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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Lokalplanens baggrund og formål
I den vestlige del af Aalborg ligger byens meget populære friluftsbad,
som igennem en del år har trængt til en gennemgribende renovering:
Bygningerne i området er både nedslidte og dyre driftsmæssigt, og
området som helhed er præget af manglende sammenhæng med Limfjorden. Muligheden for et åbent, rekreativt område, der kan danne
ramme om en mangfoldighed af aktiviteter for byens borgere udnyttes
ikke til fulde.
Omdannelsen af området har således været ønsket længe, men har i
en årrække afventet afklaring af reservationen for en af de tre mulige
linjeføringer for en 3. Limfjordsforbindelse - 'Lindholmlinjen' - der har
haft en central placering i området. Denne linjeføring er nu blevet fravalgt i en transportpolitisk aftale (februar 2012), og omdannelsesprocessen har kunnet igangsættes.

Sommerliv ved Friluftsbadet.

I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden udskrev kommunen i februar 2013 en arkitektkonkurrence om en moderne og visionær helhedsplan for området omkring friluftsbadet, herunder også et bud på
indpasning af et nyt og multifunktionelt bygningskompleks som rammen om foreningsliv, vandsportskurser og formidling af Limfjordens
natur- og kulturhistorie. Det ønskede fokus har været at skabe en
moderne, funktionel og arkitektonisk spændende facilitet, der kan understøtte en mangfoldighed af vandrelaterede aktiviteter og sikre sammenhæng mellem fjorden og det omkringliggende byområde.
Vinderen af konkurrencen blev LIW planning og Force4 Architects med
projektet 'Working with Nature'. Både helhedsplanen, udformningen af
friluftsbadet og bygningskomplekset har et design, der på en og samme tid er med til at bevare mange af områdets iboende kvaliteter og
samtidig moderniserer hele området.
Vinderforslaget er efterfølgende bearbejdet og skal danne grundlag for
planlægningen og efterfølgende udbud. Der sigtes mod en realisering
af projektet som helhed medio 2017.

Luftfoto af området
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Lokalplanområdet
Lokalplanområdet indgår i en unik sammenhæng med fjordlandskabets
forskellige rekreative områder. Disse områder ligger som perler på en
snor med hver sin karakteristik og funktion og danner tilsammen rammen om rekreation og det organiserede og uorganiserede friluftsliv (se
oversigtskortet herover).
Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Egholm Færgevej, mod øst
af Vestre Fjordvej og Fjordbyen, mod nord af Limfjorden og mod syd af
’Skovstien’, der løber langs campingpladsen og de offentlige institutioner, der ligger mellem Skydebanevej og det aktuelle område.
Lokalplanområdet omfatter et kommunalt ejet landzoneareal på ca.
165.300 m2. Området er især om sommeren et yndet udflugtsmål for
byens borgere og brugere - tæt på byen, men alligevel midt i naturen.
Op mod 80.000 besøger stedet årligt.
Området indeholder i dag - udover friluftsbadet - vinterbadeklub, naturvejledning, dykkerklub, sportsfiskerforening, vandcenter samt forskellige andre aktiviteter. Bygningerne og faciliteterne i området ligger
spredt og fremstår slidte og utidssvarende. Med den nye plan er det
ønsket at placere disse vandrelaterede funktioner tættere ved fjorden
og samlet, så der kan opnås større synergi og sammenhæng funktionerne imellem.

Badning i oktober (2012).

Det eksisterende udspringstårn udgør i dag et landmark i området og
ønskes i sin funktion fastholdt som vartegn.
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Områdets beplantning består hovedsageligt af vindtålende og nøjsomme planter som ulfsrøn, hyld, havtorn, almindelig hvidtjørn, mirabel,
naur, lind og eg.
Der findes et varieret dyreliv i området. Bl.a. ses ofte harer, ligesom
en del forskellige fugle holder til i beplantningen og ved vandet. Står
man på 10-metervippen er der udsigt over hele det ølandskab af kridtbakker, Aalborg er bygget på, og som den grønne struktur i stort omfang ligger på. Ud over Egholm og vest over fjorden ser man ind i et
kæmpemæssigt Natura 2000-område med en stor mængde af mange
forskellige slags fugle, knortegæs mv. I vandoverfladen kan man fra
vippens højde spotte sæler og skarver, og går man ned til vandkanten
kan man let finde en masse fisk, smådyr og planter - undersøisk og
oversøisk liv.
Sydligt i området ligger de gamle skydebanevolde og bunkers. Voldene
fremstår i dag tilgroede og knap så tilgængelige, som man kunne ønske.
Vejadgangen til området sker fra Skydebanevej, hvor der er parkering,
fra Egholm Færgevej, hvor der er parkeringspladser i tilknytning til færgelejet, samt fra Vestre Fjordvej, hvor et område dobbeltudnyttes til
henholdsvis parkering og bådoplag.
Udsigt fra voldene sydligt i området.

Cyklende og gående kan også komme fra de ovennævnte adgange,
men har herudover adgang fra to gennemgående stiforbindelser: Langs
fjorden løber ’Fjordstien’ med en fantastisk flot udsigt over fjorden,
Egholm og Lindholm Strandpark, og langs den sydlige afgrænsning af
området løber ’Skovstien’ igennem mere lukkede rumforløb.
Der er pt. to busstoppesteder: Ét ved friluftsbadets hovedindgang ved
Skydebanevej og ét ved Egholmfærgen.

Cykelparkering ved hovedindgangen.

Centralt i området ligger helikopterlandingspladsen, der bruges til såvel ambulancehelikopteren og flyvertaktisk kommandos helikopter.
Der er fortsat behov for et sted til helikopterlandingspladsen indtil det
nye sygehus i Aalborg Øst står klar i 2020, men nye skærpede krav til
forholdene omkring landingspladsen vanskeliggør såvel områdets eksisterende brug som realisering af de ønskede nye, rekreative aktiviteter
i området. Det er således hensigten at finde en alternativ midlertidig
placering til helikopterlandingspladsen.
Der arbejdes pt. med at undersøge mulighederne for en letbane i Aalborg. Et af de scenarier, der undersøges, er at lade letbanens tracé
løbe fra Aalborg Øst via midtbyen til Vestbyen og Skydebanevej - en
mulighed, der vil øge mobiliteten i byen og potentielt bringe endnu
flere brugere til Vestre Fjordpark. Dette kan sidenhen påvirke reguleringen af adgang til Skydebanevej, fx i form af tilkørsel højre ind-højre
ud, signalregulering eller lignende.
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Lokalplanområdets omgivelser
Limfjorden udgør områdets nordlige afgrænsning som vist på luftfotoet
side 3.
Øst for området ud mod fjorden ligger Fjordbyen og Aalborg Marinemuseum (Springeren - Maritimt oplevelsescenter) og FDF Søspejderne ud
til Vestre Fjordvej, som udgør grænsen for vestbyens tætte karrébebyggelse og Skudehavnen.

Bebyggelse i Fjordbyen.

Mod syd grænser områdets hovedadgangsvej og -parkeringsplads op til
Skydebanevej, hvor et evt. fremtidigt letbanetracé vil have sit forløb.
Mellem Skydebanevej og lokalplanområdet i øvrigt ligger Aalborg Familie Camping Strandparken, Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum
(bygningen er en bevaret vandflyverhangar fra 2. Verdenskrig), Vesterkær Kirke og flere børneinstitutioner. Mellem campingpladsen og Garnisonsmuseet løber en sti, der har forbindelse til Annebergstien.
Mod vest grænser området op til Egholm Færgevej og Færgeleje, som
ligger op til Marina Fjordpark.

Lokalplanens indhold
Anvendelsen:
Visionen er at videreudvikle Vestre Fjordpark som et unikt oplevelses- og læringsrum - et sammenhængende rekreativt område, der kan
danne ramme om en lang række forskellige aktiviteter med tilknytning

22.08.13 REVIDERET HELHEDSPLAN 1:500 FOR VESTRE FJORDPARK AALBORG V
UDARBEJDET AF TEGNESTUERNE LIWPLANNING OG FORCE4 ARCHITECTS
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til strand, vand, natur og fysisk aktivitet, herunder bl.a friluftsbadet og
et nyt bygningskomplekt til områdets brugere.
Udgangspunktet for lokalplanen er således at fastlægge rammerne for
en udvikling af Vestre Fjordpark i overensstemmelse med intentionerne
i helhedsplanen for området.
Disponering:
Området struktureres af fire markante landskabselementer, der er karakteristiske for kystnære strækninger langs fjorden:
'Skoven', der med et beplantningsbælte danner overgangen mellem
byen og kystlandskabet og skaber læ for vestenvinden. De gamle bunkere friholdes for beplantning på toppen til udsigtspunkter, og det lidt
sumpede område længst mod vest udnyttes som et læringsområde.
'Lagunen' (selve friluftsbadet), der ligger som en del af rummet omkring friluftsbadet og skærer sig ind i landskabet. Lagunens stillestående vand og kanterne omkring det forener uorganiseret leg og idræt
med foreningernes behov og aktiviteter.
'Strandengen', der er et stort, fleksibelt landskabsrum, der med forskellig vegetation og plejeniveau forener hensynet til dyreliv med forskellige aktivitetsmuligheder året rundt.
'Tagnen og promenaden'. Stedet, hvor størstedelen af det nye bygningskompleks samt en offentlig promenade med direkte adgang til
vandet placeres. Tangen danner overgangen mellem lagunen og Limfjorden, og adgangen til vandet sker på forskellig vis via ramper, trapper og udspring.
Visualisering af bebyggelsen på tangen mellem fjorden og Friluftsbadet.
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De fire elementer sammenbindes af et netværk af stiforbindelser, der
skaber udsigt og forbindelse til byen langs med fjorden og på tværs
af området ud i baglandet til de naturlige ankomstveje fra omkringliggende bydele.

Referencefoto (LIW) af Maritimt
Ungdomshus, Sundby Havn.
Herunder: Visualisering af stiforbindelsen/hovedankomstaksen fra
Skydebanevej.

Bebyggelse:
Det er visionen, at områdets bebyggelse skal danne en attraktiv ramme for områdets brugere og besøgende. Bebyggelsen placeres primært
på 'tangen' og ud mod fjorden. To mindre bygninger til omklædning
placeres mod syd ved hovedindgangen til området.
Bebyggelsen på tangen består af en række mindre bygninger, hvoraf
størstedelen er bundet sammen af et stort bevæget tag, der kan anvendes til passage, ophold, udsigt mv. Bygningerne er placeret, så man
både får kig igennem bebyggelsen og så bygningerne samtidig skærmer brugerne for den til tider barske vest/sydvest-vind. Dette styrkes
af mellemrummene imellem bygningerne, hvor der er små træterrasser
til ophold. Terrasserne er spredt på alle sider af bygningerne, så man
altid kan finde læ og et kig mod både Limfjorden og Friluftsbadet. Der
skabes således et mikroklima omkring huset, hvor der er læ, og vejret
føles et par grader varmere end i det åbne landskab ude omkring, hvilket yderligere forstærkes af træbeklædningen, som husets terrasser og
tagflader foreslås beklædt med. En trælistebeklædning med varierende
mellemrum standser vinden og suger solens varme til sig.
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Bevaringsinteresser:
Kulturhistoriske spor, som de gamle skydebanevolde og bunkers, skal
bevares og synliggøres. Beliggenheden af den gamle kystlinje synliggøres i form af en rekreativ stiforbindelse.
Trafik:
Tilgængeligheden til og i Vestre Fjordpark prioriteres højt for at sikre et
attraktivt og levende område, som hænger godt sammen med byen.
Der sikres et udbygget netværk af stiforbindelser på langs og på tværs
af området. Stierne skal sikre forbindelse til eksisterende og kommende cykel- og gangstier i de tilstødende områder: promenaden langs
kysten, skovstien med allébeplantning i den sydlige kant af området,
en ny sti langs den gamle kystlinje, en ny sti ,der kobler omådet op på
Peder Skrams Gade med en ny ankomstplads, og en sti fra Skydebanevej ud mod tangens bebyggelse.
Parkering ved Vestre Fjordpark sker i kanten af området. Ralvej fastholdes som adgangsvej til et evt. fremtidigt Limfjordscenter.
Beplantning:
Der skal anvendes stedsspecifikke og karakteristiske plantearter, som
er egnet til og trives i kystnære områder. Der anvendes forskellige
planter og træer, som lader fritidslandskabet skifte udtryk gennem
året, som er interessante for bl.a. naturskolen at følge med i, og som
kan fungere som remiser for fugle og mindre pattedyr.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
Planen er screenet med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Screeningen findes i dokumentet: 'Redegørelse for bæredygtighed'.
VVM - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: 'Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet' er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke
anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
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EF-habitatdirektivet

Natura 2000-områder
Det nærmeste Natura 2000-område, 'Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal', ligger ca. 3500 meter vest
for lokalplanområdet.
I kraft af en afstand på ca. 3500 meter til det nærmeste Natura
2000-område vurderes lokalplanen, hverken i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter, at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Vester Fjordpark, Mølholm ligger inden for udbredelsesområdet for en
lille række landlevende dyrearter opført på EU-habitatdirektivets bilag
IV. For disse arter vurderes det, at området potentielt opfylder levestedsbetingelserne som yngle- og rasteområde for flagermus, især
vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus, og muligvis damflagermus.
Omdannelsen af området medfører ikke fjernelse af træer og buske af
potentiel betydning som ledelinjer, sommer- eller vinteropholdssted for
flagermus, ligesom der ikke sker en forringelse af fødegrundlaget og
områdets kvalitet som jagtområde for flagermus.
Samlet set vurderes lokalplanen således ikke at medføre forringelser
for bilag IV-arter.

Bæredygtighed i lokalplanen

Social

Lokale
værdier

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
Miljø
Økonomi

Lokale værdier:
Sikre og synliggøre kulturarv i området
Styrke et yndet rekreativt udflugtsmål
Styrke eksisterende fritidsaktiviteter i området
Sikre arkitektoniske løsninger af høj kvalitet
Sikre udnyttelse af fjordens potentiale
Sociale værdier:
Styrke forbindelser til og i området
Sikre tilgængelighed til vand for alle (handicapvenlig adgangsmulighed)
Målrette området til en bred brugergruppe
Skabe gode rammer for uformelle mødesteder
Skabe rammer, der fremmer fysisk aktivitet
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Natur:
Styrke adgang til fjorden og friluftsbadet
Sikre rekreative stiforbindelser langs fjorden og forbindelser mellem
baglandet og fjorden
Sikre et grønt område med et højt naturindhold
Sikre plads til dyreliv i området
Sikre stedstilpasset, etageret beplantning
Miljø:
Materialer, der er langtidsholdbare samt energi- og ressourcemæssigt
optimerede
Anvendelse af solenergi
Sikre opholdsmuligheder i læ og skygge
Bygninger skal kunne tåle oversvømmelse op til kote 2,42
Mulighed for klimaargumenterede terrænreguleringer
Økonomi:
Sikre fokus på driftsøkonomi
Sikre byggeri i robuste og slidstærke materialer
Understøttte udviklingen af 'den attraktive by'
Kommuneplanens hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur - Fysisk Vision 2025 - har blandt andet som mål at videreudvikle Aalborg som den attraktive storby med
international storbypuls. Der skal ske en koncentreret byvækst, men
med fokus på bykvalitet. Ønsket om byfortætning går således hånd i
hånd med ønsket om at skabe rekreative 'åndehuller'.
Vestre Fjordpark er en central del af Vestbyen, hvor området som helhed er et af hovedstrukturens 'nedslag' - dvs. et område, der skal have
særlig fokus i den kommende planlægning. Det er et særligt mål fra
hovedstrukturen, at Aalborg skal udvikles omkring Limfjorden som et
samlende blåt element for byudvikling, friluftsliv og oplevelser. Vestbyen har en særlig interesse i forhold til fortætning, kulturarv og det
rekreative fritidsliv i tilknytning til fjorden.
For at imødegå klimaændringer er det fastlagt, at byggeri under kote
2,42 m skal klimasikres. Dette kan gøres på mange måder, fx ved at
sikre byggeri mod oversvømmelse eller ved at opføre byggeri, der kan
tåle at blive oversvømmet.
Lokalplanen understøtter disse mål ved at skabe rammerne for videreudvikling af en af Vestbyens rekreative perler til en moderne, funktionel, arkitektonisk spændende facilitet, der kan understøtte en unik
mangfoldighed af vandrelaterede aktiviteter og samtidig sikre tilknytningen til Limfjorden, Vestbyens tætte byområde og byen som helhed.

Klimatilpasningsplan

Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2013 et forslag til kommuneplantillæg om klimatilpasning. I tillæggets retningslinje 2.1.6
fremgår det, at byudvikling og byomdannelse skal forholde sig til klimaforandringerne. I områder med høj risiko (5 % eller mere i 2050)
for oversvømmelse skal der redegøres for klimatilpasningstiltag. Ca.
halvdelen af området ved Vestre Fjordpark ligger inden for kommune-
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plantillæggets markering af sådanne områder - området ligger omkring
kote 1,5.
Lokalplanen stiller krav om, at nyt byggeri skal indrettes, så det kan
tåle oversvømmelse op til kote 2,42. Herudover er der krav om, at
regnvand afledes lokalt, og bestemmelser om, at klimaargumenterede
terrænreguleringer kan tillades.
Detailhandel

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en kiosk i Vestre
Fjordpark.
Som udgangspunkt skal butikker etableres inden for områder, afgrænset i kommuneplanenen. Der er dog enkelte undtagelser, herunder
butikker ved tankstationer, togstationer, lufthavne, turistattraktioner og
lignende. En forudsætning er, at butikken underordnes områdets primære servicefunktion, at størrelsen ikke overstiger 250 m2, at bebyggelsens udformning og placering tilpasses den omgivende arkitektur, og
at støj, parkering og adgangsforhold afklares.

Kommuneplanrammer

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 3.4.R6
Fjordbadet og 3.4.R7 Fjordbyen.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så
vidt angår en arealreservation til Lindholmlinjen - en af tre mulige tracéer til en 3. Limfjordsforbindelse. Denne reservation er fravalgt i en
transportpolitisk aftale af. 7. februar 2012, men realisering af helhedsplanen forudsætter, at reservationen ophæves i kommuneplanen. Herudover er lokalplanområdet beliggende i kommuneplanens kystnærhedszone område A, hvor der ikke kan planlægges for byudvikling og
ferie-fritidsanlæg af regional betydning. Arealudlæg til sådanne formål
kan kun indpasses efter fornyet kommuneplanlægning, og sidstnævnt
er der mindre uoverensstemmelser ifht. bestemmelser om trafik og
veje ifht. rammeområde 3.4.R6 Fjordbadet.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Herudover har den interne høring af lokalplanen givet anledning til
et forslag om, at grænsen mellem område 3.4.O2 og område 3.4.R4
ændres, sådan at boldbanen umiddelbart vest for Vesterkærets Skole
flyttes fra Institutionslandskabet (O-området) til Fritidslandskabet (Rområdet). Boldbanen har en naturlig sammenhæng med de øvrige
boldbaner i området og benyttes i sammenhæng med dem. Boldbanen
kan stadig sammen med de øvrige baner benyttes af Vesterkærets
Skole. Forslaget er indarbejdet i kommuneplantillægget.
Kommuneplantillæg 3.014 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.
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Visualisering i fotomatch af projektets påvirkning af områdets profil mod fjorden set i sammenhæng med konteksten.
Øverst som området ser ud i dag, nederst med vinderprojektet. På fotomatch side 15 er der zoomet lidt tættere ind på
byggeriet.
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Lokalplan 05-057, Boligområde m.m. Fjordparken
Et mindre areal op mod Egholm Færgevej er udlagt til rekreativt område i lokalplan 05-057, Boligområde m.m. Fjordparken. Denne del ophæves i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 3-4-102.
Kystnærhedszonen

Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder,
at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Arealer
i landzone fremgår af Bilag 1. Disse arealer overføres til byzone med
lokalplanens endelige vedtagelse.
Lokaliseringen af nye byggerier og anlæg er sket ud fra ønsket om en
modernisering og videreudvikling af områdets funktion som rekreativt
friluftsområde, herunder indpasning af et nyt bygningskompleks, der
samler funktionerne tæt ved vandet qua deres vandrelaterede aktiviteter, der er og vil forblive i området. Eksempel på de vandrelaterede aktiviteter, som allerede i dag findes i området, er dykkerklubben, kano/
kajak-sejlads, vinterbadere m.fl. Også naturvejlederne har hjemme i
området. Det er derfor også et mål at forbedre mulighederne for naturog kulturformidling.
Den maksimale højde på nybyggeri er 7 meter, dog undtaget markante
konstruktioner som udspringstårne o.l., der ikke må overstige en højde
på 20 meter.
Forholdene er visualiseret på side 14-15.
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De kystnære dele af byzonen

Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der
redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives en begrundelse herfor.
En del af lokalplanområdet ligger i byzone, se Bilag 1. Med lokalplanens
endelige vedtagelse overføres også landzonearealet til byzone.
Ud fra visualiseringerne på side 14 og 15 vurderes, at den samlede bebyggelse vil blive synlig qua beliggenheden på tangen, men ikke dominerende i forhold til de omkringliggende bebyggelser eller landskabet.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering

Terrænændring på kysten

Bade- og bådebroer i træ

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).

Terrænændringer mv. på strandbredder og andre kyststrækninger kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 stk. 1 i lovbekendtgørelse
nr. 243 af 5. april 1994 om kystbeskyttelse og § 1 i Trafikministeriets
bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystdirektoratet.

Planens realisering forudsætter, at Aalborg Kommune meddeler tilladelse til etablering af badebroer.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning
Affald

Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter Aalborg Forsyning Renovations
regulativer, som findes på www.skidt.dk.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 9931 4955.

Jordflytning

Flytning af jord fra ejendomme, som er forureningskortlagte, jord fra
offentlige veje og jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen skal anmeldes til Aalborg Forsyning, Renovation.
Anmeldelse af jordflytningen skal være ledsaget af tilstrækkelig analysedokumentation og entydig skitse visende, hvor jorden opgraves, og
hvor jordprøver til analyse er udtaget.
På www.skidt.dk fremgår det af kortet under fanebladet Jordflytning,
hvilke ejendomme Region Nordjylland har kortlagt som værende do-
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kumenteret forurenede (V2-kortlagte), og ejendomme, hvor der er
viden om branche eller aktivitet, som kan have forurenet grunden (V1kortlagte).
Af kortet fremgår desuden, hvilke ejendomme, som er omfattet af områdeklassificeringen, dvs. ejendomme i et område, hvor der er risiko
for, at jorden kan være lettere forurenet. Dette er typisk område inden
for byzonen.

Jordforurening

På www.skidt.dk er der yderligere link til Region Nordjyllands hjemmeside, hvor det skal kontrolleres, om en ejendom i lokalplanområdet
er lokaliseret som uafklaret. At en ejendom er uafklaret betyder, at der
på ejendommen har været aktiviteter, som muligvis har forurenet den.
Oplysninger om aktiviteterne på ejendommen er endnu ikke blevet
vurderet af regionen. Hvis ejendommen er uafklaret, skal undersøgelsesniveau i hvert enkelt tilfælde aftales med Region Nordjylland.
Arealet er anført som uafklaret i Region Nordjyllands database over
forurenede og muligt forurenede arealer, idet der er tale om opfyldt
areal. Der er ved lokalplanens udarbejdelse endnu ikke taget stilling til
kortlægning efter jordforureningsloven.
Ved fremtidige projekter på arealet skal Aalborg Kommune vurdere,
hvorvidt der forud for projekterne skal udføres forureningsundersøgelser eller afværgeforanstaltninger. Det kan fx være i forbindelse med en
ændring af arealanvendelsen på dele af arealet samt ved bygge- og anlægsarbejder på legepladser, alment tilgængelige eller rekreative arealer. For kortlagte arealer reguleres dette jf. jordforureningslovens § 8.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens Miljø- og
Energiforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.
Flytning af forurenet jord, samt jord fra områdeklassificerede eller kortlagte arealer, skal anmeldes til Aalborg Kommune.

Tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE-anlæg på
bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med
en installeret effekt større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og
fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til
kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.

Februar 2014 • Side 17

Redegørelse
Lokalplan 3-4-102

FORSLAG

Vestre Fjordpark, Mølholm
Servitutter
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste (og ikke
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. 80o Aalborg Markjorder
Tinglyst: 23.07.1973
Titel:
Dok. om telefonkabler/anlæg m.v.
Påtaleberettiget: TDC
Matr.nr. 80o Aalborg Markjorder
Tinglyst: 17.09.1979
Titel:
Dok om luftfartshindringer mv.
Påtaleberettiget: Statens Luftvartsvæsen
Matr.nr. 80o Aalborg Markjorder
Tinglyst: 23.03.1983
Dok. om forsynings/afløbsledninger.
Titel:
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Matr.nr. 80o Aalborg Markjorder
Tinglyst: 07.01.1993
Dok. om forsynings-/afløbsledninger.
Titel:
Påtaleberettiget:Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Matr.nr. 80o Aalborg Markjorder
Tinglyst: 19.01.2012
Deklaration om kloakledninger m.v.
Titel:
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Matr.nr. 80ate Aalborg Markjorder
Tinglyst: 17.09.1979
Dok om luftfartshindringer mv.
Titel:
Påtaleberettiget: Statens Luftvartsvæsen
Matr.nr. 80ate Aalborg Markjorder
Tinglyst: 23.03.1983
Dok. om forsynings-/afløbsledninger
Titel:
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Matr.nr. 80ate Aalborg Markjorder
Tinglyst: 07.01.1993
Dok. om forsynings-/afløbsledninger
Titel:
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Matr.nr. 80ate Aalborg Markjorder
Tinglyst: 19.01.2012
Titel:
Deklaration om kloakledninger m.v.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
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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 rekreative friluftsformål som angivet under
punkt 3,

1.2

en uhindret, rekreativ stiforbindelse for offentligheden langs fjordkysten,

1.3

at fysiske og visuelle forbindelser fra baglandet til fjorden styrkes,

1.4

at området indrettes med varierede uderum, der danner gode rammer
for ophold og aktivitet,

1.5

at ny bebyggelse opføres i et højt arkitektonisk kvalitetsniveau tilpasset stedet og som et vigtigt identitetsskabende element,

1.6

at områdets kulturhistorie bevares og synliggøres, og

1.7

at området vejbetjenes fra Egholm Færgevej, Skydebanevej og Vestre
Fjordvej.

2. Område og zonestatus
2.1

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

2.2

Delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B som vist på Bilag 1 og 2.

2.3

Zoneforhold
En del af lokalplanens område ligger i landzone, se Bilag 1. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet til byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse, delområde A
• Restaurant o.l. (kun mindre café o.l.)
• Butikker (kiosk)*
• Kulturelle formål (natur- og kulturformidling o.l., udstilling)
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport)
• Rekreative formål (grønne områder, parker, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning (små antenneanlæg,
p-pladser, pumpestation o.l., små transformere, vejanlæg).

3.2

Anvendelse, delområde B
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport)
• Rekreative formål (grønne områder, parker, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning (små antenneanlæg,
p-pladser, pumpestation o.l., små transformere, vejanlæg).
* Butikker (kiosk) må have en størrelse på maks. 250 m2.
De tilladelige miljøklasser fremgår under punkt. 10.2.

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Omfang
Inden for området må der opføres bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på maks. 2.500 m2.

5.2

Placering
Ny bebyggelse skal placeres inden for delområde A, som er vist på Bilag 2.
Bebyggelse skal placeres, så udsynet til fjorden tilgodeses, i princippet
som vist på Bilag 3.
Mindre sekundære bygninger, der er nødvendige for områdets drift som
rekreativt friluftsområde, kan etableres uden for delområde A, men
skal udformes under hensyntagen til helheden og i overensstemmelse
med det arkitektoniske greb i området.

5.3

Bygningshøjde og etager
• Højde maks. 7 m ¤*
• Etager (øvrig bebyggelse) maks. 1½
¤ Markante konstruktioner som udspringstårne, udsigtsplatforme og
lignende må opføres i en højde af maks 20 m.
* Med bygningshøjde menes der bygningens ydre afgrænsning. Bygningshøjden måles fra færdigt terræn.

Februar 2014 • Side 20

Planbestemmelser
Lokalplan 3-4-102

FORSLAG

Vestre Fjordpark, Mølholm

5.4

Sokkelkote
Sokkelkote på ny bebyggelse skal som udgangspunkt være min 2,42
m DVR90. Sokkelkoten kan dog være under kote 2,42, hvis bygningen
og anvendelserne i bygningen indrettes således, at den kan tåle oversvømmelse.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelt
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk formsprog
og have et højt arkitektonisk kvalitetsniveau. Ny bebyggelse i området
skal samlet set fremstå som en unik og helstøbt bygningsmasse.
Visionen er at indpasse det bygningsmæssige miljø som en del af det
store landskabstræk, men samtidigt som et vigtigt identitetsskabende
element for området.

6.2

Materialer, facader
Facader skal fremstå i beton, træ, glas, fibercementplader, natursten,
tegl eller kakler eller i en kombination af materialerne.
Ved valg af materialer skal der lægges vægt på materialernes patineringsevner samt hensynet til bæredygtige løsninger *. Der lægges
endvidere vægt på, at nødvendige fuger (fx dilitationsfuger) indtænkes
i den arkitektoniske løsning.
* Der ønskes løsninger, der er langtidsholdbare, og som forholder sig
til klimaet ved Limfjorden. Herudover anbefales det at anvende materialer, der er miljøcertificerede.

6.3

Materialer, tage
Tage skal fremstå med træ, beton eller tagpap. Dele af tagfladen kan
dog - med henblik på at tilgodese de ønskede aktiviteter på tagfladen
og bæredygtige tiltag - udføres med andre materialer *.
* Taget kan anvendes både til passage, udsigtsplatforme og slisker til
kajakker eller lign. samt udnyttelse af solenergi jf. pkt. 6.4.
Synlige undersider af tagflader skal have samme standard som facader.
Synlige dele af taget vil være et væsentligt element i den visuelle helhedsoplevelse og kræver derfor omtanke.
Værn på taget skal fremstå som åbne og lukkede værn med glas, hårdt
træ eller stål eller i en kombination af materialerne.

6.4

Solenergi
Tage og facader kan, hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet,
udformes med mulighed for at udnytte solenergi, når elementerne er
integreret i bygningens arkitektur og ikke giver blændingsgener for
omgivelserne.
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6.5

Vinduer
Vinduesrammer og karme må ikke udføres i plast. I vinduer må kun
anvendes plant klart glas uden spejlende virkning*. Vinduer må ikke
blændes ved tilklæbning eller lignende, således at de får karakter af
facadebeklædning.
* Vinduer til omklædningsfaciliteter kan udføres i matteret glas eller
lign. af hensyn til eventuelle indkig.

6.6

Skiltning
Skiltning, lysinstallationer og andet facadeudstyr på bygningerne skal
med hensyn til placering, omfang, materialer, farver og lignende udføres, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende
bygnings arkitektoniske udtryk, proportioner og detaljering.
Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende, og må ikke udføres som lyskasser eller med lystransparent baggrund.
Facadebelysning må ikke ved styrke, blænding eller lignende være til
gene for omgivelserne.
Der må ikke skiltes på tag, ligesom der ikke må sættes faste billboards,
fritstående skilte, faste flagstænger el.lign. i området*. Undtaget herfra
er mindre henvisningsskilte samt enkelte pyloner med fællesskiltning
for lokalplanområdet.
* I forbindelse med lejlighedsvise arrangementer i området kan der
midlertidigt flages og skiltes i området.

6.7

Udvendige tekniske installationer og anlæg
Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres inden for bygningens volumen og skal udformes, så de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.

7.1

Generelt
De ubebyggede arealer skal udformes, således at der sikres gode aktivitets- og opholdsområder i menneskelig skala. Ubebyggede arealer
skal ved beplantning og befæstelse o.l. gives et ordentligt udseende.
Beplantning skal være robust og velegnet til klimaet ved Limfjorden og
skal medvirke til at skabe visuel variation over året.

7.2

Beplantningsprincipper
Der henvises til beplantningsoversigten på side 23.

7. Ubebyggede arealer

Ønsket er at skabe gode, robuste og varierede muligheder for leg, aktivitet og ophold, gode levebetingelser for områdets dyreliv, samt en
beplantning, der alt efter sæsonen byder på blomstring og et varieret
udvalg af frugter og bær til både fugle, dyr og mennesker.
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Beplantningsoversigt Vestre Fjordpark
A: Skoven
B: Alléen
C: Parkering mod Skydebanevej
D: Vådområde
E: Randbeplantning vest
F: Flade ved lagune
G: Strandoverdrev
H: Diger
I: Bådopbevaring

A, 'Skoven': Der skal tages udgangspunkt i den eksisterende beplantning. Beplantningen skal fremstå lysåben og stedvis fleretageret. Skovens overstandere kan fx bestå af skovfyr og stilkeg samt i mindre omfang alm. røn, naur og vortebirk. Som underbeplantning kan fx anvendes hassel, mirabel, fjeldribs, kvalkved, dunet gedeblad samt bjergfyr.
Skoven kan mod nord kantes af et tretrinsskovbryn bestående af en
blanding af fx krybende pil, hyld, hassel, dunet gedeblad, mirabel, skovæble og fjeldribs.
B, 'Alléen': Bevares og genetableres ved hjælp af vintereg.
C, 'Parkeringspladsen': Kan struktureres fx ved hjælp af lange trærækker af engriflet hvidtjørn.
D, 'Vådområdet': Skal indrettes som skov på fugtig bund og således, at
det optimeres som levested for bl.a. padder. Skoven skal fremstå som
en lys og åben skov med spredt beplantning, fx bestående af rødel,
dunbirk og alm. røn, samt hassel og hyld i mindre grupper på en bund
af græs og andre fugttolerante urter. De fugtigste områder skal fremstå
som græsklædte lysninger uden vedagtig urtevækst.
E, 'Den syd-vestlige randbeplantning': Skal udgøre en tæt og lægivende bevoksning, som kan bryde den dominerende vest- og sydvestenvind - fx slåen og havtorn.
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F, 'Fladen ved lagunen': Skal muliggøre ophold på tæpper o.lign. og
fremstå som en plejet græsflade, principielt friholdt for vedplanter og
kraftig urtevækst.
G, 'Strandoverdrevet': Skal indrettes med store ensartede flader med
fx henholdsvis krybende pil (gråris) og marehalm*.
* Dels skal der skabes en rumlig oplevelse uden at fratage besøgende
muligheden for at overskue parkens store, åbne landskabsrum. Og dels
skal der skabes en rolig baggrund for strandoverdrevets øvrige farverige urtevegetation.
• G1 – strandoverdrev skal bestå af en lysåben og varieret urtevegetation som fx engelskgræs, strand-vejbred, rød svingel og alm. hvene
samt følgearterne fløjlsgræs, alm. røllike, høstborst, alm. kællingetand og hvid kløver.
• G2 – strandoverdrev skal bestå af store flader af fx krybende pil
(gråris), marehalm samt gul snerre.
H, 'Digerne': Bevares græsbeklædte, således at digernes form er genkendelig, og at det er muligt at benytte digerne til ophold.
I, 'Bådopbevaringen': Den eksisterende hegnplantning bevares og genetableres/udbygges, fx med poppel, eg, hyld samt alm. tjørn.
7.3

Friluftsbad
Der udlægges areal til et friluftsbad som vist på Bilag 2.

7.4

Vigtige udsigtslinjer
Vigtige udsigtslinjer markeret på Bilag 2 skal friholdes for bebyggelse
og høj beplantning.

7.5

Parkeringsarealer
Parkeringsarealer, som er markeret som grøn parkering på Bilag 2, skal
fremstå med grøn (fx græsarmering) permeabel belægning. Mindre
dele af disse parkeringsarealer kan indrettes med belægning af asfalt
eller lign. handicapvenlig belægning. Se også punkt 8.4 vedr. evt. aktivitetsareal på p-pladsen mod Skydebanevej.

7.6

Belysning
Områdets belysning skal tilpasses områdets skala og udtryk.
Særlige bygninger og bygningsdele eller udvalgte anlæg, flader, beplantninger mv. i byrum kan evt. belyses eller markeres med effektbelysning.
Belysningen i området må ikke være generende eller blændende for
sejlere eller beboere i nærområdet, og der skal tages hensyn til nattehimlens mørke ved at begrænse det udsendte lys opad.

7.7

Bådoplag
Der udlægges areal til bådoplag som vist på Bilag 2.
Arealet kan anvendes til ekstra parkeringspladser i perioden, hvor bådene er i vandet.
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7.8

Kulturhistoriske anlæg
Kulturhistoriske anlæg som bunkere og skydebanevolde o.l. skal bevares og synliggøres.
Der skal sikres udsigtspunkter fra toppen af anlæggene som vist på
Bilag 2.

7.9

Bevaringsværdig allébeplantning
Allébeplantning langs sti b-b vist på Bilag 2 skal bevares og genskabes.

7.10 Beplantning langs bådoplagspladsen
Der sikres areal til en beplantning langs bådoplagspladsen som vist på
Bilag 2.
7.11 Udendørs oplag
Der må ikke etableres udendørs oplag.
7.12 Pladsdannelser
Der udlægges areal til pladsdannelser ved ankomsten til området (Vestre Fjordvej og Skydebanevej) som vist på Bilag 2.
7.13 Lokal afledning af regnvand (LAR)
Afvekslende udformninger af regnvandsløsninger (LAR jf. punkt 9.8)
skal indgå som et naturligt element i de rekreative områder og friarealer.
7.14 Terrænregulering
Klimaargumenterede terrænreguleringer tillades under hensyntagen til
områdets indretning.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Skydebanevej, Vestre Fjordvej og Egholm Færgevej i princippet som vist på Bilag 2.
Med 'i princippet' menes, at vejadgangene evt. kan flyttes nogle meter
i forbindelse med detailprojektering.

8.2

Veje
Forinden anlæg af veje skal udlægsbredder og vejprojekter godkendes
af vejmyndigheden, der vil vurdere de enkelte projekter ud fra den
forventede anvendelse af områderne.
Der udlægges areal til Ralvej med en placering som vist i princippet på
Bilag 2.
Med 'i princippet' menes, at Ralvej evt. kan flyttes nogle meter i forbindelse med detailprojektering.
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8.3

Stier
a-a: Der udlægges areal til en maks. 6,0 m bred havnepromenade a-a
mellem Egholm Færgeleje og Fjordbyen som vist i princippet på Bilag
2. Havnepromenaden skal udformes som en sti for bløde trafikanter
(fodgængere og cyklister mv.).
Forbindelsen anlægges, så der opnås en god helhedsløsning og sammenhæng med de øst og vest for beliggende havnefrontsområder.
b-b: Stiforbindelsen b-b mellem Peder Skrams Gade og Egholm Færgevej bevares i sit nuværende tracé som vist i princippet på Bilag 2.
c-c: Der udlægges areal til en maks. 3,0 m bred sti c-c i den gamle
kystlinje som vist i princippet på Bilag 2.
d-d: Der udlægges areal til en maks. 4,0 m bred sti d-d mellem Peder
Skrams Gade og Fritidshusene som vist i princippet på Bilag 2.
Der udlægges areal til en pladsdannelse, hvor stien møder Peder
Skrams Gade som vist på Bilag 2.
e-e: Der udlægges areal til en maks. 3,0 m bred sti e-e mellem Skydebanevej og den vestligste del af Fritidshusene som vist i princippet på
Bilag 2.
f-f: Der udlægges areal til en maks 5,0 m bred sti f-f mellem Skydebanevej via parkeringspladsen til Fritidshusene som vist i princippet på
Bilag 2.
Der udlægges areal til en pladsdannelse ved krydsningen af stierne b-b
og f-f som vist på Bilag 2.
Med 'i princippet' menes, at stierne kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløbet.

8.4

Parkering
Der udlægges areal til parkeringspladser med en principiel placering
som vist på Bilag 2.
Et mindre areal af p-pladsen mod Skydebanevej kan indrettes med en
aktivitetsplads af mere urban karakter.

8.5

Cykelparkering
Der udlægges passende areal til cykelparkering inden for området.

9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.

9. Tekniske anlæg

For bygninger, der opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
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varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom. Dette gælder dog ikke
blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales
det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
9.2

Solenergi
Solpaneler og lignende kan opsættes på facader og tagflader, såfremt
dette sker som en integreret del af bygningens arkitektur.

9.3

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

9.4

Tekniske anlæg til områdets forsyning
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

9.5

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til krav og vilkår angivet i
kommunens spildevandsplan.
Lokalplanområdet er kun delvist omfattet af spildevandsplanens opland. På grund af terrænforholdene i området kan spildevandsplanens
oplandsgrænse ikke forventes ændret. Eventuel ny bebyggelse uden
for spildevandsplanens oplandsgrænse kan dog tilsluttes offentlig kloak
via private pumpeløsninger.

9.6

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

9.7

Øvrige tekniske anlæg
Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder
kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende.

9.8

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Overfladevand i lokalplanområdet skal håndteres lokalt inden afledning.
LAR-løsninger skal anvendes til begrænsning og rensning af overfladevandet inden afledning til Limfjorden.

10. Miljø
10.1 Lavenergibyggeri
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.
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10.2 Miljøklassificering
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3. Se Kommuneplanens Bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
10.3 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter inden for lokalplanområdet ikke påfører
omgivelserne et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henholdt til Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 om ekstern støj fra
virksomheder.
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er
midlertidige aktiviteter, der er omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelsen til nedrivnings- og renoveringsarbejder kan der
blive stillet krav til de foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne.
Pumpehuse eller anden støjende aktivitet inden for lokalplanområdet
bør placeres således, at lokalplanområdet generes mindst muligt af støj
herfra. Dette kan bl.a. gøres ved en placering væk fra gæsterne eller
anden aktivitet eller ved at placere pumper i et støjisoleret hus.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

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 er udført for den del af området, som tages i brug.
-

Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.
Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det skal dokumenteres, at bebyggelsen overholder kravene til lavenergiklasse, jf. definitionen i bygningsreglementet.
Det skal dokumenteres, at regnvand inden for området håndteres
lokalt.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 05-057, Boligområde m.m., Fjordparken
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-4-102 ophæves den del af lokalplan 05-057, Boligområde m.m.,
Fjordparken, der er omfattet af lokalplan 3-4-102.

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.
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.
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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. Dette gælder dog ikke blokvarmecentraler
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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Signatur
Lokalplangrænse

Friluftsbad jf. pkt. 7.3

Kulturhistoriske anlæg jf. pkt. 7.8

Delområdegrænse, område A og B

Parkering jf. pkt. 8.4

Udsigtspunkt friholdes for beplantning

Ralvej jf. pkt. 8.2

Grøn parkering jf. pkt. 7.5 og 8.4

Plads til bådoplag jf. pkt. 7.7

Sti jf. pkt. 8.3

Vigtige udsigtslinjer jf. pkt. 7.4

Pladsdannelse jf. pkt. 7.12 og 8.3

Vejadgang

Bevaringsværdig allébeplantning jf. pkt. 7.9

Beplantning ved bådoplagsplads jf. pkt. 7.10

Arealanvendelse
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Illustrationsskitse
Lokalplan 3-4-102

FORSLAG

1.2.2012 - Aalborg Kommunes lokalplanskabelon

Vestre Fjordpark, Mølholm

17.09.13 REVIDERET HELHEDSPLAN 1:500 FOR VESTRE FJORDPARK AALBORG V
UDARBEJDET AF TEGNESTUERNE LIWPLANNING OG FORCE4 ARCHITECTS
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Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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