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Lokalplan 10-1-107
Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe

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.
Hvad består lokalplanen 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.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, 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 en 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.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens 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 afsnit 15. Retsvirkninger.
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Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Ulla Kristensen, tlf. 9931 2239
Mail: plan.byg@aalborg.dk
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Luftfoto med lokalplanafgrænsning, vejnavne og evt. angivelse af særlige bebyggelser eller landskaber.
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På luftfotoet zoomes ud til større overordnede veje eller andet genkendeligt, fx 1:8000 eller 1:10.000, så man kan finde
stedet i 3 step:
Først overblikket på forsiden, dernæst ortofotoet tættere på, og til sidst kortbilagene 1, 2, osv. tættest på.
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Afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2012.
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Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe
Lokalplanens baggrund og formål
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at gøre det muligt at opføre
en sognegård i tilknytning til Nibe Kirke.
Lokalplanområdet er beliggende ud til den rørlagte grøft Tyvedalen og
realisering af projektet vil medvirke til at definere og styrke Tyvedalsstien som en vigtig forbindelse i byen.
En sognegård vil være en velegnet funktion på stedet på grund af nærheden til kirken, og fordi en sognegård kan bidrage til det eksisterende
bymiljø og fungere som et mødested for Nibes borgere.
Området er i dag omfattet af to lokalplaner, L73, Nibe Kirke og Tyvedalen, fra 2000 og L88 - for bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i
Nibe by, fra 2006, og snitfladerne mellem dem er ikke klare. Den nye
planlægning for området vil løse de planmæssige uoverensstemmelser
mellem de eksisterende planer.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er markeret med
rødt. Foto taget fra Stenvej mod
kirken. Fotoet viser bagsiden af
Kirkestræde 6. Tyvedalsstien løber
langs den røde teglmur til venstre
i billedet.

Lokalplanområdet omfatter et areal på 711 m2 i byzone fordelt med
404 m2 på matr. nr. 33c og 307 m2 på matr. nr. 33 a, begge Nibe Bygrunde. Se afgrænsningen på luftfoto side 4 og matrikelopdelingen i
Bilag 1.
Der findes i dag et lille byhus, Kirkestræde 6, på grunden. Byhuset er
ikke i brug og forudsættes nedrevet. Det har tidligere været anvendt til
bolig. Resten af området har i flere år ligget ubebygget. Tidligere lå der
to bygninger, der har været anvendt til frisørsalon og før det vaskeri,
mens den anden bygning har været lade.
Parkering forudsættes løst uden for lokalplanens område.
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Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe
Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i Nibe centrum, umiddelbart nordøst for kirken
og kirkeområdet. Længere mod nordøst findes indkøbsområdet, Toften
med dagligvarebutikker, bageri og restaurant. Mod nordvest og sydøst
findes blandet købstadsbebyggelse, ældre og nyere bygninger typisk i
1½ etage. Nibe by består af mange irregulære "karréer".

Lokalplanens indhold
Disponering
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en sognegård med et bruttoetageareal på 715 m2 fordelt på 1-1½ plan.
Lokalplanens bestemmelser skal sikre det nye byggeris sammenhæng
med de omkringliggende bebyggelser og byens særlige karréstruktur.
Placeringen af sognegården skal konkret medvirke til at stramme karrestrukturen op og samtidig tydeliggøre og definere rummet med den
rørlagte grøft, Tyvedalens forløb. (Se illustrationsplan)

Eksempel på placering af sognegården, der strammer karréen op
samtidig med at Tyvedalstiens rumforløb defineres.

Anvendelse
Lokalplanens anvendelsesbestemmelser har fokus på kulturelle aktiviteter og undervisning og skal understøtte og fremme et mangfoldigt
bymiljø. Desuden er der mulighed for at etablere kontorer, klinikker og
service samt mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.
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Det aktuelle projekt omfatter en sognegård. En sognegård vil med sin
funktion styrke de lokale værdier og bidrage til social bæredygtighed,
da den vil fungere som et offentligt samlingssted.
Bebyggelse og byrum
I kommuneplanen fremhæves det som væsentligt, at nye bygninger
fremadrettet bidrager til, at der skabes attraktive og levende rum at
færdes i midtbyen uden at købstadsmiljøet ødelægges.
Det planlagte bygningsvolumen skal medvirke til at genskabe øget fortætning og bidrage til at skabe intime rum mellem bygningerne, som
er så typisk i Nibe. Byggeriet forholder sig til den eksisterende sti- og
gadestruktur, og understøtter dermed kommuneplanens intentioner.

Foto set fra Ll. Nørregade

Med den særlige funktion, som en sognegård er, må bygningen gerne
skille sig ud og signalere, at der er tale om en særlig bygning.
Endvidere lægges vægt på, at bygningen er en nutidig fortolkning af
udfyldning i et købstadsmiljø og har et arkitektonisk formsprog, som
peger fremad. Det er yderligere vigtigt at bebyggelsen syner transpeSognegården set fra Ll. Nørregade
rent i stueetagen Illustration
for at synliggøre
funktionen som samlingsted i byens
rum. Det kan være med til at skabe interaktion mellem ude og inde.
Det er vigtigt, at projektet tilpasser sig Nibes skala og materialeholdning. Byggeriet skal indpasses til området med hensyn til udformning
og volumen. De fleste eksisterende bygninger i området er opført som
1½ etages bebyggelser med saddeltag og med tegl som gennemgående materiale på tag og facade.
Det er vigtigt, at lokalplanen sikrer et grønt gårdrum tilknyttet byggeriet. Gårdrummet kan omsluttes af en søjlegang som vist på facadeskitserne herunder.

Købstadsmiljø
Foto
set fra Stenveji Nibe. De fleste ek-

Illustration Sognegården set fra vest ad Stenvej

sisterende bygninger i området er
bebyggelser med saddeltag og med
tegl som gennemgående materiale.

AALBORG JANUAR 2013

Facadeskitser. Bygningens facader
dels mod Tyvedalsstien dels mod
gårdrummet.
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Inspirationsbilleder med eksempler
på materialevalg og udformning til
nyfortolkning af Nibes byhustypologi.

ST LAURENTIUS
C18 ARCHITEKTEN

MARTIN LUTHERS GEBURTSHAUS
Springer Architekten

VILLA TRELDE Arkitekt Steen Bjørn Lundhild

MARTIN LUTHERS GEBURTSHAUS
Springer Architekten

Kapel ved Egtved Kirke
Tegnestuen Mejeriet

Balle Menighedshus

BARON HOUSE John Pawson
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Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe

Trafikforhold
Den centrale del af Nibe består af mange snævre gader, som er forbundet via en lang række smøger, stier og lignende. Det er vigtigt at sikre
disse forbindelser, da de er et af de meget karakteristiske elementer
ved midtbyen. Tyvedalsstien forløber gennem hele området fra Hovvej
til Toften. Det er vigtigt at sikre dette stiforløb, da Tyvedalsstien spiller en central rolle for sammenhængen i midtbyen og den overordnede
stistruktur.
Trafikalt forventes det, at en sognegård vil medføre en øget trafikbelastning af den centrale bykerne i Nibe. Det anslåes, at projektet vil
skabe en trafik på mellem 40-60 ture pr. dag.
Veje og tekniske anlæg
Hovedindgangen til bygningen sker fra Tyvedalsstien, hvor det dog
ikke er tilladt at køre i bil. Der skal sikres god oversigt fra bygningens
udgang ud mod stien, så der ikke opstår konflikter mellem gående og
cyklende.
Der skal ligeledes sikres mulighed for af- og pålæsning af handicappede i Kirkestræde, hvor indgang kan finde sted via gårdrummet og
indgangen på gårdfacaden, der også fungerer som personaleindgang.
Varetransport også indtænkes via denne indgang fra aflæsningsareal,
hvor der i dag findes parkeringspladser vinkelret på Kirkestræde.
Parkering
Der er stort pres på parkeringen i Nibe Midtby og parkeringsproblematikken er derfor et særligt vigtigt opmærksomhedspunkt. Ifølge Aalborg
Kommunes P-norm vil Sognegården udløse godt 30 P-pladser.
Der kan principielt peges på følgende parkeringsløsninger:
• Lempede krav i forhold til P-normen (hvilket ikke løser P-behovet)
• Bygherre indbetaler til P-fond (løser ikke problemet)
• Bygherre etablerer P-kælder (vurderes ikke realistisk)
• Bygherre køber eller lejer et jordstykke i nærheden til P-pladser
- eller en kombination af to eller flere af disse muligheder.
Løsningen med en P-kælder er næppe realistisk på dette sted med de
givne fysiske rammer, da det kan være vanskeligt at indpasse til- ogfrakørselsramper.
Der kan arbejdes med en vis grad af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne tilknyttet kirken, da arrangementer i sognegården fortrinsvis
vil være formiddag og aftener på hverdage og tidspunkter, hvor der
ikke er arrangementer i kirken.
Et par af de eksisterende parkeringspladser, som findes i dag vinkelret
på Kirkestræde kan evt. forbeholdes handicappede.
Opholdsarealer
Opholdsarealer i tilknytning til sognegården forudsættes etableret som
grønne opholdsarealer med hel eller delvis permeable belægninger.
For skyggediagrammer se Bilag 3, Solstudie.
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Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I
forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og i øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 10-1-107, Sognegård ved
Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe - Screening/scoping efter
Lov om miljøvurdering af planer og programmer", som kan ses sammen med lokalplanen på kommunens hjemmeside.
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.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 500 m mod vest - langs Limfjordens bred.
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.
Lokalplanområdet er beliggende i Nibe bymidte. Det vurderes derfor,
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at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for
arter på Habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanens hovedstruktur
Nibe udgør et af fokusområderne i kommuneplanens hovedstruktur
som en af 11 oplandsbyer udvalgt med særlig byvækstpotentiale. Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at byudviklingen i Nibe
tilrettelægges med henblik på byfortætning og skabelsen af et centralt
byområde med blandede byfunktioner. Lokalplanen giver mulighed for
et byggeri, som vil bidrage til dette.
Kommuneplanrammer
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 10.1.C1,
Bykernen, Nibe og er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan nr. 73, Nibe Kirke og Tyvedalen
Lokalplan nr. 73, Nibe Kirke og Tyvedalen aflyses for den del, der er
omfattet af lokalplan 10-1-107.
Lokalplan nr. 88 - for bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i
Nibe by
Lokalplan nr. 88 - for bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i
Nibe by aflyses for den del, der er omfattet af lokalplan 10-1-107.

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.
Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der er væsentlig større og højere end den bebyggelse, der allerede er i området.
Den nye bebyggelse vil ligge bagved eksisterende bygninger, og dermed vil den ikke have en visuel påvirkning af kysten.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
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Kulturmiljø
Det aktuelle lokalplanområde ligger centralt i den historiske bymidte i
Nibe og inden for det af Kulturstyrelsen udpegede kulturarvsareal for
Nibe by. Denne udpegning indebærer, at man ved anlægsarbejder og
byggeri mv. skal være særligt opmærksom på arkæologiske værdier.
Den middelalderlige kirke Skt. Jost fra omkring 1440 med større udvidelser fra slutningen af 1400-tallet ligger tæt ved lokalplanområdet,
og der er tæt ved grunden i 1976 iagttaget skeletter fra den nedlagte
kirkegård til kirken, ligesom der i 1990-91 er fundet flere mønter fra
vikingetid, middelalder og nyere tid nord for kirken. Museet har dertil
gennemført udgravninger i nærområdet, der sandsynliggør, at der på
det aktuelle område kan forefindes væsentlige arkæologiske levn fra
senmiddelalder og 1600-1700-tallet.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Spildevandsafledning
Lokalplanmrådet er tilsluttet kloakselskabets spildevandssystem, der
fører spildevandet til Renseanlæg Vest.
Afledning af overfladevand
Lokalplanområdet er tilsluttet kloakselskabets regnvandssystem, der
har udløb til vandløbet Tyvedalen og derefter Limfjorden.
Spildevandsplanen foreskriver, at der ikke kan ske en forøgelse af den
afledte mængde overfladevand.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter,
som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.
Matr.nr. 33 a Nibe Købstads Bygrunde
Tinglyst: 9. juni 1961
Titel:
Dok om Færdselsret mv
Påtaleberettiget: Nuværende og fremtidige ejere eller brugere af matr.
nr. 33 c, Nibe Købstads Bygrunde
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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 overordnede formål er at give mulighed for byggeri på
grunden og dermed være med til at sikre Nibes særlige karakter med
de irregulære karréer og intime byrum. Bebyggelsen skal fungere som
et offentligt aktivitets- og samlingssted for borgerne og således bidrage
til bylivet. Lokalplanen skal sikre:
1.1

at der er mulighed for at opføre en sognegård for Nibe og Vokslev sogne

1.2

at ny bebyggelse gives en tidssvarende udformning, der samtidig har
et godt samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til bebyggelsesstruktur, bygningsvolumen, facaderytme, højde, materialer og
taghældning

1.3

at bebyggelsen indrettes med et grønt gårdrum

1.4

at bebyggelsen vejbetjenes fra Kirkestræde og Stenvej, dog således at
hovedindgang for gående sker fra Tyvedalsstien

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
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
Området må anvendes til:
• Klinikker mv. (kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi)
• Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l.,
datarådgivning)
• Service (bedemand o.l., ejendomsmægler o.l., forsikring, frisør o.l.,
marketing, medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, reklamevirksomhed, solcenter)
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• Kulturelle formål (bibliotek, biograf, kirke, menighedshus, kirkegård,
kulturformidling o.l., medborgerhus, museum, udstilling, galleri, musiklokale, teater)
• Undervisning (kursus, konference, skole)
• Tekniske anlæg (mindre anlæg til områdets lokale forsyning)

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 110 for ejendommen

5.2

Bygningshøjde
Højde maks. 8,5 m målt fra et niveauplan fastsat i henhold til gældende bygningsreglement. Skorstene og antenner er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.

5.3

Byggefelt
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på Bilag
2.
Sekundære bygninger så som udhuse, cykel- eller renovationsskur kan
opføres uden for byggefeltet, når de opfylder bygningsreglementets
bestemmelser.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan pudses, vandskures og males eller kalkes. Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af bygningen) kan udføres i andre materialer, fx træ, metal, sten og
glaserede tegl.
Facader i stueetagen skal indeholde vinduespartier, så bebyggelsen på
udvalgte steder sikres en transparent stueetage, der kan være medvirkende til at generere byliv på og omkring Tyvedalsstien.
Facader på mindre, sekundære bygninger som skure må udføres i træ
eller metal.

6.2

Tagform
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på
mellem 15 og 47o . Tag på sekundære bygninger kan opføres med ensidig eller tosidig taghældning på maks. 20o.
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6.3

Tagmaterialer
Til tagbeklædning må kun anvendes tegl, skifer, zink, eller matte umalede metalplader. Til sekundære bygninger kan tillige anvendes tagpap.

6.4

Kviste og tagvinduer
Tagvinduer skal udføres som kviste eller ovenlysvinduer. Den samlede
længde af kviste eller ovenlysvinduer skal være mindre end 1/3 af tagfladens samlede længde.

6.5

Vinduer
Vinduer skal udføres som huller i mur. Vinduesrammer og karme skal
udføres af træ, metal eller som en kombination af disse.

6.6

Skilte
Facadeskilte må kun placeres på facadevægge. Skiltning skal udføres
som løse bogstaver eller ved brug af baggrundsplade på muren ved
indgangspartiet. Pladeskilt må ikke være større end 60 × 100 cm. Der
må ikke opsættes lyskasser.
Aalborg Kommune vil gerne i dialog med grundejerne, inden skilte udformes. Kommunen opfordrer til, at man kontakter By- og Landskabsforvaltningen, hvis man har ønsker om opsætning af firmaskilte.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Opholdsarealer
Gårdarealet skal gives et grønt præg og suppleres med opstammede
træer.
Velegnede træer er fx spidsbladet løn, ahorn og ask.

7.2

Hegn
Hegn i skel, mod vej eller nabo skal være levende hegn eller et fast
hegn med beplantning.

7.3

Opholdsarealer
Der skal indrettes udendørs opholdsareal. Størrelsen af arealet skal
være mindst 10 % af etagearealet.

7.4

Belægning
Opholdsarealer i tilknytning til byggeriet forudsættes etableret som
grønne opholdsarealer med hel eller delvis permeable belægninger.

7.5

Renovation og affald
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Bebyggelsen vejbetjenes fra Stenvej og Kirkestræde, dog således at
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Visualisering af sognegårdens gårdrum som viser eksempel på permeabel belægning. Visualisering lavet af C.F.Møller

hovedindgang for gående sker fra Tyvedalsstien. Det skal sikres, at der
er god oversigt fra bygningens udgang ud mod stien.
8.2

Parkering
Anlæg af parkering skal ske i overensstemmelse med de P-normer, der
er angivet i kommuneplanens Bilag F.

8.3

Parkering, dispensationsmulighed
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund eller areal disponeret til formålet, kan
byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg
Kommunes parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset
lejekontrakt på de nødvendige P-pladser. Det er en forudsætning, at
P-pladserne findes i kvarteret.

8.4

Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i henhold til Aalborg Kommunes normer i kommuneplanens Bilag F.
Cykelparkering kan evt. placeres i forbindelse med parkering til biler.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren søger om det.
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For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet
tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
9.2

Ledninger og kabler
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader.

9.3

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

9.4

Kloakering
Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Aalborg
Kommunes anvisninger.

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 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
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres,
at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger
ikke overstiger 30 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og 25 dB(A) fra kl.
22.00 til kl. 07.00, målt i boligen.
Støj ved byggeri
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.
10.4 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det
sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører
bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til
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enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Se Kommuneplanens
retningslinje 13.3 om Støj, der afspejler de p.t. gældende grænseværdier.
10.7 Grundvandssænkning
Forsyningsvirksomhederne skal orienteres inden en evt. grundvandssænkning i lokalplanområdet.

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.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 -8.2.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.4.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan nr. 73, Nibe Kirke og Tyvedalen
Ved den endelig godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
10-1-107 ophæves lokalplan 73, Nibe Kirke og Tyvedalen, for det område, der er omfattet af lokalplan 10-1-107.
13.2 Ophævelse af lokalplan nr. 88, - for bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i Nibe by
Ved den endelig godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
10-1-107 ophæves lokalplan 88, - for bevaring af værdifulde bygninger
og miljøer i Nibe by, for det område, der er omfattet af lokalplan 10-1107.

14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
10-1-107 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 33 a, Nibe Købstads Bygrunde
Tinglyst: 9. juni 1961
Titel:
Dok om Færdselsret mv
Påtaleberettiget: Nuværende og fremtidige ejere eller brugere af matr.
nr. 33 a, Nibe Købstads Bygrunde
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Aalborg Kommune vil efterfølgende aflyse servitutten med en påtegning i tingbogen.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt godkendte 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 godkendte lokalplan
15.1 Endelig godkendelse 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.
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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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