes på www.skidt.dk

9.5

Kloakering, delområde A
Området skal separatkloakeres og tilsluttes kloaksystemet efter kommunens anvisning.

9.6

Antenner, paraboler og lign., delområde A
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.

9.7

Regnvandsbassin, delområde A
Der sikres mulighed for forsinkelsesbassin til regnvand i områdets
nordvestlige ende. Der kan suppleres eller erstattes med regnvandskassetter under adgangsvejen til forsinkelse af regnvand.

9.8

Overfladevand, delområde A
Overfladevand i lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak
eller vandløb neddrosles til 1 l/sek pr.ha. Overfladevandet skal inden
udløb renses svarende til den rensningsgrad, der kan opnås i et veldimensioneret vådt bassin med dykket afløb. I fald der ikke er plads til et
vådt bassin, så skal der stadigvæk ske en neddrosling af overfladevandet og krav om sandfang og olieudskiller inden afledning til kloaksystemet.
Der skal anvendes LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til begrænsning
og neddrosling af overfladevandet, fx ved etablering af grønne tage,
regnbede, grøfter, render, udformningen af befæstelse, beplantning af
veje, stier og parkeringsarealer.
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10. Miljø
10.1 Miljøklassificering, delområde A
Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2.
Se endvidere Bilag A i kommuneplanen.
10.2 Støj fra trafik, delområde A
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke
overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for
trafikstøj. Se pkt. 5.2.
Se endvidere Bilag C i kommuneplanen.
10.3 Støj- og vibrationer fra jernbanen, delområde A
I området skal ny bebyggelse udformes, så det sikres, at støjniveauet
fra jernbanen ikke overstiger Lden 64 dB på udendørs opholdsarealer.
Ligeledes må der ikke opføres bebyggelse mellem jernbanen og vibrationslinjen 17 meter fra nærmeste spors midte. Linjen er vist på Bilag 2.
10.4 Energiforbrug, delområde A
Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, dvs. en klasse over
mindstekrav i det til enhver tid gældende bygningsreglement, under
forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.

11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt, delområde A
Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for lokalplanens delområde A.
11.2 Opgaver, delområde A
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsvej, intern vej, belysning, fællesanlæg og sti. Drift og
vedligeholdelse af vej omfatter tillige afvanding, herunder vedligehold
af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til
offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.3 Vedtægter, delområde A
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af
Aalborg Kommune.
11.4 Oprettelse, delområde A
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

December 2013 • Side 19

Planbestemmelser
Lokalplan 1-2-110
Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby Midtby
12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Fjernvarmepligt, delområde A
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter kommunens anvisninger.
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 med fjernvarme.
12.2 Kloakering, delområde A
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er separatkloakeret, og tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisning.
12.3 Parkering, delområde A
Før de enkelte bygninger tages i brug skal der etableres parkering efter
bestemmelserne i pkt. 8.4.
12.4 Beplantning, delområde A
Inden ny bebyggelse kan tages i brug skal der udføres beplantning, jf.
pkt. 7.1 og 7.2.
12.5 Befæstede arealer, delområde A
Befæstede arealer skal, hvor det er muligt, etableres som permeable.
En permeabel belægning er en befæstelse, hvor regnvand kan trænge
igennem.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 12-063, Lindholm Station, Nørresundby
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
1-2-110 ophæves lokalplan 12-063, Lindholm Station, Nørresundby, for
det område, der er omfattet af lokalplan 1-2-110.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget 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.
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15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet 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 byrådet ekspropriere.

Vedtagelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den ..
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den ..
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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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.
Lokalplanen består af:
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Desuden kan der være en Illustrationsskitse, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme,
der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens
bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.
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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.

Matrikelkort
Lokalplan 1-2-110
Nærbanevej, Nørresundby
Nørresundby Midtby
Midtby
Boliger ved Lindholm Nærbanevej,
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Arealanvendelse
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inspiration og er derfor ikke bindende.
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