Februar 2014

LOKALPLAN 4-3-102

Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej
Gug

Jammerbugten
Pandrup
Dronninglund Storskov
Tylstrup

Hjallerup

Sulsted

Aabybro

Dronninglund
Grindsted
Hammer Bakker
Uggerhalne
Vestbjerg
Vadum
Vodskov

Langholt

Brovst
Ulsted

Stae
Egholm

NØRRESUNDBY

Rørdal

Hasseris
Limfjorden

Nørholm

Kølby Farstrup

Frejlev

Visse

Dall Villaby
Barmer

Gistrup

Nøvling

Svenstrup

Koldkær
Bisnap

Klarup
Storvorde

Lillevorde

Ferslev

Skelby
Skellet

Gudumholm

Godthåb

Sebbersund

Hals

Sejlflod

Nibe

Valsted

Store
Ajstrup

Nørre Tranders

Sønder
Gug Tranders

Skalborg
Sønderholm

Hou

Gandrup

Øster Uttrup

AALBORG

Klitgård
Stavn

Vester Hassing

Mou

Egense

Gudum

Bislev
Vaarst

Ellidshøj

Gudumlund

Fjellerad
Nørre Kongerslev

Volsted

Støvring

Dokkedal

Kongerslev

Lille
Vildmose

Skørping

Terndrup

Aars

Øster Hurup
Rold Skov

Aalborg Bugt

Indhold og kontaktoplysninger
Lokalplan 4-3-102
Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej, Gug

Oversigtskort................................................................................................................................. 3
Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål........................................................................................................ 4
Lokalplanområdet.............................................................................................................................. 4
Lokalplanområdets omgivelser............................................................................................................ 4
Lokalplanens indhold.......................................................................................................................... 6
Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning..................................................................... 7
Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning.................................................................... 8
Servitutter........................................................................................................................................ 9
Planbestemmelser
Indledning...................................................................................................................................... 10
1. Formål..................................................................................................................................... 10
2. Område og zonestatus............................................................................................................... 10
3. Arealanvendelse........................................................................................................................ 10
4. Udstykning............................................................................................................................... 11
5. Bebyggelsens omfang og placering.............................................................................................. 11
6. Bebyggelsens udseende............................................................................................................. 11
7. Ubebyggede arealer................................................................................................................... 12
8. Veje, stier og parkering.............................................................................................................. 13
9. Tekniske anlæg......................................................................................................................... 13
10. Miljø........................................................................................................................................ 14
11 Grundejerforening..................................................................................................................... 14
12 Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug.......................................................................... 14
13. Lokalplan og byplanvedtægt....................................................................................................... 14
14. Servitutter................................................................................................................................ 14
15. Retsvirkninger........................................................................................................................... 15
Vedtagelse..................................................................................................................................... 15
Vejledning
Hvad er en lokalplan?....................................................................................................................... 16
Bilag
Matrikelkort.............................................................................................................................. Bilag 1
Arealanvendelse........................................................................................................................ Bilag 2
Illustrationsskitse...................................................................................................................... Bilag 3

Nærmere oplysninger
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
Mail: plan.byg@aalborg.dk

Lokalplanen er udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde med Rambøll A/S.
Februar 2014 • Side 2

Oversigtskort
Lokalplan 4-3-102
Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej, Gug

ej
rv

All
e

j

ge
r
Bo
r

j
ne
ba

dk

rn

In

Je

erhvervsområde

Tuevej

ild

ev
ej

EH

Vi

ss

ev
ej

Gug Planteskole

Gugve

Pum pes tation

ve
als
Åd

N

M

ej
dv

or

lle
Fæ

dj

ke
ys

o
ot

Pum pes tation

In

dk

ss
ev
ej

Gug Boldklub

ild

e

Al

le

Vi

boliger

dk
In
es
ild

Ve
d

bæ

k

Vissegård

trø
m
m
en

Kongshøj Skov
100 m
1:5.000

Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2010.
0

100,0
metres
Scale: 1:5.000

Februar 2014 • Side 3

Redegørelse
Lokalplan 4-3-102
Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej, Gug
Lokalplanens baggrund og formål
Som følge af en stadig stigende byudvikling i Aalborg er det besluttet
at etablere Egnsplanvej, som sammenbinder Hadsund Landevej ved
Universitetsområdet i Aalborg Øst med motorvejen.
Egnsplanvej inddrager dele af Gug Blodklubs nuværende baner, og lokalplanen har således til formål at udlægge et nyt mindre område til
erhvervsformål samt et område til offentlige formål, hvor der kan etableres erstatningsbaner, belysningsanlæg, klubhusfaciliteter, parkering
og lign.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i Gug og afgrænses mod nord og øst
af henholdsvis Indkildevej og Vissevej. Mod syd og vest afgrænses området af den kommende Egnsplanvej.
Lokalplanområdet er på ca. 5,5 ha. Området ligger delvis i byzone og
delvis i landzone.

Det eksisterende klubhus

Området anvendes i dag af Gug Blodklub til klubhus og boldbaner. Der
er endvidere 2 eksisterende boliger langs Indkildevej inden for området. Indkørslen til Gug Blodklub sker fra Vissevej, mens de eksisterende boliger har vejadgang fra Indkildevej.
Langs Vissevej og Indkildevej er det eksisterende anlæg afgrænset
af et beplantningsbælte, og lokalplanens sydligste hjørne omfatter en
mindre del af fredskoven syd for området. Inden for området findes
endvidere et skovbevokset privatejet område.
Langs den nuværende nordlige afgræsning af boldbanerne er en grøft,
der afvander området.

Det eksisterende beplantningsbælte langs stien ved Vissevej

De eksisterende boldbaner

Lokalplanområdets omgivelser
Nord for lokalplanområdet ligger et erhvervsområde, der afgrænses af
Indkildevej, motorvejen og jernbanen. Området vest for lokalplanområdet anvendes til planteskole. Øst for området er der et eksisterende
boligkvarter.
Syd for lokalplanområdet findes et større skovområde, der bl.a. har til
formål at beskytte grundvandsressourcen i området. Syd for området
findes endvidere Vissegård, der er en institution for unge.
Der henvises endvidere til luftfotoet på side 3.
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Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan planen kan virkeliggøres.

Gug Boldklub er den største forening i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at boldklubben fortsat kan tilbyde et attraktivt sammenhængende
baneanlæg med klubhuset som omdrejningspunkt for det sociale klubliv.
Udover de 4 boldbaner nord for Egnsplanvej, der er omfattet af denne
lokalplan, indrettes der 3 nye boldbaner syd for Egnsplanvej ved Vissegård som vist på kortet ovenfor. Arealet ejes af Aalborg Kommune og
ligger i landzone. For at sikre den bedst mulige indpasning i skoven vil
banerne ikke blive indhegnet og der vil ikke blive opsat lys og bander.
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De 3 baner syd for Engsplanvej er ikke omfattet af denne lokalplan,
men vil blive etableret via en separat landzonetilladelse.
Den nuværende Vissevej lukkes ved krydsningen med Egnsplanvej og
erstattes af en stitunnel under Egnsplanvej som vist på kortet, således
at både cyklister, fodgængere og fodboldspillere får en sikker forbindelse under Egnsplanvej.
Adgangsvejen til pumpestationen og Vissegård etableres som en grusvej langs skovens lysning. For at bibeholde muligheden for den offentlige adgang til Kongshøj Skov etableres der en parkeringsplads på
arealet nord for adgangsvejen og syd for Vissestien til erstatning for
den eksisterende parkeringsplads.

Lokalplanens indhold
Lokalplanens delområde A skal anvendes til offentlige formål i form af
fritidsanlæg, kulturelle formål, restaurant samt tekniske anlæg. Gug
Blodklub anvender allerede i dag en del af området til klubhus og boldbaner. Delområde B skal anvendes til erhverv i form af kontorer. Den
del af lokalplanområdet der ligger i landzone overføres til byzone.
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal opføres inden for de
udlagte byggefelter. Lokalplanen giver dog mulighed for, at der i delområde A kan opføres tribuner, belysningsanlæg og mindre sekundære
bygninger uden for byggefeltet. Der må dog ikke opføres bebyggelse
inden for vejbyggelinjen langs den kommende Egnsplanvej.
Dele af den eksisterende bebyggelse kan nedrives i forbindelse med
realisering af lokalplanen.
Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til materialer og farver. Lokalplanen giver mulighed for skiltning i form af facadeskiltning,
orienteringsskiltning samt bandereklamer.
Den eksisterende vejadgang fra Vissevej til Gug Boldklub fastholdes.
Lokalplanen sikrer, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser ved det eksisterende parkeringsområde ved klubhuset. Cykelparkering kan endvidere etableres inden for byggefeltet.
Vejadgang til delområde B erhvervsområdet skal ske fra Indkildevej.
Lokalplanen udlægger areal til et beplatningsbælte langs dele af lokalplanens grænse. Der kan desuden etableres beplantning og beplantningsbælter til afgrænsning af boldbanerne på andre arealer. De
ubebyggede arealer skal dog indrettes og beplantes ud fra en samlet
områdedisponering. Beplantningsbælterne, de levende hegn og øvrig
beplantning kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med
højst samme højde som beplantningen fuldt udvokset. Der kan desuden opsættes boldstopperhegn bag målene samt hegn omkring en
evt. kunststofbane.
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Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
Kommuneplanens hovedstruktur

Kommuneplanrammer

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur samt retningslinjer, herunder retningslinjer for Nye Vejanlæg i Aalborg Syd.

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.3.R4 og
7.9.T2.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 4.029 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.

Lokalplan nr. 03-003 for Vissegård, Idrætsanlæg
Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan nr. 03-003 fra 1979.
Med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 4-3-102
ophæves lokalplan nr. 03-003 for dette område.
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.
Lokalplanforslaget giver mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse
i medfør af ovennævnte bekendtgørelse. Der vil blive taget stilling til,
om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er
VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
Planen er screenet med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Screeningen findes i et særskilt dokument: 'Redegørelse for
bæredygtighed i lokalplan 4-3-102'.
Bæredygtighed i lokalplanen

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.
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I denne lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner:

Social

Natur
- Der udlægges areal til beplantningsbælter langs Indkildevej og Vissevej.
- Det sikres, at parkeringsarealerne gives et grønt præg.

Lokale
værdier

Natur

Miljø

Sociale forhold
- Der gives mulighed for en fortsat anvendelse af området til fritidsformål.
- Adgangen til fritidsområdet sker via den eksisterende udbyggede
infrastruktur.

Økonomi

Lokale værdier
- Lokalplanen sikrer, at der kan etableres erstatningsbaner til den eksisterende boldklub, så den forsat kan blive i området.
Miljø
- Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, under forudsætning
af en positiv samfundsøkonomi.
- Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at de vejledende
støjgrænser overholdes.
- Lokalplanen giver mulighed for nedsivning af regnvand.
Økonomi
- Lokalplanen er afgrænset, så der kan ske en rationel udnyttelse af
området, og så det eksisterende parkeringsareal og klubhus fortsat
kan anvendes.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Vejbyggelinje

Langs den kommende Engsplanvej er der tinglyst en vejbyggelinje,
som omfatter et areal i 25 meters bredde, målt fra vejmidten.

Skovbyggelinje
Ind

kild

1m

Lokalplanområdet er delvis omfattet af en skovbyggelinje. Realisering
af lokalplanen forudsætter, at Aalborg Kommune, Plan & Byg, dispenserer fra skovbyggelinjen.

ev
ej
Vis
se

By
,N

øv
lin
g

Vi
ss

ev

ej

6o

1a

Ve
d

bæ

k

fredskov

Skovbyggelinie
Visseve
j

Fredskov

Lokalplangrænse
1f

Lokalplanen omfatter et mindre område med fredskovspligt. Naturstyrelsen, Aalborg, har d. 2. juli 2012 meddelt tilladelse til, at fredskovspligten på den del af matr. nr. 1a Visse By, Nøvling, som ligger inden
for nærværende lokalplan, ophæves.
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Grøft

Natura 2000-områder

Artsbeskyttelse

Realisering af lokalplanen kræver flytning/rørlæggelse af en grøft. Grøften må ikke flyttes/rørlægges uden Aalborg Kommunes tilladelse.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for eller i forbindelse med et Natura 2000-område. Afstanden til kommunens Natura 2000-områder er
mindst 9 km. Det vurderes derfor, at de aktiviteter, som planen medfører, hverken i sig selv eller sammen med andre planer vil kunne påvirke
et Natura 2000-område væsentligt.

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.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsesordningen
medfører, at myndigheden skal sikre sig, at arterne ikke forstyrres eller skades, og at deres yngle- eller rasteområder ikke beskadiges eller
ødelægges af de aktiviteter, der planlægges for.
Lokalplanområdet udgøres af græsmark, yngre skov samt haveanlæg.
Potentielt forekommende bilag IV-arter i området vurderes alene at
være arter af flagermus, men det vurderes umiddelbart, at området
ikke rummer gamle træer, der kan fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus. Forud for rydning af eventuelle gamle træer i området skal det undersøges, om træerne huser flagermus, og hvis det mod
forventning er tilfældet, skal det sikres, at dyrene forinden forlader området. Der er et større sammenhængende skovareal umiddelbart syd
for lokalplanområdet. Med det forbehold vurderes, at lokalplanen ikke
vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområde
for arter på habitatdirektivets bilag IV.

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.

Februar 2014 • Side 9

Planbestemmelser
Lokalplan 4-3-102
Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej, Gug
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 offentlige formål i form af boldbaner,

1.2

at en mindre del af området kan anvendes til erhvervsformål,

1.3

at vejadgangen til boldbanerne sker fra Vissevej og at vejadgangen til
erhvervsområdet sker fra Indkildevej.

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

Zoneforhold
En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af
den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist
med lodret skravering på Bilag 1, til byzone.
Følgende arealer overføres til byzone:
matr. nr. 6o Visse By, Nøvling: ca. 16.185 m2
matr. nr. 1m Visse By, Nøvling: ca. 10.844 m2
Den øvrige del af området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse, delområde A
Området kan anvendes til offentlige formål i form af:
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport)
• Kulturelle formål
• Restaurant og lign.
• Tekniske anlæg

3.2

Anvendelse, delområde B
Området kan anvendes til erhverv i form af:
• Kontorer
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4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Omfang, Delområde A
Der må højst opføres 4.000 m2 bebyggelse inden for byggefeltet. Ny
bebyggelse må maks. opføres i 3 etager. Ny bebyggelse må maks. opføres med en højde på 15 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til
et bygningsreglement. Belysningsanlæg, skorstene og antenner er ikke
omfattet af højdebegrænsningen.

5.2

Placering, Delområde A
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på Bilag
2. Tribuner, belysningsanlæg, redskabsskure, cykelskure og andre mindre, sekundære bygninger må opføres uden for byggefeltet, jf. dog pkt.
5.5. Disse bygninger må dog ikke placeres nærmere skel end 2,5 m.

5.3

Omfang, Delområde B
Bebyggelsesprocent maks. 45%.
Ny bebyggelse må maks. opføres i 2 etager.
Ny bebyggelse må maks. opføres med en højde på 8,5 m, målt fra et
niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Belysningsanlæg, skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.4

Placering, Delområde B
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på Bilag
2.
Eksisterende bygninger udenfor byggefeltet kan renoveres/ombygges
indvendigt, men kan ikke tilbygges udenfor byggefeltet.

5.5

Vejbyggelinje
Inden for de arealer, der er omfattet af den tinglyste vejbyggelinje, må
der ikke opføres bygninger og anlæg. Placeringen af den tinglyste vejbyggelinje fremgår omtrentlig af Bilag 2.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelt
Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til materialer og farver.

6.2

Facader
Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset, vandskuret, træ,
beton, eternitbeklædning og lignende.
Facader på mindre, sekundære bygninger som skure, garager og lign.
må udføres i andre materialer.
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6.3

Solceller
Solceller skal integreres i facaden eller tagfladen og må ikke medføre
blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.
I forbindelse med byggesagsbehandling kan Aalborg Kommune kræve,
at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener.

6.4

Skilte
Skiltning skal ske i form af facadeskiltning, orienteringsskiltning samt
bandereklamer, jf. pkt. 6.5. Skilte må ikke opsættes på master eller
tag, eller således, at dele af skiltet rager op over facaderne. Orienteringsskilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke
dominerende.

6.5

Bandereklamer
Der må etableres bandereklamer (herunder produktreklamer) ved boldbanerne. Bandereklamer skal placeres på banden omkring banen eller
på stativer i umiddelbar tilknytning til boldbanen. Skilte og reklamer
må ikke orienteres mod de omkringliggende veje. Skilte og bandereklamer skal i øvrigt være i overensstemmelse med Aalborg Kommunes
retningslinjer i ”reklamer på udendørs idrætsanlæg”.

7.1

Ubebyggede arealer, indretning og beplantning
De ubebyggede arealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en
god helhedsvirkning. Hermed menes, at boldbaner, belægninger og
beplantning mv. udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle ubebyggede arealer.

7.2

Beplantningsbælte
Der udlægges areal til beplantningsbælter som vist på Bilag 2. Beplantningsbælterne må gennembrydes af vej- og stiadgange.

7.3

Hegn
Hegn i skel skal være levende hegn.

7.4

Trådhegn
Beplantningsbælterne, de levende hegn og øvrige beplantning kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som
beplantningen fuldt udvokset.

7.5

Boldstopperhegn
Der må desuden opsættes boldstopperhegn med en højde på op til 4 m
bag målene. Herudover kan der opsættes hegn omkring en evt. kunststofbane.

7.6

Beplantning af parkeringspladser
Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg og omgives af levende
hegn, suppleret med opstammede træer.

7. Ubebyggede arealer
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8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgang til delområde A skal ske fra Vissevej og vejadgang til delområde B skal ske fra Indkildevej, som vist i princippet på Bilag 2.
Med i princippet menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2

Parkering, delområde A
Der udlægges areal til mindst 105 parkeringspladser inden for arealet,
der fremgår af Bilag 2. Cykelparkering kan dog også ske inden for byggefeltet, der fremgår af Bilag 2.

8.3

Parkering, delområde B
Der etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 byggeri.
Ingen bestemmelser om stier.

9. Tekniske anlæg
9.1

Belysningsanlæg
Der kan opstilles master med armaturer til belysning af boldbanerne.
Belysningen skal være retningsbestemt mod banen og afskærmes således, at lysmængden i andre retninger end banen reduceres.

9.2

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisninger.
For bygninger, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse (se
pkt. 10.1) har kommunen dog pligt til at dispensere fra denne
bestemmelse.

9.3

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

9.4

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

9.5

Kloakering
Området skal kloakeres iht. krav og vilkår angivet i Aalborg Kommunes
Spildevandsplan.
Delområde B ligger udenfor kloakopland og vil efter lokalplanens vedtagelse blive inddraget i spildevandsplanens kloakopland som planlagt
spildevandskloakeret. Delområde B kan først tilsluttes kloak, når Vedbæk er separatkloakeret. Vedbæk planlægges separatkloakeret i forbindelse med etableringen af Egnsplanvej.
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10. Miljø
10.1 Krav om lavenergibebyggelse
Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibygninger under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
10.2 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse og ændring af anvendelse skal det sikres, at det
konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og
opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse,
før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i
brug.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg
efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.2.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.5.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
4-3-102 ophæves lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg, for det
område, der er omfattet af lokalplan 4-3-102.
De dele af lokalplan 03-003, der ikke ophæves af lokalplan 4-3-102,
giver ikke længere et retvisende billede af den fysiske planlægning for
området, da arealet indgår som en del af anlægsprojektet for Egnsplanvej. Lokalplan 03-003 ophæves derfor i sin helhed med hjemmel i
Planlovens § 33. Samtidig sker der en tilbageførsel fra byzone til landzone for den del af lokalplan 03-003, som ikke er omfattet af lokalplan
4-3-102.

14. Servitutter
Følgende servitut ophæves i sin helhed inden for
lokalplanens område ved lokalplanens endelige
vedtagelse:
Matr.nr. 1 a, 1 m og 6 o, Visse By, Nøvling
Tinglyst: 28.11.1984
Titel: Dok. om byggelinjer mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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15. Retsvirkninger
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
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.
15.8 Ejendomme udlagt til offentlige formål
Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges
på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger
kræve, at kommunen overtager den.

Vedtagelse
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd, den

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
fra hvilken dato planens retsvirkninger indtræder.
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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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