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Vejledning

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. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder
sig til anden planlægning, og om gennemførelse af
lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer
samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare
og illustrere planbestemmelserne og er således ikke
direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i
forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området
er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan
bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu
strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er
derfor ikke bindende.
Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Anvendelseskategorier, Støj fra trafik og
Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne.
Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave
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.
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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 offentlig
hedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser
og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende
ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag,
starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt
lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har 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.
Kommuneplantillæg 3.013
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den
nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og
kommuneplanen.
Kommuneplantillægget omfatter det samme område
som lokalplanen.
Kommuneplantillæg 3.013 offentliggøres samtidig med
lokalplanen, men i et særskilt dokument.
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Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris

Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:2000. Luftfoto optaget 2012.

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af en række boliger på området, der tidligere har
været benyttet til HK's kontorbyggeri på Hasserisvej.
Boligerne opføres i en etagebebyggelse på 2 etager.
Bebyggelsen skal tilpasses den attraktive og synlige
placering ved Hasserisvej. Således skal bygningerne
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opføres i nutidigt formsprog og i høj arkitektonisk og
materialemæssig kvalitet.
Bebyggelsens indpasning i området skal ligeledes foretages udfra overvejelser om sammenhængen med de
nærliggende bebyggelser.
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Lokalplanområdet
Området afgrænses mod syd af Hasserisvej og mod
nord af en parkeringsplads ved arkitektfirmaet Andersen
og Rosendahl. Mod øst og vest af henholdsvis boliger
ved Fuglevænget og en ny bygning på Hasserisvej 126.
Området, der er på ca. 5.200 m2, ligger i byzone og
omfatter én ejendom; Hasserisvej 124.

Bag denne ligger flere nyere tilbygninger af var ierende
kvalitet og stilarter. Området fremtræder generelt forsømt, idet brugen af bebyggelsen er ophørt for år tilbage.
Den nuværende bebyggelse har iflg. BBR et etageareal
på 2.109 m2 samt en kælder bl.a. med sikringsrum.
Bebyggelsen er opført som 1-2½ etagers bygninger.

På ejendommen findes i dag de tidligere kontorbygninger til HK Aalborg, der for størstedelens vedkommende
står tomme.

Området er kuperet med niveauforskelle på 2-3 m.
fra Hasserisvej til det nordlige skel. Størstedelen af
arealerne omkring bygningerne er befæstede parkeringspladser, med en enkelt række allé-træer langs
Hasserisvej.

På ejendommen mod Hasserisvej ligger en traditionel
bebyggelse med saddeltag og i gule teglsten fra 1960.

Lokalplanområdets omgivelser
Hasserisvej er hovedfærdselsåren mellem Aalborg
midtby og de store villakvarterer i Hasseris, og er derfor
meget trafikeret.
Langs vejen ligger en række ældre liebhavervillaer, der
for en dels vedkommende har skiftet anvendelse fra
de tidligere velhaverboliger til kontordomiciler o.lign.
erhvervsformål.
Hasserisvej har et grønt præg med en række flotte

Den eksisterende gulstensbebyggelse på Hasserisvej 124.
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Denne del af Hasserisvej fremstår grøn med en del beplanting,
heraf allé-træer og store enkeltstående træer i forhaverne.
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ældre træer, både som allé-beplantning langs vejen og
som ældre større træer i de private haver.
Ejendommene som grænser op til lokalplanområdet
består af forskellige stilarter, farver og materialeholdning
samt varierende facadehøjder og anvendelser.
Bebyggelsen syd for Hasserisvej består af funkisvillaer
og klassiske historiske villaer i henholdvis gule teglsten
og oppudsede facader i hvid. Bebyggelsen variere fra
1½ til 2 etager og anvendes til boliger. (Billede 1, 2,
12 og 13 herunder).
Naboejendommen mod øst er en bolig opført i gule
teglsten i 1½ etager. Længere mod øst er der placeret
en hvid 1½-etagers bolig i national romantisk stil (billede 3 og 4).
Langs Fuglevænget er der ligeledes en række ejendomme som grænser op til lokalplanområdet. Disse
er 1½-etagers boliger i gule teglsten (billede 5 og 6).

en større bebyggelse dels i klassisk historisk stil og dels
i moderne stil. Bebyggelsen er i 2 etager og anvendes
til erhverv (billede 7).
På Sannasvej er der tre boligejendomme som grænser
op til området. To af dem er 1-plans typehuse i hvid
puds og hvide teglsten (billede 8 og 9). Den sidste bolig
er en 2 plans funkisvilla i gule teglsten (billede 10).
Naboejendommen mod vest er en større hvid villa i 2
etager plus uudnyttet tagetage. Villaen anvendes til
kontorer (billede 11). Ved siden af denne er der mod
vest placeret en bolig i "Bedre byggeskik" med gule
pudset facader i 1½ etager.
Hele området er omfattet af lokalplanen "Hasseris bevar mig vel" nr. 05-078, som er vedtaget for at sikre,
at Hasseris bibeholder sit karakteristiske udtryk og
at udvikling sker med stor hensyntagen til områdets
eksisterende bebyggelse.

På hjørnet af Fuglevænget og Sannasvej er der placeret

De omkringliggende ejendomme ved Hasserisvej 124, beskrivelsen af de enkelte bygningers karakteristika er foretaget udfra
planen "Hasseris bevar mig vel".
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Lokalplanens indhold
Den eksisterende bebyggelse nedrives og erstattes
af en ny boligbebyggelse. Der planlægges opført 20
større boliger med et gennemsnit på ca. 120 m2. Der
fastsættes en samlet bebyggelsesprocent på max. 50,
hvilket svarer til et samlet etageareal på ca. 2.600 m2.
Området bebygges efter én samlet plan, med en
nutidig bebyggelse, der sikrer indpasning i Hasseris’
bevaringsværdige miljø. Området disponeres med to
selvstændige boligstokke opført som en lav etagebebyggelse i 2 etager. For bebyggelsen fastsættes en
max. kote for tag. Koten falder med 1,6 meter fra de
højest beliggende, tættest på Hasserisvej, til de lavest
liggende mod nord.
Disponering
Lokalplanområdet disponeres således, at bebyggelsen
opføres med gavle mod Hasserisvej. I mellem boligstokkene anlægges grønne rum til ophold for bebyggelsens beboere.
Området åbnes herved op med synlige grønne arealer
set fra Hasserisvej.
På denne måde sikres en åben bebyggelse med opholdsarealer på ca. 800 m2 på terræn og mere private
opholdsarealer som altaner.

Bebyggelse
Området kan anvendes til lave etageboliger i max. 2
etager og med en max højde på 7,5 m.
Lokalplanen skal sikre, at den ny bebyggelse udformes
i et nutidigt arkitektonisk udtryk med referancer til
dansk funktionalistisk byggeri som funkis villaen og
bungalov villaen. Se illustration herunder samt referencer næste side.
Det skal sikres, at bebyggelsen opføres som én samlet
bebyggelse.
Der er fastsat principper for bebyggelsens udformning
og materialevalg, der sikrer, at denne som hovedprincip
opføres i traditionel tegl, men med mulighed for, at
bryde facaden med andre materialer på mindre partier.
Friarealer
Der er fastsat bestemmelser til sikring af områdets
mest markante beplantning langs Hasserisvej samt
hegning mod naboejendomme.
Trafik
Den eksisterende vejadgang til Hasserisvej bibeholdes.
Inden for lokalplan området etableres en ensrettet vej
med sideparkering ved boligerne samt gæsteparkering
på arealet op mod Hasserisvej, som det er i dag.

Facadestudie af bebyggelsen. - Boligstok øst.

Principsnit af bebyggelsen. - Boligstok
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Herover ses en visualisering af bebyggelsen set fra Hasserisvej.

Herover. Referancefotos som viser funkisvillaer i Hasseris Villaby.
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Inden der kan etableres boliger i området op mod
Hasserisvej skal det sikres, ved beregninger og evt.
afhjælpende foranstaltninger, at de vejledende støjkrav
for trafikstøj målt inde og ude kan overholdes.

Lokalplanens sammenhæng med anden
fysisk planlægning
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde (3.3.D2 Hasserisvej).

Befolkningens levevilkår og materielle
goder
Boligforhold
Der muliggøres etablering af omkring 20 større lejligheder i en mindre etagebebyggelse i det centrale Hasseris. Lejlighederne skal være med til at skabe variation
i udbudet af boliger i området. Lejlighederne vil være
et oplagt alternativ til dem, som ikke længere ønsker
at bo i villa i Hasseris, men som fortsat gerne vil bo i
nærområdet i det centrale Hasseris.

Kommuneplanramme 3.3.D2 udlægger området bl.a.
til boliger i form af åben-lav, tæt-lav eller etage bebyggelser med 2½ etager og en max. højde på 12,5 m.
samt en maks. bebyggelsesprocent på 40.

Adgang til uddannelse, arbejde og indkøbsmuligheder
I umiddelbar nærhed til området er der placeret busstoppesteder på Hasserisvej. Dette sikrer nem adgang
til arbejde og uddannelse.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet bebyggelsesprocenten i
lokalplanen er 50%.

På Hasserisvej er der ligeledes cykelsti og fortov, således
der er sikker adgang til midtbyen og Hasseris Bymidte,
hvor der er flere muligheder for indkøb.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som
sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse
mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Kultur
Lokalplanen bidrager i sig selv ikke til at øge udbudet
af kulturelle tilbud, men, på samme måde som ovenfor
beskrevet, er der let adgang til en række kulturelle
tilbud i midtbyen.

Kommuneplantillægget omfatter det samme område
som lokalplanen.
Kommuneplantillæg 3.013 offentliggøres samtidig med
lokalplanen, men i et særskilt dokument.
Lokalplan 05-078
Området er omfattet af en eksisterende lokalplan, hvis
formål er at bevare Hasseris Villabys karakter som et
område med bevaringsværdige bygninger samt sikre,
at området fortsat benyttes til bolig og småerhverv.
Den eksisterende lokalplan ophæves for området omfattet af denne lokalplan.
Skole og institutioner
Boligerne vil blive dækket af skoledistriktet for Stolpedalsskolen. I øjeblikket er der ikke kapacitet til flere
klasser og kun kapacitet til enkelte ekstra elever i de
nuværende klasser og i DUS'en.
Der vil i de kommende år blive bygget til skolen, således at der er kapacitet til de elever der forventes at
komme på skolen.
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Materialer
Der tages hensyn til bæredygtighed i valg af materialer
og løsninger.
F.eks. er kobber en knap ressource, som med et fortsat forbrug vil være brugt op inden for en overskuelig
årrække. Kobber har desuden en negativ miljøeffekt,
bl.a. er det en plantegift og det kan forurene grundvandet. Materialevalget kan således have betydning for
hvilke LAR-principper der kan bringes i anvendelse, idet
overfladevand, der har været i kontakt med kobber,
sandsynligvis skal opsamles og renses inden nedsivning
eller afledning.

Menneskers sundhed
Støj fra trafik
Området ligger op mod Hasserisvej med en ÅDT (årsdøgntrafik) på ca. 9.168 køretøjer.
Der er gennemført beregninger der viser at støjniveauet
Lden ved den facade, der vender mod Hasserisvej er
op til 68 dB.
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Der kan i eksisterende støjbelastede byområder planlægges nye boliger under forudsætning af, at de enkelte
boliger støjisoleres i facaden således at det indendørs
støjniveau på Lden 33 dB kan overholdes, og at udendørs
opholdsarealer ikke påvirkes af støj der overstiger Lden
58 dB. Dette gælder også for opholdsarealer etableret
på altaner og tagterrasser.
Støj fra virksomheder (herunder støjende fritidsaktiviteter og restauranter)
Der er ikke støj fra virksomheder i eller tæt på området. Det vil ikke blive muligt at etablere virksomheder
indenfor området.
Trafiksikkerhed
Den eksisterende vejadgang til Hasserisvej bibeholdes
og der vil ikke blive etableret yderligere vejadgange
til Hasserisvej.
Friluftsliv og rekreative interesser
Området er velplaceret ift. adgang til det rekreative
området ved Mølleparken, som indeholder stor park
med udsigt over Aalborg, en mindre skov samt grænser
op til Aalborg Zoo. Området er også placeret i nærhed
til naturområdet Nordens Kridtgrav, som er en større
sø omgivet af stejle kalkskrænter.

Klimatiske faktorer
Energiforbrug (CO2)
Byggeriet opføres som lavenergibyggeri i energiklasse
2015. Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret i det til enhver tid gældende
bygningsreglement, i alle lokalplaner og større renoveringsprojekter. Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt.
Vandstandsstigninger
Området ligger højt (min. kote 18), der vil derfor ikke
være problemer med vandstandstigninger.
Området består i dag hovedsagligt af større arealer
med belægning, samt store tagflader.
I overensstemmelse med Aalborg Kommunes Klimastrategi 2011-2021 bør håndtering af overfladevand
primært foregå lokalt. Dette bør sikres ved at have
større arealer, som kan optage overflade vand.
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Bygninger angivet med bevaringsværdi omkring lokalplanområdet, jf. Kommuneatlas Aalborg Nord/Syd og senere
SAVE-registrering

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Plante- og dyreliv - generelt set
Områdets status vil blive ændret fra erhverv med større
parkeringsarealer til boliger med større grønne arealer,
dermed vil forholdene for planteliv, og dermed også
dyrelivet, blive forbedret i området. Desuden er der
udpeget bevaringsværdige træer. Dette vil ligeledes
bidrage til områdets grønne præg.

Arkæologisk arv, kulturarv, arkitektonisk arv
Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg
Aalborg Kommune har bevaringsregistreret bygninger,
der er opført før 1940 i de gamle Nibe og Aalborg kommuner. Senere er der visse steder i bl.a. Aalborg by
suppleret med nyere bygninger. Registreringen er gennemført efter SAVE-metoden, og oplysningerne ligger
på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk/
fbb. I SAVE-registeret er der flere bevaringsværdige
bygninger i og omkring lokalplanområdet.
"Høj bevaringsværdi" omfatter bygninger med bevaringsværdi 1-3, "Middel bevaringsværdi" omfatter
bygninger med bevaringsværdi 4-6 og "Lav bevaringsværdi" omfatter bygninger med bevaringsværdi 7-9.
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Området er omgivet af bygninger registreret med "Middel bevaringsværdi" samt en enkelt bygning mod nord
registreret med "Høj bevaringsværdi".
Bygningerne indenfor lokalplanområdet er registreret
med bevaringsværdi 7, hvilket betyder, at bygningerne
må nedrives.
Kulturhistoriske værdier
Området er ikke udpeget som værdifuldt kulturmiljø
i kommuneplanen. Området er dog beliggende i et
område, som er beskrevet i projektet "Hasseris bevar
mig vel". Heri redegøres for Hasseris-områdets høje
arkitektoniske kvaliteter, samt det gedigne håndværk
som er udført i området. Der er derfor udført SAVE-registrering for alle huse, registreret stilarter, udarbejdet
stilblade for forskellige hustyper, samt tilvejebragt nye
lokalplaner i området. Derfor har det høj prioritet at ny
bebyggelse indpasses i de karakteristiske omgivelser.
Arkæologiske værdier
Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet kan bygherren eller den, for hvis regning
et jordarbejde udføres i henhold til Museumslovens
§ 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage
stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden en tidsfrist på 4
uger komme med en udtalelse, der i det givne tilfælde
vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse.
Landskab
Den del af området, der i dag grænser op til Hasserisvej, fremstår med en parkeringsplads med en kant af
mindre træer, der trives dårligt på voksepladsen. Med
lokalplanen sikres et grønt bælte med Hasserisvej på
minimum 2 meter. Bæltet skal sikre bedre vækstbetingelser for beplantningen.

Håndtering af overfladevand
Lokalplanområdet har i dag en stor befæstelsesgrad,
som med gennemførelsen af lokalplanen vil blive mindre.
Derfor vil der alt andet lige være mindre regnvand end
i dag, der skal afledes til kloaksystemet.
Da området er separatkloakeret, bør der være særligt
fokus på lokal håndtering af regnvand. Der findes en
række muligheder for håndtering af regnvand inden
for lokalplanområdet:
- Minimere området med befæstede areale,r
- Anvendelse af vandgennemtrængeligt belægninger,
- Etablering af grønne tage og facader,
- Opsamling og anvendelse af regnvand til f.eks.
vanding,
- Etablering af render, grøfter, regnbede m.v. som
enten bidrager til forsinkelse, bidrager til fordamping
eller nedsivning af regnvandet og samtidig har en
natur- og / eller rekreativ gevinst.
Jordforurening, jordhåndtering og -flytning
Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På www.skidt.dk kan man se, om
lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at
jorden defineres som værende lettere forurenet. Det
medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel
skal anmeldes til Aalborg Forsyning, Renovation, og at
jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse
med jordflytningen.
Hvis man opfører en ny bolig eller ændrer anvendelsen
af et areal til bolig, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre sig, at det øverste 50 cm’s
jordlag på de ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller
at der er varig fast belægning. Yderligere oplysninger
kan fås ved at kontakte Aalborg Kommune.

Grundvand, overfladevand og jordbund

Teknisk forsyning

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område uden drikkevandsinteresser.

Renovation
Ved etageejendomme bør der som udgangspunkt reserveres areal til etablering af affaldsøer på grunden.
Opsamlingen kan ske i kuber/containere eller, hvor det er
praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske
containere. Ved underjordiske løsninger opnås mindre
synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes.

Forsyningsvirksomhederne vurderer, om der skal gives tilladelse til grundvandssænkning, og skal derfor
orienteres ved en evt. midlertidig eller permanent
grundvandssænkning i lokalplanområdet. På grund af
områdets særlige beskaffenhed kan der blive stillet
særlige vilkår i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.
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Ved større boligkomplekser kan der med fordel etableres
plads til central opsamling af eksempelvis storskrald,
metal, elektronikaffald og farligt affald. De to sidst-
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nævnte affaldstyper skal kunne opbevares aflåst. Dvs.
egentlige genbrugspladser/miljøpladser. Fordelen ved
denne løsning er, at der opnås bedre udnyttelse af udstyr, nemmere opsyn og mere fleksibilitet for beboerne.
Ved meget store og sammenhængende områder med
mange boliger bør det overvejes, om der med fordel
kan etableres underjordiske affaldssystemer for en
eller flere af de affaldsfraktioner, der forekommer i
husholdningen.

2010 – 125 % metode” på www.energinet.dk). Der er
mulighed for, at gasforsyningen i fremtiden kan baseres
på opgraderet biogas (såkaldt BioNaturGas, BNG) og
dermed blive CO2-neutral.

Tilladelser eller dispensationer i medfør
af anden lovgivning

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 renovationsarbejdernes arbejdsmiljø.

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).

Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på
tlf. 9931 4955.

Servitutter

Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri under
forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af Aalborg Kommunes
spildevandsplan. Området er fælleskloakeret, og spildevand ledes til Renseanlæg Vest. Ny bebyggelse inden
for lokalplanens område bør separatkloakeres.
Gas
Lokalplanområdet kan forsynes med bygas fra eksisterende ledningsføring i Hasserisvej, syd for området.
Bygasforsyning vurderes at være særlig attraktivt til
forsyning af gaskomfurer og -ovne i køkkener eller
gaspejse i opholdsrum. Ligeledes kan gassen med
økonomisk fordel anvendes til vaskemaskiner og tørretumblere i (fælles)vaskerier.
Aalborg Forsyning, Gas yder bistand i forbindelse med
dimensionering af anlæg. Der opkræves ikke tilslutningsafgift ved etablering af nyt stik.
Selvom bygas i dag er et fossilt brændsel, er miljøbelastningen stadig væsentlig mindre end ved anvendelse af
traditionelt produceret el. I 2010 var CO2-udledningen
for naturgas 219 g/kWh (baseret på Miljøstyrelsens
emissionsfaktor for 2010 med 7 % tillæg for transmissionstab), mens udledningen ved anvendelse af el var
449 g/kWh, (jf. ”Miljødeklaration af el til grønt regnskab
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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
nings
selskaber, 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.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke
påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i
oversigten.
Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 03.02.1960 (lbnr. 995798-76)
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Påtaleberettiget: Ejere af matr.nr. 10h Aalborg Ladegaard, Hasseris.
Ifølge deklarationen må der på et mindre areal i skel
mellem matr.nr. 10e og 10h ikke opføres bygninger,
etableres hegn, benyttes til lager mm. Størstedelen af
arealet er senere arealoverført til matr.nr. 10h (i 2008),
hvor servitutten nu ligeledes er lyst.
Servitutten vurderes, at have mistet sin betydning og bør
aflyses. Da der er tale om en privat rådighedsservitut,
kan det alene ske med den påtaleberettigedes accept.

13

Redegørelse
Lokalplan 3-3-109

FORSLAG

Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris
Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 24.02.1962 (lbnr. 995799-76)
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme
mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Deklaration vedr. 4 forskellige forhold:
- anlæggelse og vedligeholdelse af parkeringspladser.
Lokalplanen fastsætter ajourførte krav om udlæg
og anlæg af p-pladser iht. gældende p-norm. For
denne dels vedkommende er der tale om en privatretlig servitut, der ophæves med lokalplanen.
-

færdselsret til en på daværende tidspunkt nordligere
parcel. Ejendommen er sammenlagt, deklarationen
har mistet sin betydning og bør aflyses. Der kan dog
være placeret ledningsanlæg i vejarealet, dette vil
på nuværende tidspunkt være interne forsyningsledninger og vil blive ændret ifm. byggemodning
af området.

-

tilslutningspligt til Hasseris Fjernvarme. Bør slettes da tilslutningspligt i dag reguleres i varme- og
lokalplaner. Da det er en offentlig rådighedsservitut
kan den kun slettes med den påtaleberettigedes
accept.

-

bestemmelse om godkendelse af planerne for
opførelse af butikshus, samt bestemmelse om at
husets lejere ikke må benytte parkeringspladsen
foran huset. Privat servitut (tilstand) der bør aflyses
med lokalplanen, da bestemmelserne om etablering
af parkering mm. erstattes af lokalplanens bestemmelser.

Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 18.12.1968 (lbnr. 995800-76)
Titel:
Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., forbud
mod oplagsplads mv samt godkendelse af bygningstegninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Deklarationen omhandler dels et forbud mod udstykning,
dels fastsættelse af anvendelsen til udvidelse af butik,
forbud mod etablering af oplagsplads samt godkendelse
af bygningstegninger.
Der er tale om en privat tilstandsservitut, der er i
strid med lokalplanens bestemmelse om boliger mm.
Servitutten aflyses.
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Det væsentligste formål med lov om miljøvurdering af
planer og programmer er at fremme en bæredygtig
udvikling. Planen er derfor, udover lovens kriterier,
også vurderet i forhold til Aalborg Kommunes bæredygtigshedsstrategi.
Bæredygtighedsstrategi
I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi er følgende temaer relevante i forbindelse med
planlægning: Klima, Ressourcer, Natur samt Miljø og
sundhed. Planen er vurderet i forhold til relevante mål
fra bæredygtighedsstrategien.
Klima
Det vurderes i forhold til klima at påvirkningen er positiv. Der stilles krav om lavenergibyggeri under forudsætning af positiv samfundsøkonomi. Overfladevand
bør håndteres lokalt (LAR). Inden for området bliver
der større områder, der ikke er befæstede. Der bliver
således flere arealer, hvor regnvandet kan nedsives.
Ressourcer
I forhold til ressourcer vurderes påvirkningen at være
neutral, fordi der stilles krav om reservering af arealer
til sortering og opbevaring af affald.
Natur
I forhold til natur vurderes lokalplanen at have en positiv påvirkning, da det eksisterende erhvervsområde
med fast belægning/parkeringspladser ændres til et
boligområdet med større friarealer.
Miljø og sundhed
I forhold til miljø og sundhed vurderes påvirkningen
at være neutral, da trafikbelastningen ikke vil være
væsentlig anderledes end den nuværende og da nye
boliger og opholdsarealer skal afskærmes mod støj.
Miljøvurderingsloven
”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”
opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer,
der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis
en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet,
skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en
miljøvurdering.
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt.
10b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af
butikscentre og parkeringspladser”. Det vurderes dog

December 2013

samtidig, at planen er omfattet af lovens § 3, stk. 2,
idet den fastlægger anvendelsen af et mindre område
på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en
miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt
i lovens bilag 2. Det vurderes, at følgende miljøforhold
bliver påvirket ved gennemførelsen af planen: biologisk
mangfoldighed, fauna og flora, befolkningens levevilkår
og materielle goder, menneskers sundhed og arkæologisk arv, arkitektonisk arv og kulturarv. Påvirkningen
er nærmere beskrevet i det følgende.
Samlet vurderes det, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planen er således ikke omfattet af kravet
om at udarbejde en miljøvurdering.
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Området er i dag befæstet i stor grad. Med lokalplanen vil der være mere ”grønt”, da området ændres
fra erhvervsområde med store p-arealer til lejligheder
med haver.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vurderes at have en positiv påvirkning, da de nye større
lejligheder vil være med til at skabe et varieret udbud
af boliger i Aalborg. Boligerne bør indrettes så ældre
og handicappede også kan benytte dem.
Lokalplanområdet ligger bynært med gode indkøbsmuligheder og i cykelafstand til byens kulturelle tilbud. Der
er endvidere nem adgang til offentlige transportmidler
og vejnettet samt indkøbsmuligheder.
Menneskers sundhed
Området er påvirket af trafikstøj, hvilket som udgangspunkt har en negativ påvirkning. Der er gennemført en
støjkortlægning af området, der viser at bebyggelsen,
der er orienteret mod Hasserisvej, er belastet med
nogen trafikstøj (Lden op til 68 dB).
Lokalplanen sikrer, at nye boliger og opholdsarealer
ikke bliver påvirket af trafikstøj. Således skal nye boliger (eller anden støjfølsom anvendelse) støjisoleres
og afskærmes i bygningskonstruktionen således at
grænseværdierne kan overholdes. På den baggrund
vurderes det, at have en neutral påvirkning.
Forslaget udnytter ikke områdets friarealer optimalt,
men er til gengæld tæt placeret i forholdt til Mølleparken, Nordens Kridtgrav og Aalborg Zoo.
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Arkæologisk arv, arkitektonisk arv og kulturarv
Det sikres i lokalplanen, at nybyggeri skal opføres i
harmoni med de omkringliggende bygninger og det
bevaringsværdige bymiljø.
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså
ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre,
1.1 at området kan anvendes til boligformål
1.2

at ny bebyggelse opføres som en arkitektonisk
helhed,

1.3

at bebyggelsen disponeres med grønne fællesarealer,

1.4

at området vejbetjenes fra Hasserisvej.

2. Område og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer indenfor lokalplanens
afgrænsning.
2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
• Boliger (tæt-lav, etage)
• Tekniske anlæg*.
*Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning
4.1 Udstykning
Området må ikke udstykkes yderligere.
Ønskes der en yderligere opdeling af området kan det
kun ske ved en ejerlejlighedsopdeling.

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.3 Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter,
som er vist på Bilag 2.
5.4 Mindre, sekundære bygninger
Carporte, redskabsskure, cykelskure, plads til opsamling af affald, drivhuse og andre mindre, sekundære
bygninger må opføres uden for byggefelterne. Disse
bygninger og anlæg må ikke placeres nærmere skel
end 2,5 meter.
Der må maks. opføres sekundære bygninger udenfor
byggefeltet svarende til 2m2 pr. bolig.
5.5 Etager
Bygninger må maks. opføres i 2 etager.
5.6 Bygningshøjde
Ingen bygning må gives en højde, der ved tagrygning
overstiger de tagkoter, der fremgår af Bilag 2.
Da terræn i dag er meget reguleret og tilpasset de
nuværende bygninger, fastsættes højden ved max.
tagkoter istedet for niveauplaner. Tagkoter giver et
præcist højdegrænseplan. Med tagkoterne er der givet
mulighed for bebyggelse med højder på 7,5 meter, som
trappes ned fra Hasserisvej - vist på bilag 3.

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udformning
Bebyggelsens facader, proportioner og udtryk, skal varieres og bebyggelsesn højde aftrappes fra Hasserisvej
mod nord. Princippet er illustreret på billag 3.
Bebyggelsen må ikke opføres med åbne svalegange
i facaden.
6.2 Generelt
Den samlede bebyggelse, inkl. mindre sekundære bygninger, skal fremstå som en arkitektonisk helhed med
hensyn til formsprog, materialer, farve m.v.

5.1 Nedrivning
Eksisterende bygninger indenfor lokalplanområdet kan
nedrives.

Med bestemmelsen sikres at al bebyggelse opføres ud
fra samme arkitektoniske principper, dette uanset om
der senere bygges nyt eller til som ”knopskydning”.
Ligeledes skal sekundære bygninger mm. indarbejdes
i den samlede bebyggelses arkitektoniske udtryk.

5.2 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte ejendom.

6.3 Facader
Facader skal udføres som blank mur i tegl. Mindre
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partier på facader og gavle (maks. 1/4) kan fremstå
som træbeklædning, pudsede malede flader eller med
begrønning.

Der skal anlægges fælles opholdsareal på min. 30% af
boligetagearealet, med en placering i princippet som
angivet på Bilag 2.

Materialevalg, farver, udformning mv. på vinduer,
altaner, udvendige trapper, indgangspartier og øvrige
bygningsdetaljer skal være ens for hele bebyggelsen.

7.2 Fælles friarealer, indretning og beplantning
De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der
opnås en god helhedsvirkning.

At farverne skal være ens betyder, at de hver for sig
skal være identiske i farvekode, produktnavn, transparens og glansgrad.

Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde,
affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og
beplantning udformes og placeres ud fra en samlet
områdedisponering, der omfatter alle friarealerne. Det
skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses,
ikke generer hinanden.

Sokler må udføres i en maks. højde af 0,6 meter. Således skal sokler, der på grund af terrænet har en hel
eller delvis fri facade, udføres som ydervægge.
6.4 Sekundære bygninger
Sekundære bygninger, der opføres udenfor byggefelter,
må også fremstå med facader i tegl, træ, stenplade
eller med begrønning, under forudsætning af, at de
samlet set fremstår ens.
6.5 Tagform
Tage skal udføres, så de syner flade.
Tage på primære bygninger skal begrønnes.
Fra en stor del af den omkringliggende bebyggelse vil
byggeriets tagflade være synelige. Derfor betragtes
taget som en femte facade, og som krav til bearbejdning af denne, stille der krav om begrønning tagfladen.
Synlige tagrender og nedløb skal være af metal.
6.6 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 meter tilbage i forhold til bygningens facade.
Ventilationsafkast må ikke være højere end 1 meter
over bygningens tag.
Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes
tage eller facader.

7. Ubebyggede arealer
7.1 Opholdsarealer
Arealer der ikke benyttes til bebyggelse, vejanlæg og
parkering skal anlægges således, at de kan benyttes
som opholdsarealer.
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Der findes mange kvalificerede måder at indrette
friarealer på. Derfor stiller lokalplanen ikke krav om,
at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at
friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner.
Dokumentationen skal som hovedregel være i form af
en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og
beplantning er vist.
7.3 Beplantning
Eksisterende træer udenfor byggefelterne og vejudlægget samt grønne hegn mod naboejendomme skal
bevares. Træerne skal indgå i den samlede plan for
indretning af friarealerne jf. pkt. 7.2.
Ved indreting af parkingsarealerne skal der etableres et
minimum 2 meter bredt grønt bælte mod Hasserisvej.
Bæltet skal sikre, at de bevaringsværdige træer får
bedre vækstbetingelser.
Træerne kan beskæres som del af den almindelige
vedligeholdelse. Ved eventuel nødvendig udskiftning af
enkelte udgåede træer, skal der etableres nye træer/
beplantninger, der forbedrer områdets biodiversitet.
Mellem Hasserisvej og parkeringsarealet kan de eksisterende træer fjernes under forudsætning af, at der
efterplantes og etableres en "grøn" profil eller kant
mod Hasserisvej.
7.4 Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænregulering nærmere naboeller vejskel end 1 meter.
I forbindelse med byggemodning må der foretages
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terrænregulering således, at omkringliggende terræn
tilpasses bebyggelsen.

langs vej B-B samt ved adgangsvejen som vist i princippet på Bilag 2.

Terrænreguleringen på ejendommen er i dag foretaget således at terrænnet er tilpasset de nuværende
bygninger, der kan derfor ikke tales om et "naturligt
terræn". I forbindelse med ny bebyggelse kan terræn
derfor reguleres således at det igen tilpasses bebyggelsen, men dog således at terræn fastholdes i det
nuværende niveau langs kanten af området mod de
omliggende ejendomme.

Der skal anlæges parkeringspladser i henhold til Aalborg
Kommune normer angivet i Bilag F.

7.5 Terrænregulering, udførelse
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde,
at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod
bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 1:2) skal ske med støttemure.
7.6 Afskærmning, hegn, støttemure o.lign.
Afskærmning, hegn, støttemure o.lign. skal udføres
med samme materialer som facaden (tegl), begrønnes
(dækkes af beplantning) eller etableres som hæk eller
levende hegn. Hegn, afskærmning og støttemure skal
være ens for hele området.
Afskærmning mellem bebyggelsen og den interne vej
A-A må max. gives en højde på 1,5 m.
Der må kun opsættes levende hegn i skel mod naboejendomme.

8. Veje, stier og parkering
8.1 Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hasserisvej som vist i princippet på Bilag 2.
Vej A-A udlægges med en bredde på min. 7 meter.
Vej B-B udlægges med en bredde på min. 5,5 meter
med en placering som vist i princippet på Bilag 2. Vejen
anlægges som ensrettet med en kørebanebredde på
min. 3,5 meter og sideparkering.
Vej C-C udlægges og anlægges med en bredde på
min. 3,5 meter med en placering som vist i princippet
på Bilag 2.
8.2 Parkering
Der udlægges areal til p-pladser som sideparkering
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8.3 Belægning
Veje, stier og parkeringsarealer skal udføres med permeable belægninger f.eks. græsarmering.

9. Tekniske anlæg
9.1 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal
fremføres under terræn.
9.2 Fjernvarme
Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisninger.
9.3 Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige
fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.
9.4 Renovation
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige
arealer til sortering, opbevaring og transport af affald
i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
Pladser og anlæg til affaldsortering skal afskærmes
således de ikke er synlige fra nabobebyggelse, offentlige
veje og stier. Eventuelle anlæg og afskærmning skal
opfylde betingelserne i pkt. 6.1 og 6.2 vedr. bebyggelsens udseende og pkt. 7.2 Fælles friarealer, indretning
og beplantning samt pkt. 7.6 vedr. afskærmning.
9.5 Lavenergibyggeri
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri,
som defineret i det til enhver tid gældende bygningsreglement, i alle lokalplaner og større renoveringsprojekter.
Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri,
hvor det er muligt.
9.6 Kloakering
Spilde- og overfladevand skal afledes til kloakken i
Hasserisvej. Grundet terrænforholdene skal vandet
oppumpes til den offentlige kloak via private pumpestationer, som det også er tilfældet for ejendommen i dag.
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Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas fra eksisterende
ledningsføring i Hasserisvej, syd for området

10.Miljø
10.1 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante
indendørs støjniveau i boligen og udendørs støjniveau
på opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til
enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Se
Bilag C, der afspejler de p.t. gældende grænseværdier.
Der må ikke etableres støjvolde, fritstående støjskærme
e.lign. som afskærmning mellem den interne vej A-A
og Hasserisvej.

13.Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Lokalplan 05-078, STRØYBERGSVEJ M.FL.
HASSERIS
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 3-3-109 ophæves lokalplan 05-078,
Strøybergsvej m.fl., for det område, der er omfattet
af lokalplan 3-3-109.

14.Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-3-109 ophæves følgende servitutter
inden for lokalplanens område:

Ingen bestemmelser.

Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 24.02.1962 (lbnr. 995799-76)
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme
mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

Der er tale om etageboliger eller tæt-lav boliger, der
kan udstykkes som ejerlejligheder, ejendommen vil
dermed blive ejet af en ejerforening, der skal vedligeholde områdets fælles arealer og anlæg.

Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 18.12.1968 (lbnr. 995800-76)
Titel:
Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., forbud.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

11.Grundejerforening

12.Betingelser for, at ny bebyggelse må
tages i brug
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede
arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes
tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del
af området, som tages i brug:
- Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er
anlagt fælles fri- og opholdsarealer, som anført i
lokalplanens pkt. 7,
- Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1,
-		Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt.
8.2,
-		Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning, jf.
pkt. 9.2,
- Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg
Kommunes anvisning,
- Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret
ved måling, at opholdsarealerne ikke belastes med
trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
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Aalborg Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne
med en påtegning i tingbogen.

15.Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil
den af byrådet endeligt vedtagne 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 byrådet 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.
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I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er
adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når ind
sigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle ind
sigel
ser og ændringsforslag, lempes disse
midlertidige retsvirkninger.
Lokalplanen
15.1
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
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i
lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.
15.3
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som
er indeholdt i planen, skal etableres.
15.4
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 bebyggelsen
opføres som lavenergihus.
15.5
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre
naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.
15.6
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i
strid med planens principper, kan kun etableres ved
udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen,
kan byrådet ekspropriere.
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Introduktion
I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte
områder. Til det formål bruges nedenstående skema,
som giver en oversigt over hvilke anvendelseskategorier, der arbejdes med, og hvilke typer af boliger,
virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt anvendelseskategori.
For Butikker, Enkeltstående butikker, Butikker
til særlig pladskrævende varegrupper, Mindre
butikker til salg af egne produkter og Butikker
ved Trafikanlæg og lignende gælder særlige regler
for placering, etagearealer, indretning mv., se kommuneplanens hovedstruktur, afsnit 7 Butikker, med
tilhørende retningslinje 7.1.1 til 7.1.7.
I skemaet er også vist, hvordan de forskellige typer af
virksomheder og anlæg indplaceres i miljøklasser, alt
efter hvor miljøbelastende de typisk er. Der arbejdes
med 7 miljøklasser, som beskrives nærmere nedenfor.
Vejledning om miljøklasser og beskyt
telses
afstande
Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse
1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest
miljøbelastende.
Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun
påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således
kan integreres med boliger.
Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun
påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne
indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun
påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er
noget belastende for omgivelserne, og derfor som
hovedregel bør placeres i industriområder.
Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret
belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i
industriområder.
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Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er
meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand
i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er
særligt belastende for omgivelserne, og derfor som
hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt
miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens
M-områder).
Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden
til boligområder skal være større end 500 meter. Som
eksempel kan nævnes særlig risikobetonet produktion,
større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende.
Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:
Klasse 1
0 meter
(i forhold til boliger)
Klasse 2
20 meter
(i forhold til boliger)
Klasse 3
50 meter
(i forhold til boliger)
Klasse 4
100 meter
(i forhold til boliger)
Klasse 5
150 meter
(i forhold til boliger)
Klasse 6
300 meter
(i forhold til boliger)
Klasse 7
500 meter
(i forhold til boliger)
De nævnte minimumsafstande er vejledende og har
dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse
– eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke
hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så
er det også samtidig et signal til virksomheder, der
ønsker at etablere sig i området. Afhængig af størrelse
og udformning dækker de enkelte virksomhedstyper
ofte over flere miljøklasser. Den enkelte virksomhed
har derfor selv et ansvar for at sikre sig, at den er i
overensstemmelse med de angivne miljøklasser – både
på kort og lang sigt. I modsat fald må virksomheden
påregne at blive stillet over for strengere miljøkrav, end
hvad der ellers vil blive stillet til lignende virksomheder,
der er lokaliseret korrekt i forhold til deres miljøklasse.
Minimumsafstandene kan fraviges, men kun på grundlag
af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds
miljøbelastning på både kort og lang sigt.
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Anvendelse

Eksempler på typer

Miljøklasse

Boliger
		
		

Tæt-lav boliger
Etageboliger

Tekniske anlæg
		
		

Antenneanlæg (små)		
Beskyttelsesrum		
Jernbaneanlæg
3-6
Kraftvarmeværker
3-6
Lufthavn
6-7
Parkeringshus
1-4
P-pladser
1-4
Pumpestation o.l.
1-4
Rensningsanlæg
1-7
Transformere (små)
Varmeværker
1-4
Vejanlæg
1-7
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Bemærkninger

Det forudsættes, at anlæggene
kan indpasses på en harmonisk
måde.
Mindre tekniske anlæg (maks.
30 m2 og en højde på maks. 3 m)
kan altid etableres.
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Støj fra vejtrafik

Nye veje og varige trafikomlægninger

Støj fra vejtrafik kan både måles og beregnes, men det anbefales, at den som hovedregel beregnes, da måling af støjen
er forbundet med en lang række usikkerheder. Beregning
af vejtrafikstøj baseres på oplysninger om trafikmængden
(fordelt på køretøjskategorier) og den faktiske hastighed
på vejstrækningen. Til beskrivelse af vejtrafikstøj anvendes
støjindikatoren Lden, der tillægger vejtrafikstøjen i aften- og
natperioden, hvor trafikken normalt er lavere men til gengæld
mere generende, højere vægt end i dagperioden. Således
vil én bilpassage om aftenen svare til godt 3 bilpassager i
dagperioden, og én bilpassage om natten til 10 bilpassager
i dagperioden.

Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer
søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme formål:
Nuværende udendørs
Fremtidigt udendørs
vejtrafikstøjniveau:
vejtrafikstøjniveau:
under Lden 58 dB
Lden 58 dB
Lden 58 dB – 68 dB
maks. Lden 68 dB
over Lden 68 dB
maks. nuværende niveau

Eksisterende og planlagte veje
Arealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de
grænseværdier, der er angivet i Skema 1.
Anvendelse

Rekreative områder i det
åbne land:
- sommerhusområder
- grønne områder og
campingpladser

Udendørs Indendørs
støjniveau støjniveau

Lden 53 dB

Lden 33 dB

Lden 53 dB

Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
I eksisterende boligområder og områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse kan der opstå ønske om at forny
eller vitalisere boligkvarterer, herunder også i forbindelse med
byfornyelse og såkaldt "huludfyldning" i eksisterende karrébyggeri, selv om grænseværdien på Lden 58 dB på ingen måde
kan overholdes. Der kan i disse særlige situationer planlægges
nye, støjisolerede boliger (og tilsvarende anvendelse) under
forudsætning af, at følgende forudsætninger er opfyldt:
• Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar
tilknytning til boligerne, har et støjniveau lavere end Lden
58 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen,
der overvejende anvendes til færdsel til fods (fx gangstier,
men ikke fortove mellem boligen og vejen).
• Udformningen af boligens facader sker, så der er et støjniveau på højest Lden 46 dB* indendørs i sove- og opholdsrum
med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning uden for
vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner).
• Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og
soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

Rekreative områder i/nær
byområder:
- bydelsparker, kolonihaver,
nyttehaver og turistcampingpladser

Lden 58 dB

Boligområder:
- boligbebyggelse
- daginstitutioner mv.
- opholdsarealer

Lden 58 dB
Lden 58 dB
Lden 58 dB

Lden 33 dB
Lden 33 dB

Offentlige formål
- hospitaler
- uddannelsesinstitutioner mv.

Lden 58 dB
Lden 58 dB

Lden 33 dB
Lden 33 dB

For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det
udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de
vejledende grænseværdier. Ovennævnte retningslinjer finder
alene anvendelse i eksisterende boligområder eller områder
for blandede byfunktioner i byer, og kan således ikke lægges
til grund ved ændret arealanvendelse. Der bør under ingen
omstændigheder planlægges for boliger, hvor støjniveauet er
højere end Lden 68 dB. Bygningsreglementets krav til indendørs
støjniveau med lukkede vinduer skal altid være overholdt,
for at bygningen kan tages i brug (se Skema 1, kolonnen
Indendørs støjniveau).

Liberale erhverv mv.
- hoteller
- kontorer mv.

Lden 63 dB
Lden 63 dB

Lden 33 dB
Lden 38 dB

Ved planlægning for boliger i støjbelastede områder bør der
desuden sikres adgang til nærliggende grønne områder, som
ikke er støjbelastede.

Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj.

Vejledninger
For uddybning af reglerne for vejtrafikstøj henvises der til
de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om
trafikstøj, pt. Nr. 4/2007, Støj fra veje.
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* Støjniveauet indendørs med åbne vinduer beregnes efter
vejledningens retningslinjer. Samme støjgrænse benyttes for
undervisnings- og daginstitutionsbygninger samt hospitaler
o.l. For kontorer mv. er grænseværdien for åbne vinduer
Lden 51 dB.
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På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt
areal til parkering af biler og cykler. Derfor har Aalborg Kommune fastlagt en norm, der angiver, hvad der kan betragtes
som tilstrækkeligt areal til parkering, baseret på byggeriets
anvendelse. Parkeringsnormen danner udgangspunkt for at
stille et parkeringskrav i en lokalplan og i en byggetilladelse.

•

•

Der er angivet en særlig parkeringsnorm for Aalborg Midtby,
se afgrænsningen på kortet nedenfor.

De forudsætninger, der ligger til grund for at fastsætte parkeringskrav, der afviger fra parkeringsnormen, fx aftaler om
dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer, skal tinglyses på
relevante ejendomme.

Bebyggelsens anvendelse
Bebyggelsens anvendelse er udgangspunkt for, hvilken parkeringsnorm, der skal anvendes ved fastlæggelsen af parkeringsbehovet. Ved blandet anvendelse fastsættes antallet
af parkeringspladser som summen af kravet til de enkelte
anvendelser. Hvis det ikke er muligt at placere bebyggelsen under en af de givne anvendelseskategorier, fastsættes
parkeringsbehovet på baggrund af en konkret analyse med
efterfølgende politisk behandling, som beskrevet under "Undtagelser fra Parkeringsnormerne".

Udlæg og anlæg
Med udgangspunkt i parkeringsnormen fastsættes et parkeringskrav, der fastlægger, hvor mange parkeringspladser,
der skal UDLÆGGES areal til. Som udgangspunkt skal alle
parkeringspladser ANLÆGGES, inden ny bebyggelse/ændret
anvendelse kan tages i brug.
Parkeringsarealer
Parkeringsnormen regulerer antallet af parkeringspladser.
Udformningen af parkeringsarealerne, herunder arealforbrug
pr. parkeringsplads, skal følge vejreglerne.

Undtagelser fra parkeringsnormerne
I særlige tilfælde kan parkeringsnormen fraviges. Alle afvigelser fra parkeringsnormen skal godkendes af Teknik- og
Miljøudvalget, enten direkte eller igennem en lokalplanproces
eller en tilsvarende planproces.

Parkering for personer med nedsat funktionsevne indgår i
det samlede antal parkeringspladser. Med hensyn til antal,
udformning og placering af disse pladser henvises til bygningsreglement 08 og DS-håndbog 105 "Udearealer for alle
Sunog indretning med henblik på
– Anvisning for planlægning
Utt dsholme
n
rup
handicappedes færden".
v
Kløvervej
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j

e
Større områder med blandede
hvor summen
ej
rv funktioner,
ktv
Fu
du
af kravet til de enkelte funktioner
Via ikke giver et retvisende
billede af parkeringsbehovet.
lm
ho
nd
Li ej
v

Jer
n
bro bane
en -

December 2013

e All
Vestr

ej
ensv
Tag
j
e
v
e
Hirs

Ullavej

Blegd
als tie
n

j

Enggå
rds gad
e
Asylve
j

Mag
no

liave

j

Afgrænsning af Aalborg Midtby i relation
til parkeringsnormen.
e

A lle

Aftenvej

dvej

Øst
re

n
Hadsu

1:35.000

Øs ter Sundby
Vej

Jyllandsgade

o
erbr

1 km

Ch
r is
tia
Al ns
le

d
Søn

Æb
le v
an
ge
n

ng
Ko

vej
Filippa

ve
j

Nyhavnsgade
Øs terbro

rissse e
Ha gad

Hobrov
e

en
rd
No

M
is
pe
l

ej
gv
n
E

Lim
f
br jord
oe s n

Kloste
rmark
en

ej
isv
er
s
s
Ha

de
ga
ter
s
Ø

Veste
rbro

Dann
ebr

ej

ogsga
de

Kas
tetv

Vestre

vej
b erg
Anne

Fjordv
ej

s-

ej
banev
Skyde

Sk
an
se
ve
j

Højvangsvej
Th
ist
ed
ve Ve
ste
j
rg
ad
e

ej

Violvej

Øs
tre
A ll
e

Åve
j

•

Større byomdannelsesprojekter, oftest i forbindelse med
en lokalplanproces, hvor parkeringsnormen ikke giver et
retvisende billede af parkeringsbehovet.
Arealanvendelser med særlige forhold, hvor parkeringsnormen ikke giver et retvisende billede af parkeringsbehovet,
fx produktionsvirksomheder med særlige pladskrav eller
skifteholdsdrift.

Filstedvej
Eli
se
ve
j

27

Le
m
vi

gv
ej

Parkeringsnormer: Bilag F
Lokalplan 3-3-109
Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris

Boligbyggeri

Parkeringsnorm for biler
Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til biler benyttes flg. parkeringsnorm:
Bebyggelsens anvendelse

P-norm for Aalborg Midtby

Standard p-norm

Boliger

½ p-plads pr. bolig

-

Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav)

½ p-plads pr. bolig

2 p-pladser pr. hus

Rækkehuse, dobbelthuse og lign. (tæt-lav)
½ p-plads pr. bolig
		

1½ p-plads pr. hus/lejlighed.
P-pladser kan etableres i fælles p-anlæg

Etagehuse (etage)

½ p-plads pr. bolig

1½ p-plads pr. bolig

Ungdomsboliger, kollegier,
enkeltværelser og ældreboliger

1 p-plads pr. 4 boligenheder

1 p-plads pr. 4 boligenheder

Andet byggeri

Erhvervsbyggeri

Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger
1 p-plads pr. 100 m2
		

1 p-plads pr. 50 m2 etageareal
(excl. garageareal)

Lagerbygninger

1 p-plads pr. 100 m2

1 p-plads pr. 100 m2

Servicestationer

10 p-pladser

10 p-pladser

Hoteller

1 p-plads pr. 4 værelser

1 p-plads pr. 2 værelser

Feriecentre

1 p-plads pr. 2 overnatningsenheder

1 p-plads pr. overnatningsenhed

Restaurationer og lignende

1 p-plads pr. 20 siddepladser

1 p-plads pr. 10 siddepladser

Dagligvarebutikker, herunder supermarked,
lavprisvarehus, discountbutik og kiosk

1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og
1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal

1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og
1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal

Udvalgsvarebutikker

1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og
1 p-plads pr. 100 m2 øvrigt etageareal

1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal og
1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal

Udvalgsvarebutikker til pladskrævende
1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal
varegrupper, udvalgsvarebutikker med		
værksted

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal

Klinikker, service og butikslignende
formål, fx frisør eller rejsebureau
(se Bilag A for eksempler)

1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal

Engroshandel (se Bilag A for eksempler)

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal

Kulturelle formål, herunder teatre,
biografer og lign.

1 p-plads pr. 16 siddepladser

1 p-plads pr. 8 siddepladser

Idrætshaller

1 p-plads pr. 10 personer som hallen
må rumme

1 p-plads pr. 10 personer som hallen må
rumme (dog mindst 20 pladser)

Sportsanlæg

1 p-plads pr. 5 siddepladser

1 p-plads pr. 5 siddepladser

Sygehuse

1 p-plads pr. 125 m2 etageareal

1 p-plads pr. 125 m2 etageareal

Skoler

1 p-plads pr. 2 ansatte samt
1 p-plads pr. 8 elever over 18 år

1 p-plads pr. 2 ansatte samt
1 p-plads pr. 4 elever over 18 år

Daginstitutioner

2 p-pladser pr. 20 normerede pladser

4 p-pladser pr. 20 normerede pladser

Plejehjem, døgninstitutioner og lign.

1 p-plads pr. 8 normerede institutionspladser samt 1 p-plads pr. 8 ansatte

1 p-plads pr. 4 normerede institutionspladser samt 1 p-plads pr. 8 ansatte

Parkeringsnorm for cykler
Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til cykler benyttes flg. parkeringsnorm:
Bebyggelsens anvendelse

Cykelparkeringsnorm

Etagehuse, ungdomsboliger mv.

2 pr. bolig

Kontor

1 pr. 100 m2

Fabriks-, lager- og værkstedsbygning

½ pr. 100 m2

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker

1 pr. 100 m2

Teatre, biografer og lign.

2 pr. 10 siddepladser

Idrætshaller

3 pr. 10 personer

Sportsanlæg

3 pr. 10 siddepladser

Skoler og uddannelsesinstitutioner

5 pr. 10 elever

Offentlige transportanlæg, fx tog- og busstation

Sikres et passende antal i h.t. passagertilgang
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