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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen giver mulighed for, at der i den nord-østlige del af Vodskov, kan opføres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer.
Lokalplanområdet ligger tæt på butikker og service, herunder skole,
idræt og daginstitutioner. Endvidere er der kort afstand til det store naturområde Hammer Bakker.
På Bilag 2 er vist områdets overordnede anvendelse, og på Bilag 3 eksempler på, hvordan arealet kan udnyttes med hhv. åben-lav boligbebyggelse og en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
En forudsætning for byggeriet er, at der etableres tilstrækkelig støjafskærmning langs motorvejen og Vodskovvej.

Lokalplanområdet
Der henvises til luftfoto side 3.
Lokalplanområdet omfatter et landbrugsareal på ca. 2,4 ha, mellem
Vodskovvej og Frederikshavnmotorvejen. Fra Vodskovvej og østpå falder terrænet fra ca. kote 12 til ca. kote 9,50.
Hele arealet ligger i landzone og overføres med lokalplanen til byzone.

Lokalplanområdet set fra syd. I forgrunden den ferske eng, i baggrunden bebyggelsen på Vodskovvej 80.
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Lokalplanområdets omgivelser
Der henvises til luftfoto side 3.
Lokalplanen grænser mod nordvest op til Vodskovvej. Ca. 6,50 m fra
lokalplanens afgrænsning mod syd ligger Attrupgrøften og på den anden side heraf er der landbrugsarealer.
Mod øst er der landbrugsarealer, som strækker sig til Frederikshavnmotorvejen, E 45.
Mod nordøst er der en bolig, en nedlagt mindre grusgrav, naturarealer
og landbrug. Landbrugsarealerne her er i kommuneplanen udlagt til
fremtidig boligbebyggelse.

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse eller til
både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, se Bilag 2 og 3. Parkering
skal foregå på egen grund. Ved tæt-lav bebyggelse kan der dog etableres helt eller delvis fællesparkering.
Boligbebyggelsen etableres langs en boligvej (der får navnet Vodskov
Enge) og som har et svagt kurvet forløb. Der åbnes mulighed for at
opføre boligerne i forskellige stilarter i max. 2 etager og med en højde
på indtil 8,50 m. Bebyggelsen må opføres i mursten, beton eller træ.
Træhuse må ikke have karakter af sommerhuse. Tagbeklædningen må
ikke være reflekterende. Det gælder også eventuelle solenergianlæg,
som desuden skal fremstå som et integreret arkitektonisk element på
bygningen - alternativt placeres på jorden, så de ikke er synlige fra naboarealerne. Lokalplanens bestemmelser om facader og arkitektoniske
elementer (pkt. 6.1) har til formål at sikre et enkelt og klart formsprog,
uden at lægge for snævre bånd på positivt at udfordre med nye former
og farveglæde.
Lokalplanen stiller krav om, at der plantes hække langs nabogrunde.
Mod Attrupgrøften må der ikke etableres huller, låger eller lignende i
hækkene, så længe Attrupgrøften er et spildevandspåvirket vandløb.
Der anlægges fælles opholdsarealer og stier, som fører til de fremtidige
bolig- og naturområder mod nord. Herved sikres, at der på sigt kan etableres et sammenhængende stisystem i kvarteret.
Inden for delområde C1, der ligger langs Vodskovvej, etableres et
grønt område med bl.a. støjvold og areal til fælles opsamling af genbrugeligt affald som fx glas og papir. Langs Vodskovvej reserveres areal til fortov, cykelsti og busholdeplads.
Regnvand skal afledes til Attrupgrøften. Inden afledning skal regnvandet forsinkes, så grøften ikke ødelægges af voldsomme vandmængder.
Forsinkelsen sker i en regnvandssø, som forventes placeret på det lave
terræn mellem lokalplanområdet og motorvejen (altså uden for lokalplanområdet, se illustrationen side 6). Søen indrettes med konstant
vandspejl, og vil indgå som en naturlig del af områdets natur. Der skal
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Illustrationen viser:
- Kystnærhedszonen samt beskyttede arealer iht. Naturbeskyttelseslovens § 3.
- Støjvoldenes principielle placering og udstrækning.
- Regnvandssøens principielle placering.
Nedenfor er vist et snit, der illustrerer princippet for den fremtidige bebyggelse og de beplantede støjvolde.

boligbebyggelse
1:10.000

beplantningsbælte
m. støjskærm

poppel-allé på støjvold
motorvej
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sikres vejadgang hertil og søen skal tinglyses på den pågældende ejendom.
En forudsætning for, at der kan etableres boliger inden for lokalplan
området er, at der etableres støjafskærmning mod Vodskovvej og mod
motorvejen, som vist i princippet på illustrationen side 6.
Støjskærmen mod Vodskovvej placeres inden for delområde C1. Der
er krav om, at støjskærmen skal begrønnes (dvs. indgå som del af beplantningsbæltet langs Vodskovvej).
Støjskærmen mod motorvejen placeres på landbrugsarealerne langs
motorvejen. Her forventes etableret en ca. 8,50 m høj jordvold, som
strækker sig fra Grønningen / Bragenholtvej i syd og ca. 1 km nordpå.
Volden anlægges i en blød bue parallelt med motorvejen. Det er tanken, at volden skal henligge græsbeklædt med spredte buske og træer
(se snittet side 6), og at der langs toppen af volden plantes en eller to
rækker popler. På støjvolden etableres en sti på strækningen fra lokalplanområdet og sydover til Grønningen / Bragenholtvej. Der bliver adgang til stien via trapper.
Fra volden bliver der vidt udsyn over det flade landskab mod sydøst og
mod Vodskov og Hammer Bakker. Set fra motorvejen vil voldanlægget
med poppelalléen fremstå som et særligt landskabeligt fikspunkt. Da
støjvolden ikke er omfattet af lokalplanen, skal den særskilt tinglyses
på de pågældende ejendomme. Støjvolden forventes anlagt ved genanvendelse af jord. Voldens endelige placering, udformning, beplantning
mv. fastlægges i forbindelse med VVM-behandlingen (se mere herom i
afsnittet nedenfor).
Som supplement til støjvolden langs motorvejen forventes etableret
yderligere en støjvold langs lokalplanområdets østlige afgrænsning.
Denne vold får en maximal højde på 3 - 3½ m og beplantes. Volden
og beplantningen forventes placeret uden for lokalplanområdet og skal
derfor særskilt tinglyses på den pågældende ejendom.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
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 scopet med det resultat, at der er udarbejdet en miljøvurdering, som beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke
miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Screeningen og miljørapporten findes i et særskilt dokument: 'Redegørelse
for bæredygtighed lokalplan 5-2-105'.
Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM)
I Bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er det defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplanen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller
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bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes
VVM-redegørelse.
Støjvolden(e) er til gengæld omfattet af VVM-bekendtgørelsen:
- Hvis der i støjvoldene bliver tale om deponering af uforurenet jord
er anlægget omfattet af bilag 2, pkt. 12b 'Anlæg til bortskaffelse af
affald'.
- Hvis der i støjvoldene bliver tale om deponering af lettere forurenet
jord er anlægget omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 9
'Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige ...' og der skal
meddeles miljøgodkendelse.
Det betyder, at den / de støjvolde der skal etableres, som forudsætning
for at området kan ibrugtages til boligformål, skal VVM-screenes, medmindre der er tale om terrænreguleringer. VVM-screeningen sker når
bygherren anmelder, hvad støjvoldene skal indeholde. Det vil sige, at
VVM-screeningen ikke følger lokalplanen, men Miljøgodkendelsen.
Det skal bemærkes, at terrænreguleringer, hvor den tiloversblevne jord
fra et byggeprojekt bruges til at etablere en støjvold omkring samme
byggeri, ikke betragtes som affaldsdeponering.
EF-habitatdirektivet

Natura 2000-områder
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 218) ligger i Hammer Bakker
knap 1 km fra lokalplanområdet. Den eneste dyreart i udpegningsgrundlaget er Stor Vandsalamander (bilag II og bilag IV art). Der vurderes, at arten ikke bliver påvirket, som følge af lokalplanen.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af Habitatdirektivets
Bilag IV.
Der er mulighed for forekomst af bilag IV arterne Spidssnudet Frø og
Stor Vandsalamander, knyttet til den lille sø nord for lokalplanområdet.
Søen er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3, se illustrationen side 6 og Bilag 2.
Beskyttelsen omfatter ynglested og opholdssteder, herunder overvintringssteder. Lokalplanområdet drives i dag med intensiv landbrugsdrift
og det vurderes, at arealet er uden betydning som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter, uanset om der forekommer Spidssnudet Frø
eller Stor Vandsalamander i den nærliggende sø.
Det kan dog have en væsentlig negativ betydning, hvis søen bliver
skyggepåvirket af det kommende byggeri og støjvolde. En beregning af
forventede skyggepåvirkninger viser, at de er meget begrænsede, og
kun vil forekomme periodisk og udelukkende i vinterperioden.
Der er endvidere registreret flagermus, som går i hi på hølofterne på
ejendommen Vodskovvej 72, ca. 300 m syd for lokalplanområdet. Fla-
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germusene fouragerer mod syd, og derfor vurderes, at lokalplanens
gennemførelse ikke har nogen indvirkning på flagermusene.
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.
I denne lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner:
Natur
- Det sikres, at de fælles opholdsarealer udgør mindst 10 % af den del
af området, der skal anvendes til boligbebyggelse.
- Der etableres træbeplantning langs boligvejen og hæk-beplantning
omkring grundene.
- De omkringliggende § 3-områder sikres mod skyggepåvirkning.
- Der sikres stiforbindelse til naturområder.
- Støjskærme indpasses i naturen og beplantes.
- Regnvandsbassin etableres i form af en sø med konstant vandspejl.
Sociale forhold
- Der gives mulighed for blandede boligtyper i form af parcelhuse og
tæt-lave boliger.
- Der kan overalt etableres handicapvenlig adgangsmulighed til boligerne.
- Der er let adgang til kollektiv transport samt relativ kort afstand til
butikker, service, institutioner, skole og idræt mv.
Lokale værdier
- Boligudbygningen vil være med til at øge eller fastholde handel og
service i Vodskov.
- Støjafskærmning mod motorvejen vil generelt mindske støjgener fra
motorvejen i den nordlige del af Vodskov.
Miljø
- Lokalplanen har indarbejdet LAR-principper, bl.a. regnvandsbassin
(LAR = lokal afledning af regnvand).
- Der afsættes areal til indsamling af genanvendelige materialer, som
fx papir og glas.
- Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri under forudsætning
af en positiv samfundsøkonomi. Endvidere er der fjernvarmepligt.
Økonomi
- Der stilles krav om grundejerforening, som bl.a. skal stå for drift og
vedligeholdelse af fællesanlæg.

Kommuneplanens hovedstruktur

Vodskov hører til de højt prioriterede bosætningsbyer i Aalborg Kommune, og er en serviceby, der sikrer et større opland fuld funktionsdækning inden for såvel privat som offentlig service. Byen indgår i
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kommunens nordøstlige byvækstkorridor, der omfatter Vodskov-Vester
Hassing-Gandrup-Hals.
I Vodskov planlægges bl.a. efter et varieret udbud af boliger, og at den
lokale handel og service får gode muligheder for at udvikle sig i centerområdet ved Vodskovvej.
Lokalplanen følger op på kommuneplanens intentioner.
Kommuneplanrammer

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.2.B10
Vodskov Enge, og er i overensstemmelse hermed.

Planlægning i kystområderne
Kystnærhedszonen

Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder,
at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og
der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en begrundelse for
den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalområdet ligger tæt ved grænsen af Kystnærhedszonen, i en afstand af ca. 2,7 km fra Limfjorden, se illustrationen side 6. Lokalplan
området er en del af et byudviklingsområde, som har til formål at afrunde Vodskov mod nord-øst, væk fra kysten. Området er omfattet af
kommuneplanen og ligger tæt ved byens butikker og service, herunder
også institutioner, skole og idrætsfaciliteter. Fra området er der relativ
kort til det store naturområde Hammer Bakker.
Udbygningen af lokalplanområdet, herunder etablering af en ca. 8,50
m høj støjvold langs motorvejen, vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt, da området i forhold til kysten ligger bag bebyggelser i Vodskov
eller bag spredte bebyggelser, hegn mv. i det åbne land. Set fra bebyggelsen i den nordlige del af Vodskov, bliver voldanlægget langs motorvejen synlig og vil, i et vist omfang, ændre udsigten fra nogle af de
lavest liggende boliger.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering

Vejbyggelinje mv.

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).

Langs Frederikshavnmotorvejen kræver etablering af støjvolden godkendelse fra Vejdirektoratet.
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Vejdirektoratet har allerede, under visse forudsætninger, godkendt
støjvoldens placering, udstrækning og udformning.
Landzonetilladelse

VVM-reglerne

Støjvolden langs Frederikshavnmotorvejen samt støjvold / beplantningsbælte langs lokalplanens østlige afgrænsning (hvis de etableres
uden for lokalplanområdet) samt regnvandsbassin (hvis det placeres
uden for lokalplanområdet) samt kloakpumpestation (hvis den placeres
uden for lokalplanområdet) kræver særskilte godkendelser, bl.a. landzonetilladelse fra Aalborg Kommune.

De støjvolde, der skal etableres langs motorvejen, er omfattet af VVMreglerne (se mere herom side 7).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der henvises til illustrationen side 6 og Bilag 2.
Syd for lokalplanområdet - ud mod Vodskovvej - ligger en fersk eng.
Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning er der overdrev og en
mindre sø.
Ovennævnte arealer er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er forbud mod enhver ændring af de beskyttede arealer.
Forbuddet gælder også ændringer på naboarealerne, som kan påvirke
de beskyttede arealer, fx dræning.
Der er foretaget en beregning vedrørende betydningen for midlertidige
grundvandssænkninger i forbindelse med byggeri- og anlægsarbejder.
Konklusionen er, at påvirkningen af vandspejlet ikke vil have en varig
effekt på de beskyttede områder. Udføres grundvandssænkningen om
sommeren, hvor naturområderne er mest sårbare, vil grundvandsspejlet naturligt stå lavt, og sænkningen vil derfor ikke være så omfattende, som hvis sænkningen udføres om vinteren. Omvendt vil en grundvandssænkning om vinteren ikke have betydning for naturområderne.
I forhold til okkerudfældning, i forbindelse med grundvandssænkning,
vurderes det at være tilstrækkeligt at etablere en simpel iltning af oppumpet grundvand ved at lede det iltede vand gennem et sandfilter før
udledning, såfremt okkerudfældningen viser sig.
Der er også foretaget en beregning af jordtrykket fra støjvolde. Forudsat at støjvolde etableres med indbygningsegnet mineralsk jord, vil der
ikke - eller kun i meget begrænset omfang - kunne ske en horisontal
påvirkning, og jordtrykket vil dermed ikke indebære en direkte påvirkning af naturområderne.
Aalborg Kommune, Park & Natur, skal give tilladelse til handlinger, der
kan medføre ændringer i § 3-arealernes tilstand.
Vandløb

Langs lokalplanens sydlige afgrænsning ligger Attrupgrøften / Nordre
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Afløbsgrøft. Grøften er, i den statslige vandplan, målsat med 'God økologisk tilstand'.
I vandløbsregulativet for Attrupgrøften er der, til udførelse af vandløbsvedligeholdelse, fastlagt et 8 m bredt arbejdsbælte på begge sider af
vandløbet, som skal friholdes for bygninger, faste hegn, beplantninger
mv. Der er i vandløbsregulativet også fastsat bestemmelser om de ulemper, som ejerne skal tåle, og de pligter, som ejerne har i forbindelse
med vandløbsvedligeholdelsen.
Lokalplanens afgrænsning er fastlagt 8,00 m fra Attrupgrøftens midte,
svarende til ca. 6,50 m fra vandløbets øverste nordlige kant. Aalborg
Kommune har, forud for lokalplanudarbejdelsen, givet dispensation fra
afstandskravet, og accepteret at arbejdsbæltet er ca. 6,50 m.
Overfladevand fra lokalplanområdet skal ledes til Attrupgrøften via et
regnvandsbassin / regnvandssø, hvor det skal forsinkes til 1 liter pr.
sekund pr. ha. inden afledning til grøften.
Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone
(se Bilag 1). Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende
forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten
ophæves for dette areal.
Der er endvidere landbrugspligt på de arealer uden for lokalplanområdet, hvor der etableres støjvolde mv. mod motorvejen, anlægges regnvandssø og etableres kloakpumpeanlæg. Nødvendige tilladelser eller
dispensationer skal indhentes, inden disse anlæg påbegyndes.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. NaturErhvervsstyrelsen kan, i
forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten, stille betingelser i
medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse
af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

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.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten nedenfor.
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Matr.nr. 1v, Attrup Hammer
Tinglyst: 16.01.1885
Titel:
Dok. om vandgrøft mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 06.03.1885
Titel:
Dok. om vandgrøft mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 23.07.1931
Titel:
Dok. om ekspropriation mv.
Påtaleberettiget: Ejeren af matr. 1 u, Attrup Hammer
Tinglyst: 20.10.1960
Titel:
Dok. om byggelinier mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 15.12.1961
Titel:
Dok. om forsynings- / afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 31.03.1962
Titel:
Dok. om adgangsbegrænsning mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 05.02.1980
Titel:
Dok. om byggelinier mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 15.12.1989
Titel:
Dok. om forsynings- / afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 14.04.2005
Titel:
Dok. om byggelinier mv.
Påtaleberettiget: Vejdirektoratet
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

1.2

at mindst 10 % af den del af lokalplanområdet, der skal anvendes til
boligbebyggelse, anlægges som fælles opholdsareal.

1.3

at der etableres og opretholdes en tæt hækbeplantning langs haverne
mod Attrupgrøften, så længe Attrupgrøften er et spildevandspåvirket
vandløb (jf. pkt. 7.7).

1.4

at området vejbetjenes fra Vodskovvej.
En af forudsætningerne for, at lokalplanen kan realiseres er, at der
mod Vodskovvej og mod Frederikshavnmotorvejen etableres fornøden
afskærmning mod trafikstøj. Afskærmningen mod motorvejen skal
etableres uden for lokalplanens område efter særskilt godkendelse fra
Vejdirektoratet, Aalborg Kommune m.fl.

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.
Lokalplanen er afgrænset ca. 8,00 m fra Attrupgrøftens midte.

2.2

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres arealet til byzone, se Bilag 1.

2.3

Opdeling i delområder
Lokalplanen er opdelt i 4 delområder, som vist på Bilag 1 og 2:
- Delområde A: Åben-lav boligbebyggelse mm.
- Delområde B: Åben-lav og / eller tæt-lav boligbebyggelse mm.
- Delområde C1: Fælles opholdsareal, tekniske anlæg mm.
- Delområde C2: Fælles opholdsareal mm.
Uden for lokalplanområdet, langs Frederikshavnmotorvejen, skal etableres støjafskærmning, se også punkt. 7.10. Endvidere kan der etab-
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leres regnvandsbassin / regnvandssø med afledning til Attrupgrøften
samt kloakpumpestation. Anlæg uden for lokalplanområdet etableres
i landzone. Aalborg Kommune skal give zonetilladelse til anlægsarbejderne, som endvidere skal tinglyses på de pågældende ejendomme, og
der skal sikres vejadgang hertil. Anlæggene er vist med en principiel
placering på illustrationen side 6 og på Bilag 2.

3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse, delområde A
• Boliger (åben-lav) *
• Rekreative formål (grønne områder, torve, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, pumpestation o.l., små transformere, vejanlæg) ¤
* Åben-lav bebyggelse er fritliggende boliger på grunde på min. 700
m2.
¤ Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, pavilloner og lign., garager/carporte, skure, drivhuse mv. samt veje, stier,
fællesarealer og beplantning.

3.2

Anvendelse, delområde B
• Boliger (åben-lav og / eller tæt-lav) *
• Rekreative formål (grønne områder, torve, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, pumpestation o.l., små transformere, vejanlæg, regnvandssø) ¤
* Åben-lav bebyggelse er fritliggende boliger på grunde på min. 700
m2.
Tæt-lav bebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og
lignende, herunder fritliggende boliger på grunde under 700 m2.
¤ Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, pavilloner og lign., garager/carporte, skure, drivhuse mv. samt veje, stier,
fællesarealer og beplantning.

3.3

Anvendelse, delområde C1 og C2
• Rekreative formål (grønne områder, torve, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, pumpestation o.l., små transformere, vej- og stianlæg, støjvold, område til affaldsopsamling) ¤
¤ Som hovedregel kun tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning. Der er - inden for delområde C1 - afsat areal til udvidelse af
Vodskovvej med bl.a. fortov og cykelsti, se pkt. 8.2.
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4. Udstykning
4.1

Udstykning, delområde A og B
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på
min. 700 m2 og under 1.400 m2 (excl. andel i fællesarealer).
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 400 m2 og max. 700 m2 for hver boligenhed (excl. andel i
fællesarealer).
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Bilag 2. Til illustration heraf er på Bilag 3 vist, hvordan lokalplanområdet kan udstykkes til udelukkende åben-lav boligbebyggelse eller til en blanding af
åben-lav boligbebyggelse (i delområde A) og og tæt-lav boligbebyggelse (i delområde B).
Se pkt. 3.2 for definitionen af hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang og placering, delområde A og B
• Bebyggelsesprocent for åben-lav, max. 30 *
• Bebyggelsesprocent for tæt-lav, max. 40 *
• Etager, max. 2
• Højde, max. 8,50 m
* Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal
uden tillæg i andel af fællesarealer.
Hvis delområde B anvendes helt eller delvist til tæt-lav boligbyggeri
og der ikke foretages udstykning heraf, beregnes bebyggelsesprocenten ud fra det pågældende grundareal fratrukket fælles opholdsog parkeringsarealer samt veje og stier.
Al bebyggelse (også garager, carporte, udhuse etc.) skal opføres inden
for en byggelinje 2,50 m fra veje og vendepladser. Undtagen er dog
postkasser samt skure o.l. til renovationscontainere, som kan opstilles/
opføres mellem byggelinje og vejskel.
Åben-lav boligbebyggelse skal i øvrigt opføres efter bestemmelserne i
Bygningsreglement 2010, idet dog den del af boligerne, der opføres i
mere end 1 etage, skal placeres minimum 3,50 m fra skel mod nabogrund med boligbebyggelse.
Inden for ovennævnte byggelinje kan tæt-lav boligbebyggelse - uanset bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 om højde i forhold til
vej, naboskel og sti mv. - opføres i de højder og etager, som er nævnt
ovenfor, når den indbyrdes afstand mellem ikke-sammenbyggede boliger er mindst 5,00 m, hvis de modstående ydervægge har vinduer til
beboelsesrum eller køkken. Afstanden på 5,00 m kan nedsættes, såfremt de brandmæssige krav overholdes og der ikke vil opstå indbliksgener gennem vinduer til beboelsesrum eller køkken.
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Tekniske anlæg er undtagen ovennævnte bestemmelser og kan derfor
også placeres uden for byggelinjerne.
På Bilag 2 er vist principperne for områdets arealanvendelse.
På Bilag 3 er vist to eksempler på bebyggelsesplaner:
- Den øverste illustration viser området (delområde A og B) udbygget
med udelukkende parcelhuse (åben-lav boligbebyggelse).
- Den nederste illustration viser, hvordan området kan tage sig ud,
når delområde A er udbygget med parcelhuse (åben-lav boligbebyggelse) og delområde B er udbygget med tæt-lav boligbebyggelse.
5.2

Bebyggelsens omfang og placering, delområde C1 og C2
Områderne må ikke bebygges.
Der kan dog opstilles legeredskaber og pavillon, etableres tekniske
anlæg som transformere og - i delområde C1 - indrettes plads til opsamling af genanvendelige materialer.
Der kan endvidere, inden for delområde C1, etableres støjskærm mod
Vodskovvej, se Bilag 2 og 3. Støjskærmen må ikke etableres i større
udstrækning og højde en nødvendigt for at kunne opfylde kravene om
tilstrækkelig dæmpning af trafikstøjen. Krav til udformning af støjskærmen fremgår af pkt. 7.2
Det er beregnet, at støjskærmen bliver max 3 - 3,5 m høj målt i forhold til Vodskovvejs niveau.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

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

Eksempel på kontrastfarve for arkitektonisk element, jf. punkt 6.1.
(Villa Sæby Strand, tegnet af Nørkær + Poulsen, arkitekter maa.)
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Facader på beboelsesbygninger skal udføres i beton, tegl eller lignende.
Facaderne må vandskures eller pudses og / eller males eller kalkes. Op
til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre
materialer (andre materialer omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig arkitektur. Det betyder, at der ikke må
opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller træhuse med
krydsende hjørnesamlinger.
Til tagbeklædning må ikke anvendes reflekterende materialer. Se også
pkt. 6.3 om solenergianlæg.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, drivhuse
og tekniske anlæg må også udføres i andre materialer end nævnt
ovenfor.
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes
naturlige farve eller i hvid, sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske
elementer kan tillige males i andre farver, jf. foto side 17 og redegørelsen side 5.
6.2

Bebyggelsens udseende, delområde C1 og C2
Ingen bestemmelser.

6.3

Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) må kun etableres inden for
delområde A og B.
Solenergianlæg må ikke fremstå reflekterende og skal integreres arkitektonisk i byggeriet eller placeres på jorden.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Terrænreguleringer (alle delområder)
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse, må der ikke foretages terrænreguleringer nærmere skel end 1,00 m. Her ud over
må der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,50 m, uden
tilladelse fra Aalborg kommune.

7.2

Fælles opholdsareal mm. (delområde C1 og C2)
Der skal etableres grønne fælles opholdsarealer ved hhv. Vodskovvej
(delområde C1) og centralt i lokalplanområdet (delområde C2), som
vist i princippet på Bilag 2 og 3.
De grønne fælles opholdsarealer i delområde C1 og C2 skal udgøre
min. 10 % af delområde A og B's samlede areal. Såfremt delområde B
anvendes helt eller delvist til tæt-lav boligbebyggelse, skal der etableres yderligere min. 5 % fælles opholdsareal i direkte tilknytning til den
tæt-lave boligbebyggelse. De 5% beregnes kun for det areal, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.
Opholdsarealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås en god
helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, borde, bænke,
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affaldsstativer, legeredskaber, pavilloner mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der
omfatter alle opholdsarealerne. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
Den vestlige del af delområde C1 skal anvendes til fortov, cykelsti
og busholdeplads ved Vodskovvej (se pkt. 8.2 og Bilag 2), samt til
støjskærm og beplantningsbælte langs Vodskovvej. Beplantningsbæltet
skal være min. 5 m bredt og anlægges med græs med enkeltstående
træer.
Inden for ovennævnte beplantningsbælte kan etableres støjskærm
langs Vodskovvej i form af jordvold / isoleret hegn, jf. placeringen vist
i princippet på Bilag 2. Støjskærmen skal begrønnes og kun etableres
i den udstrækning det er nødvendigt for at sikre, at støjniveauet kan
overholdes.
Langs boligvejen Vodskov Enge (se pkt. 8.1) etableres areal til affaldsopsamling (dvs. containere eller lignende til opsamling af genanvendelige materialer som papir og flasker). Den øvrige del af arealet
skal anlægges som fælles opholdsareal.
Det er beregnet, at støjskærmen langs Vodskovvej skal have en højde
på ca. 3 - 3,5 m målt i forhold til Vodskovvejs niveau, for at dæmpe
trafikstøjen tilstrækkeligt ved nærmeste opholdsareal.
7.3

Belægninger (alle delområder)
Veje, parkeringsarealer, stier samt befæstede opholdsarealer skal hver
for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser
de respektive arealers funktion og udføres, så der opnås en god helhedsvirkning.
Belægninger på parkeringsarealer, stier og opholdsarealer skal være
vandgennemtrængelige.

7.4

Belysning (alle delområder)
Belysning kan ske ved parkamaturer eller pullertbelysning. Der skal
vælges amaturtyper, der ikke blænder eller oplyser andet end vej- og
stiarealer.

7.5

Oplag mv. (alle delområder)
Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer
mm. med en totalvægt på mere end 3.500 kg. Endvidere må der ikke
henstilles uindregistrerede køretøjer, herunder større både eller uindregistrerede campingvogne.
Indregistrerede køretøjer må kun parkeres inden for dertil indrettede
parkeringspladser.

7.6

Beplantning langs boligvej (alle delområder)
Langs boligvejen Vodskov Enge (vejstrækningen a-b-c, se Bilag 2)
plantes enkeltstående eller grupper af træer (fx røn, hæg, naur eller
tjørn) i rabatten langs vejens sydside, som vist i princippet på Bilag 2.
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Se også pkt. 8.1, hvor det anbefales, at rabatten i nordsiden udformes
som en lunke (fordybning), hvorfra der kan ske nedsivning af regnvand. Vegetationen i lunken skal være salttolerent, så den kan tåle
saltpåvirket overfladevand i vinterhalvåret.
Der skal, så vidt muligt, sikres gode vækstforhold for beplantningen
langs vejen.
7.7

Beplantning mv. i skel og haver (delområde A og B)
Hvis der etableres hegn langs skel mod boligvejen, vendeplads, stier,
fællesarealer mv. skal det være i form af ens hække (fx tjørn eller
naur). Hækkene skal plantes på egen grund 30 cm fra skel og til stadighed holdes inden for egen grund. Alternativt kan der, mod boligvej
og vendeplads, etableres stensætninger (gabioner) i maks. 1,00 m's
højde eller forarealerne kan fremstå som åbne arealer.
Hegn i skel mellem naboer må kun være i form af bøgehække i maks.
1,80 m's højde. Ved tæt-lav boligbyggeri kan der dog etableres træhegn langs terrasser, der støder op til skel.
For haver, der vender mod Attrupgrøften, skal bøgehække plantes som
nævnt ovenfor. Der må ikke etableres huller, låger eller lignende i hækkene fra disse haver til arealet langs Attrupgrøften, så længe Attrupgrøften er et spildevandspåvirket vandløb.
Der må ikke etableres beplantning, som kan få væsentlig negativ indflydelse på de § 3-beskyttede naboarealer (se kortet side 6 og Bilag 2)
- fx i form af skyggevirkninger.

7.8

Beplantning langs lokalplanens østskel (evt. uden for lokalplanområdet)
Langs lokalplanens afgrænsning mod øst (mod motorvejen, se strækningen d-c-e på Bilag 2) skal der etableres et min. 10 m bredt beplantningsbælte. Inden for beplantningsbæltet kan etableres støjskærm
mod motorvejen, se mere herom i pkt. 7.10.
Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske og hjemmehørende
danske arter som fx Ask, Fuglekirsebær, Rød El, Stilkeg, Almindelig
Hyld, Druehyld, Hassel og Tørst.
Beplantningsbæltet og støjskærmen kan etableres umiddelbart uden
for lokalplanområdet. I givet fald skal der gives zonetilladelse og projektet skal tinglyses.

høj vandstand efter regn

tilløb

lav vandstand efter tømning

1:5

0,80 m
0,80 m

afløb

Illustration af pkt. 7.11 - princip for regnvandssø, hvor der under normale vejrforhold vil være en lavvandet sø med maks.
80 cm's dybde.
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7.9

Attrupgrøften (uden for lokalplanområdet)
Lokalplanen er afgrænset ca. 8,00 m fra Attrupgrøftens midte. For god
ordens skyld gøres opmærksom på vandløbsregulativet, hvoraf bl.a.
fremgår, at arealet mellem lokalplanafgrænsningen og Attrupgrøften er
et arbejdsbælte, som skal friholdes for bygninger, faste hegn, beplantninger mv. Der er i vandløbsregulativet også fastsat bestemmelser om
de ulemper, som ejerne skal tåle, og de pligter, som ejerne har i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.

7.10 Støjvolde mod motorvejen (uden for lokalplanområdet)
Som forudsætning for, at lokalplanområdet kan tages i brug til boligformål, skal trafikstøjen fra motorvejen dæmpes til et niveau på max.
Lden 58 dB ved udendørs opholdsarealer.
Beregninger viser, at der skal etableres en ca. 8,50 m høj vold langs
motorvejen fra Bragenholdtvej i syd og ca. 1 km nordpå, se illustrationen side 6. Endvidere, at der skal etableres en ca. 3 - 3,5 m høj
støjskærm umiddelbart øst for lokalplanområdet, se også pkt. 7.8.
Støjskærmene skal kun etableres i den udstrækning det er nødvendigt
for at sikre, at støjniveauet kan overholdes.
Støjskærmene ligger uden for lokalplanområdet, og skal tinglyses på
de pågældende arealer.
7.11 Regnvandssø (evt. uden for lokalplanområdet)
Regnvand (overfladevand) skal, i den udstrækning det ikke nedsives
inden for lokalplanområdet, ledes til Attrupgrøften via et regnvandsbassin / regnvandssø.
Regnvandsbassinet / regnvandssøen skal, pga. terrænforholdene, placeres i lokalplanområdets østligste del. Alternativt kan regnvandssøen
etableres uden for lokalplanområdet, og der skal i givet fald sikres
vejadgang hertil og regnvandssøen skal tinglyses på den pågældende
ejendom. Regnvandssøen er vist med en principiel placering på Bilag 2
og 3 og udformningen af regnvandssøen er illustreret side 20.
Se også pkt. 8.3 og 9.3 om vejadgang til regnvandssø og kloakpumpestation.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejen "Vodskov Enge"
Boligvejen får navnet Vodskov Enge med et forløb, som vist i princippet på Bilag 2, hvor den er benævnt a-b-c. Med 'i princippet' menes, at
vejen kan flyttes indtil ca. 10 m ved udarbejdelse af det endelige vejprojekt. Ved punkt a kan vejen dog kun flyttes mod syd (pga. busholdepladsen). På strækningen b-c kan vejens forløb ændres yderligere,
såfremt der opføres tæt-lav boligbebyggelse.
Vodskov Enge udlægges i en bredde på ca. 9,00 m med ca. 5,50 m
kørebane, et ca. 1,50 m bredt fortov samt ca. 1,00 m bred rabat med
træer langs vejens sydside, og med ca. 1,00 m rabat langs vejens
nordside, som vist i princippet på illustrationen side 22.
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Hvor vejen ender blindt skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil. Ved affaldsopsamlingsstedet (i delområde C1) skal etableres parkering (se pkt. 8.5).
For at sikre en lav trafikhastighed ved især det fælles opholdsareal,
skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltning ved b.
Det anbefales, at den ca. 1,00 m brede rabat langs vejens sydside udføres som en lunke, hvor regnvandet kan nedsive (se også pkt. 7.6).
Vejen Vodskov Enge etableres i henhold til Vejlovgivningen.
Ved projektering af vejen skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom vejen skal være beregnet for en
trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer
mv.
8.2

Vodskovvej (fortov og cykelsti mv.)
Langs Vodskovvej er planlagt cykelsti og fortov, og der skal være mulighed for indrykket busholdeplads med perron.
Hertil er der i lokalplanen reserveret et ca. 9 m bredt areal langs Vodskovvej, se Bilag 2.
Aalborg Kommune udfører anlæggene, i forbindelse med fremtidig etablering af cykelstier på Vodskovvej.

8.3

Vejadgang til regnvandssø og pumpestation
Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassinet / regnvandssøen og
pumpestationen (se pkt. 7.11 og 9.3). Vejadgangen skal ske fra Vodskov Enge (ved c, se Bilag 2). Vejadgangen tinglyses på arealerne
uden for lokalplanområdet.

8.4

Stier
Der etableres stier, som vist i princippet på Bilag 2 og 3.
Stierne udlægges i en bredde på 3,00 m.

hæk

SYD-side

hæk

NORD-side

rabat m.
lunke

rabat
afvanding

fortov

kørebane
1,00 m

5,50 m

1,00 m

1,50 m

Illustration: Principsnit i Vodskov Enge (vejen a-b-c, se pkt. 8.1 og Bilag 2)
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Stien c-d anlægges med ca. 2,00 m bred belægning af vandgennemtrængelig materiealer (fx grus eller stenmel) og med græsrabat til hver
side.
Stien b-f anlægges med ca. 2,00 m bred belægning af vandgennemtrængelig materiealer (fx grus, stenmel, flis eller græs) og med græsrabat til hver side.
Begge stier forventes på sigt at blive knyttet op på rekreative områder
og boligområder mod nord.
8.5

Parkering
De vejledende normer for parkering fremgår af Kommuneplanens Bilag
F.
Belægningen på parkeringsarealer skal være vandgennemtrængelige.
Ved arealet til affaldsopsamling i delområde C1, skal etableres parkeringsmulighed, se Bilag 2. Arealet er til brug for fælles indsamling af fx
papir og glas.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning. For byggeri, der opfylder Bygningsreglementets
krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren søger om det. For
at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

9.2

Ledninger og kabler
Ledninger til el, data mv. skal fremføres under terræn.

9.3

Kloakering
Bebyggelsen skal separatkloakeres.
Der skal afsættes areal til spildevandspumpestation i områdets østlige
del, alternativt øst for lokalplanområdet. Der skal sikres vejadgang til
pumpestationen, jf. pkt. 8.3.
Der skal etableres regnvandsbassin / regnvandssø i områdets østlige
del, alternativt øst for lokalplanområdet. Regnvand ledes fra regnvandsbassin / regnvandssø til Attrupgrøften. Der skal sikres vejadgang
til regnvandsbassinet / regnvandssøen, jf. pkt. 8.3. Regnvandsbassinet
/ regnvandssøens udformning er nærmere beskrevet under pkt. 7.11.
Udgangspunktet for meddelelse af ny udledningstilladelser til Attrupgrøften er, at udledningen neddrosles til 1 liter/sekund pr. ha, samt at
overfladevandet inden udløb renses, svarende til den rensegrad, der
kan opnås i et veldimensioneret, vådt bassin med dykket afløb. Regnvandsbassinet / regnvandssøen udformes, som vist i princippet på illustrationen side 20.
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9.4

Renovation og affald
Ved projektering af veje, fællesarealer mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer - se
også pkt. 8.1.
Der skal afsættes areal til affaldsopsamling (til fælles indsamling af
genanvendelige materialer mv. som papir, glas og metal) i delområde
C1, som vist i princippet på Bilag 2 og beskrevet under pkt. 7.2.
Affaldsopsamlingen i delområde C1 kan ske i kuber eller, hvor det er
praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere.
Ved underjordiske løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes.

9.5

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

9.6

Vindmøller
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.

10. Miljø
10.1 Energiklassificering
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret
i det til enhver tid gældende bygningsreglement.
Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt.
10.2 Støj fra trafik
Der må ikke anlægges arealer til støjfølsomme formål (som fx opholdsarealer), hvor trafikstøjen fra Frederikshavnmotorvejen og Vodskovvej
overstiger de grænseværdier, der fremgår af Kommuneplanens retningslinie 13.3.
10.3 Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal kommunens miljøafdeling høres inden grundvandssænkningen iværksættes.
Det skal samtidig sikres, at eventuel grundvandssænkning ikke vil påvirke de § 3-beskyttede naboarealer væsentligt (se Bilag 2).
Hvis der, i forbindelse med grundvandssænkning som følge af byggemodning og byggeri i lokalplanområdet, observeres en større vandspejlssænkning end 10-15 cm i den beskyttede sø nordfor, skal der
etableres et (midlertidigt) udledningssystem hertil. Det skal sikres, at
søens vandstand opretholdes, og at det tilpumpede vand er rent (beluftet og ledt gennem sandfilter), før det udledes i søen.
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11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt og tilskødning af arealer
Der skal oprettes grundejerforening(er) med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af den
enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune. Grundejerforeningen
/ grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles
parkeringsarealer mv.
Se kursivteksten under pkt. 11.2 vedr. grundejerforeningens forpligtelser for visse anlæg uden for lokalplanområdet.
11.2 Opgaver
Grundejerforeningen / grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg, stier
og støjvolde / støjafskærmning. Drift og vedligeholdelse af veje og stier
omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt
afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde eller lignende
med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
Det skal bemærkes, at der tinglyses privatretlig servitut om grundejerforeningen / grundejerforeningernes forpligtelser til drift, vedligeholdelse mv. af arealer uden for lokalplanområdet, som omfatter følgende
anlæg:
- Støjvold / beplantningsbælte langs strækningen d-c-e, jf. pkt. 7.8 og
7.10.
- Støjvold langs motorvejen, som illustreret på skitsen side 6.
- Regnvandsbassin / regnvandssø med tilhørende ledningsnet, vejad
gang mv. (jf. pkt. 7.11, 8.3 og 9.3), i den udstrækning regnvandssystemet ikke skal ejes og drives af Kloak A/S.
11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af
Aalborg Kommune.
11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen / grundejerforeningerne skal oprettes senest, når
Aalborg Kommune kræver det.
11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, efter krav fra Aalborg Kommune, optage
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg mv. er udført.
- Støjafskærmning mod Frederikshavnmotorvejen og Vodskovvej er
etableret i overensstemmelse med pkt. 2.3, 5.2, 7.2, 7.10 og 10.2.
- Regnvandsbassin / regnvandssø er etableret i overensstemmelse
med pkt. 2.3, 7.11, 8.3 og 9.3.
- Plads til fælles indsamling af affald er etableret i overensstemmelse
med pkt. 5.2, 7.2, 8.5 og 9.4.
- Fælles opholdsareal er anlagt i overensstemmelse med pkt. 5.2, 7.2
og 10.2.
- Veje og stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.3, 7.4, 7.6,
8.1, 8.2, 8.3 og 8.4.
- Beplantning langs veje mv. er etableret i overensstemmelse med
pkt. 7.2, 7.6, 7.8 og 8.1.
- Der er etableret hækbeplantning langs Attrupgrøften i overensstemmelse med pkt. 7.7.
- Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.3, 8.1 og 8.5.
- Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter
Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.3.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er
overholdt, jf. pkt. 10.2.
Aalborg Kommune henleder opmærksomheden på Planlovens § 15, stk.
2, nr. 12 og Byggelovens § 4. Heraf fremgår bl.a., at kommunen, allerede inden påbegyndelse af et byggearbejde, kan stille krav om udførelse af afskærmende foranstaltninger, som fx støjvolde - alternativt at
der stilles økonomisk sikkerhed for, at anlæggene udføres.
Det vil sige, at der ikke kan meddeles byggetilladelse før støjvolden er
anlagt, eller der er stillet økonomisk sikkerhed således at arbejdet kan
blive udført senere, dog senest inden byggeriet tages i brug.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

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.
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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.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
Den endeligt vedtagne lokalplan
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.
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.
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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.
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Illustration: Delområde A og B udbygget med
åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
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