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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.
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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Lokalplanens baggrund og formål
Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg Kommune besluttede i
2011 at rejse en ny fredningssag for Hammer Bakker nord for Vodskov.
Med Fredningsnævnets kendelse af 25. marts 2014 blev den nye fredning vedtaget og den "gamle" fredning fra 1961 aflyst.
Den nye fredningsafgrænsning følger stort set den eksisterende. Forskellen er, at de arealer (delområder), der fremover må anvendes til
bebyggelser og anlæg, ikke er medtaget i fredningen, men til gengæld
er omfattet af nærværende lokalplan, som fastlægger bestemmelserne
for delområdernes anvendelses- og byggemuligheder. På den måde
supplerer fredningen og lokalplanen hinanden. Det betyder samtidig,
at administrationen er delt: Fredningsmyndigheden giver tilladelser
inden for det fredede område, mens kommunen er plan- og byggemyndighed inden for delområderne omfattet af nærværende lokalplan. På
fredskovpligtige arealer skal Naturstyrelsen give tilladelse til byggeri og
anlægsarbejder.

Lokalplanområdet
Alle lokalplanens delområderne ligger i landzone og forbliver i landzone. De enkelte delområder er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser.
Karakteristisk for lokalplanens delområder er, at de fremtræder som
større eller mindre ø'er, med bygninger og anlæg indplaceret på plateauer i lysninger i det bakkede skovlandskab. Mange af bygningerne
ligger også i forskellige kotehøjder. Alt i alt har denne planlægning været med til at nedtone det samlede indtryk af området som en kæmpeinstitution, idet man kun ser en mindre del af bygningerne af gangen.
Institutionsområdet i Hammer Bakker er udpeget som Kulturmiljø. Institutionsbyggerierne blev varetaget af Åndssvageanstalten, som var en
selvejende institution med tilknytning til de Kellerske Aandssvagean
stalter. Anstalten blev oprettet i 1915. Den oprindelige bebyggelsesplan
blev tegnet af arkitekt og kgl. bygningsinspektør Andreas Clemmensen
og var planlagt med tiden at skulle huse 600-700 patienter. Fra begyndelsen bestod anstalten af to adskilte afdelinger: Et mandshjem og
et kvindehjem. Til beskæftigelse af stedets beboere blev der anlagt et
gartneri (se delområde M) og avlsbruget Skeldal (se delområde Æ).
Den samlede bygningsmasse omfatter i dag et etageareal på knap
50.000 m2.
Institutionsområdets byggestil falder i 3 hovedkategorier (se illustrationen side 8): De ældste bygninger (indtil 1924) er tegnet af kgl. bygningsinspektør Andreas Clemmensen og fremtræder fortrinsvis klassicistiske i deres udtryk (delområde B, K, L, P, Æ, se Bilag 2). Bygningerne opført fra 1925 til 1980 er tegnet af kgl. bygningsinspektør C.
F. Møllers tegnestue i Århus og fremtræder i den danske funktionelle
tradition (delområde A, C, D, E, F, G, H, I, J, O, S, T, U, V, X, Y, Z).
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Fredet område
Afgrænsningen af den nye fredning for Hammer Bakker og lokalplanens delområder - se også Bilag 1 og 2 i større målestok
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Den nyeste bebyggelse er opført som længehuse, L-formede eller Uformede anlæg. En enkelt bygning (det gamle Engbo i delområde A)
har en krum form. På trods af forskellig byggestil og strukturer er indtrykket harmonisk, da alle bygningerne er præget af et enkelt, afklaret
formsprog.
Det gælder også de nyeste institutioner, Engbo (delområde A) og Kastanjebo (delområde Q), hvor skitseprojekterne blev tegnet af C. F.
Møllers Tegnestue i Aalborg. Disse institutioners bebyggelsesstruktur
blev fastlagt ud fra nutidens ønsker om bo-grupper i handicapvenlig
1-etages byggeri. Byggematerialerne er primært træ og tagkonstruktionerne lave, så bebyggelsen samlet set indordner sig terræn og natur.
Bygningerne i institutionsområdet fremtræder velholdte. Hovedindtrykket er røde sten og røde tagsten i tegl, men der er også bygninger, som
står i gule tegl, hvidpudsede eller sorte træbygninger. Flere af bygningerne fra C. F. Møller-epoken er opført med enkelte gule sten (kopper) i
det røde murværk. Det giver et spil i de ellers stramme facader og associationer af lyspletter, der opstår, når solen skinner gennem træernes
kroner. Vinduerne er hvidmalede trævinduer - i enkelte bygninger er de
dog udskiftet med tilsvarende af plastic eller aluminium. Såvel materialer som farver er præget af ærlighed og tradition.
For samtlige bygninger i institutionsområdet er der foretaget en vurdering af bevaringsværdien. Bevaringsværdien angives i en skala fra 1
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1915-1924 Arkitekt Andreas Clemmensen

1925-1980 Arkitekt C. F. Møller

Øvrig bebyggelse

Institutionsområdets byggestil.

Bevaringsværdi 2

Bevaringsværdi 3

Bevaringsværdi 4

Bevaringsværdige bygninger.
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til 9 for hver enkelt bygning og er en afvejning af 5 kriterier: Den arkitektoniske værdi, den kulturhistoriske værdi, den miljømæssige værdi,
originaliteten og tilstanden. Der opereres med 3 bevaringsniveauer:
"Høj bevaringsværdi" omfatter bygninger med bevaringsværdi 1-3,
"Middel bevaringsværdi" omfatter bygninger med bevaringsværdi 4-6,
"Lav bevaringsværdi" omfatter bygninger med bevaringsværdi 7-9.
På kortet side 8 er bygningernes bevaringsværdi angivet. I lokalplanens
bestemmelser er der nøjere redegjort for de enkelte bygninger. Der er
ingen bygninger i bevaringskategori 1. Bygninger med bevaringsværdi
2, 3 og 4 ønskes bevaret. Bygninger med bevaringsværdi 5 og 6 kan
eventuel nedrives for at give plads til nyt institutionsbyggeri.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanens delområder støder op til skov, til arealer beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven, til arealer der dyrkes landbrugsmæssigt og (for de sydlige delområders vedkommende) til bygrænsen mod
Vodskov. Situationen er skildret på luftfoto side 4.

Lokalplanens indhold
Nærværende lokalplan er atypisk, idet den omfatter hele 28 delområder, hvoraf flere er uden direkte fysisk sammenhæng med hinanden. Af
overskuelighedsgrunde er lokalplanen derfor disponeret anderledes end
normalt.
Hvert delområde har sit eget opslag i lokalplanen. Her vises et teknisk
kort over delområdets afgrænsning samt et luftfoto, hvor der bl.a. er
vist bevaringsværdig beplantning. Endvidere er der fotos af relevante
bygninger.
For hvert delområde er der en kort beskrivelse af den eksisterende
bebyggelse samt tidligere og nuværende anvendelse. Her får man et
indtryk af bebyggelsens bevaringsværdi og egnethed til institutionsformål - herunder også om bebyggelsen evt. kan ombygges, udvides eller
evt. nedrives, uden at det ændrer det institutionsmiljø, man ønsker at
bevare.
Bygningskomplekserne i Hammer Bakker er meget forskellige, og flere
af dem er ikke velegnede til fx boliger for fysisk eller psykisk handicappede. Normerne for boligstandard, tilgængelighed mv. er anderledes i
dag, end da institutionerne blev opført.
Mange af bygningerne er bevaringsværdige og bidrager hver især til
kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker". Derfor er det et mål
i sig selv, at de bevares og er i brug. For at sikre dette, giver lokalplanen mulighed for, at nogle bygninger kan anvendes til andre formål end
institutioner til fysisk og psykisk handicappede. Dette er allerede tilfældet i dag, hvor der fx er indrettet museum og bevaringscenter.
Det er dog også vigtigt, at viften af anvendelsesmuligheder ikke bliver
for bred, så institutionsbyens særlige miljø går tabt. Derfor er anvendelsesmulighederne begrænset til funktioner af "almen" karakter - her-
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under også funktioner, som retter sig mod fritidsinteresserne i Hammer
Bakker-området. Det drejer sig om følgende anvendelsesmuligheder, jf.
også illustrationen nedenfor:
- Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner, hospice, børneinstitutioner o.l.). For delområde P (Kastanjebo
på Pitsvej) kan der endvidere etableres Kriminalforsorgens pensioner.
- Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
- Klinikker (herunder læge, tandlæge, terapi).
- Kontorer (herunder administration o.l.).
- Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
- Restaurant o.l.
- Hotel o.l. (herunder vandrehjem).
- Tekniske anlæg (kun små transformer o.l., med mindre anvendelsen er defineret mere specifikt).
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Uanset ovenstående kan det komme på tale at nedrive bygninger, for
at give plads til nutidig institutionsbyggeri til handicappede borgere.
Nybyggeri kan derfor ikke anvendes til Undervisning, Klinikker, Kulturelle formål, Restaurant og Hotel.
Det skal bemærkes, at selvom lokalplanen giver visse muligheder for
fremtidig byggeri og evt. anvendelsesændringer af eksisterende bygninger, kræver det - i de tilfælde der er fredskovpligt - godkendelse fra
Naturstyrelsen.

For alle delområder er der i pkt. 7 beskrevet, at nyplantning af træer
og buske kun må ske med "egnskarakteristiske og hjemmehørende
danske arter".
Eksempler på træer, der opfylder betingelsen er: Ask, Asp, Bøg, Fuglekirsebær, Rød El, Stilkeg, Storbladet Elm og Vortebirk.
Eksempler på buske, der opfylder betingelsen er: Almindelig Hvidtjørn,
Almindelig Hyld, Blågrøn Rose, Druehyld, Engriflet Tjørn, Hassel, Hunderose, Seljepil og Tørst.
Til gengæld opfylder fx følgende indførte arter ikke betingelsen: Rhododendron, Rynket Rose, Sargents Æble, Weymouth Fyr, Bjerg Fyr, Hvidgran, Normannsgran, Sitkagran eller andre granarter.

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. Det vurderes,
at planen er ikke omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en scoping af planforslaget, og
berørte myndigheder er hørt.
Der er derefter udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport), som beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og
hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten er indsat som Bilag 3 i nærværende lokalplan.
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
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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.
Den østlige del af Hammer Bakker er udpeget som Natura 2000-område nr. 218, se Bilag 2. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper
samt Stor Vandsalamander. Alle lokalplanens delområder ligger min.
300 m fra Nature 2000-området. Lokalplanen omfatter de egentlige
institutionsområder i Hammer Bakker. I kraft af den betydelige afstand,
vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og programmer, 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.
Det aktuelle areal ligger indenfor udbredelsesområdet for Stor Vandsalamander, flagermus og Spidssnudet Frø opført på EU-habitatdirektivets
bilag IV.
Gamle træer indenfor lokalplanområdet har potentielt betydning som
yngle- eller rastested for flagermus, ligesom træer og beplantninger
kan indgå som ledelinjer for flagermus. Lokalplanen medfører ikke fjernelse af gamle træer eller væsentlige beplantninger.
Stor Vandsalamander er registreret i 6 vandhuller i og omkring Hammer Bakker, uden for Natura 2000-området nævnt ovenfor. Stor Vandsalamander lever på land en stor del af året, gerne i skovområder med
dødt ved. I marts-april kommer den frem af vinterdvalen og vandrer
til vandhullerne. Den foretrækker solbeskinnede vandhuller med rent
vand. På grund af salamanderens levesteder og levevis vurderes lokalplanens gennemførelse ikke at medføre en væsentlig påvirkning af
arten.
Generelt set vurderes det, at væsentlige raste- og fourageringsområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV ikke forstyrres. Den
aktuelle udbredelse af Stor Vandsalamander undersøges dog nærmere,
inden igangsætning af nybyggeri. Undersøgelsen foretages af Park &
Natur.
Kommuneplanen
Hovedstrukturens kapitel 5 handler om "Arkitektur og kulturarv". Institu
tionsbyen i Hammer Bakker er udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 54.
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Kulturarven knytter sig bl.a. til oprindelige bymiljøer. Formålet med at
sætte fokus på kulturarv er ikke at skabe fine historiske kulisser, man
kan stå og kigge på. Tværtimod drejer det sig om at vise historien som
en proces, hvor nyt møder gammelt, og hvor det gamle får nyt liv ved
at blive brugt.
Inden for de værdifulde kulturmiljøer skal sikres,
- At der ikke etableres anlæg og bebyggelse eller inddrages areal til
formål, der kan forringe de kulturhistoriske bevaringsværdier.
- At oplevelsen og kvaliteten af kulturmiljøet ikke forringes.
- At en lokalplan for området indeholder bevarende bestemmelser.
Lokalplanen bliver fremover omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.2.R1, Hammer Bakker, se forslaget til kommuneplantillæg 5.009,
som er offentliggjort sammen med lokalplanen, men i et særskilt dokument.
Lokalplan 5-2-102, Institutionen Engbo
Lokalplan 5-2-102 omfatter institutionen Engbo på Bodil Hjorths Vej.
Lokalplanen 5-2-102 omfatter samme areal som nærværende lokalplans delområde A. Lokalplan 5-2-102 er fortsat gældende.
Lokalplan 5-2-103, Institutionen Kastanjebo
Lokalplan 5-2-103 omfatter institutionen Kastanjebo på vejen Gennem
Bakkerne. Lokalplan 5-2-103 omfatter samme areal som nærværende
lokalplans delområde Q. Lokalplan 5-2-103 er fortsat gældende.

Planlægning i kystområderne
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.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og
der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en begrundelse for
den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere
gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og
der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en begrundelse for
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den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Delområde A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N og U ligger i landzone
samtidig med at de helt eller delvist ligger inden for kystnærhedszonen.
Delområderne omfatter eksisterende bebyggelser og anlæg med relativt beskedne udvidelsesmuligheder. Bygningerne og anlæggene er en
del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker", som primært
omfatter institutioner til fysisk og psykisk handicappede.
Det er vigtigt, at de enkelte institutioner har mulighed for at tilpasse
sig tidens behov og normer, hvorfor om- og tilbygninger skal kunne
finde sted. Det er samtidig helt afgørende, at institutionerne ligger
samlet, så den nære tilknytning til service- og dagtilbud for de handicappede bevares.
Delområderne er afgrænset snævert og i hovedsagen langs naturlige
landskabselementer. I lokalplanbestemmelserne sikres relevante stiforbindelser på tværs af delområderne.

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).
Fortidsminder
Omkring gravhøjene Møgelbjerg, Konehøj, Hammerhøj, Østerbakkehøjen, Stenhøjen og Skeldalshøj er der fortidsmindebeskyttelseslinje på
100 m, se Bilag 2.
Lokalplanens delområde A, E, F og G omfattes delvist af beskyttelseslinjen fra Møgelbjerg.
Lokalplanens delområde K, L og T omfattes helt eller delvist af beskyttelseslinjen fra Konehøj.
Lokalplanens delområde O omfattes delvist af beskyttelseslinjen fra
Hammerhøj.
Lokalplanens delområde P omfattes delvist af beskyttelseslinjen fra
Østerbakkehøjen.
Lokalplanens delområde Æ omfattes delvist af beskyttelseslinjen fra
Skeldalshøj.
Realisering af lokalplanen kan forudsætte, at Aalborg Kommune skal
dispenserer fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.
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Fredede arealer
Lokalplanens delområder er ikke omfattet af den nye Fredning for
Hammer Bakker (Fredningsafgørelse af 25. marts 2014).
Fredskov
Lokalplanens realisering forudsætter at Naturstyrelsen meddeler dispensation fra eller ophæver fredskovpligten, hvor denne er gældende,
se Bilag 1.
Landbrugspligt
Landbrugspligten omfatter hele lokalplanområdet med undtagelse af
delområder B, del af I, N, V, X, del af U og Å. Der må, inden for områder med landbrugspligt, ikke foretages ændringer af eksisterende
forhold, før Fødevareministeriet har godkendt, at landbrugspligten ophæves for det pågældende areal.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanens delområder ligger helt eller delvist inden for indvindingsoplandene for Vodskov Vandværk, Tingvej eller Vodskov Vandværk,
Drøvten, se kortet side 16.
Hovedparten af delområderne ligger endvidere i et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD 1475, tidligere nr. 13). Der skal tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandsinteresser samt inden
for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Der er vedtaget en
”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup”.
I indsatsplanen fremgår det bl.a., at en af indsatserne er at begrænse
brugen af nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszoner. Målsætningen for indsatsområderne er generelt, at vandværkerne skal kunne opretholdes og indvinde vand fra de nuværende
kildepladser. Beskyttelsestiltag i kildepladszoner (beskyttelseszone på
300 m, der normalt anvendes efter Miljøbeskyttelseslovens § 22) prioriteres særlig højt, idet jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på
en indvindingsboring, jo større er forureningsrisikoen.
Følgende vil derfor altid gælde inden for almene vandværkers kildepladszoner, og i øvrige områder kan der blive stillet krav i medfør af
anden lovgivning, såfremt det udgør en risiko for grundvandsressourcen:
- Vej- og parkeringsarealer skal etableres med tæt belægning, eksempelvis asfalt med underliggende impermeabel membran, således at
overfladevandet ikke nedsives, men opsamles i kloak og afvandes
ud af området. Kravet kan stilles i forbindelse med godkendelse af
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vejprojekter, i forbindelse med byggesagsbehandlingen og iht. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
- Afløbssystemer skal udføres med fuldstændig tætte samlinger og
tæthedsprøves. Kravet kan meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
- Der må ikke anvendes slagger, flyveaske, knuste genbrugsmaterialer
eller forurenet jord i forbindelse med byggerier. Opfyldning må kun
ske med garanteret forureningsfrie sand- og grusmaterialer. Kravet
kan meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
- Eventuelle regnvandsbassiner/forsinkelsesbassiner skal udføres med
tæt bund og sider, fx lermembran eller dobbelt plastmembran. Kravet kan meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen og iht.
Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Vodskov Vandværk
Institutionsvandværk

Gl. Vodskov
Vandværk

Vodskov
Vandværk
Tingvej, vest

Vodskov
Vandværk,
Tingvej, øst

Privat vandværk
Kildepladszoner
Indvindingsoplande

Vodskov
Vandværk
Drøvten

Vandværksboring
Lokalplangrænse
0

Vandværker, kildepladszoner og indvindingsoplande
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- Der må ikke ske opbevaring af olie/benzin udendørs eller opbevares
andre grundvandstruende stoffer eller materialer. Kravet kan meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
- Andre betænkelige aktiviteter set i relation til grundvandsbeskyttelsen skal samles, og der skal eventuelt laves en risikovurdering for at
afgøre, om der skal etableres foranstaltninger til hindring af nedsivning til grundvandet, fx ved etablering af membran. Vurderingen kan
foregå i forbindelse med byggesagsbehandlingen og i.h.t. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Spildevandsafledning
Ifølge den gældende spildevandsplan skal spildevandet tilføres et fælles
spildevandssystem i området og tilsluttes derefter Aalborg Forsyning,
Kloak A/S.
Afledning af overfladevand
Regnvand skal, inden eventuel afledning til offentlig kloak eller vandløb, forsinkes til max. 1 liter pr. sekund pr. ha. i forbindelse med nybyggeri. Ved eksisterende byggeri er kravet i den eksisterende udledningstilladelse gældende.
Jordforurening
Inde for delområde T har der været aktiviteter, som kan have givet
anledning til jordforurening.

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.
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Delområde A-Å - fælles planbestemmelser
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 delområdernes afgrænsning udfylder "hullerne" i den omkringliggende "Fredning for Hammer Bakker af 25 marts 2014".

1.2

at institutionsområdets karakteristiske struktur fastholdes. Det betyder,
at bebyggelse fortsat skal fastholdes i lysninger i det skovklædte landskab.

1.3

at det understøttes, at kulturmiljøet med bevaringsværdige bygninger
og bygningssammenhænge kan opretholdes og udvikles. Anvendelsesmulighederne tilgodeser således de bevaringsværdige bygningers
fortsatte brug. Flere af bygningerne er efter nutidens normer uegnede
som institution for fysisk og psykisk handicappede. Derfor sikrer lokalplanen, at der i visse eksisterende bygninger også kan indrettes andre
aktiviteter af "almennyttig karakter", som fx. andre institutionstyper,
klinikker, undervisning og kulturelle formål.

1.4

at ikke-bevaringsværdige bygninger kan ombygges, tilbygges eller nedrives for at give plads til nye institutioner og service for fysisk / psykisk
handicappede.

1.5

at bevaringsværdige træer og andre bevaringsværdige beplantninger
ikke fældes eller beskæres uden forudgående tilladelse.

1.6

at evt. nyplantning af træer og buske kun sker med egnskarakteristiske
og hjemmehørende danske arter.
Bemærk, at der ud over lokalplanens bestemmelser, også kan stilles en
række krav for at sikre bl.a. grundvandsbeskyttelsen, se Redegørelsen
side 15, afsnittet "Øvrige krav i medfør af anden lovgivning".

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1 og 2.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af
ejendomme, ejerlejligheder, u-matrikulerede arealer og vejarealer.
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Delområde A-Å - fælles planbestemmelser
2.2

Delområder
Lokalplanen omfatter 28 delområder (se Bilag 1 og 2).
• Delområde A: Institutionen Engbo, Bodil Hjorths Vej 10-12 (se side
22 + 103 ff).
• Delområde B: Sagfører Olesens Villa, Bodil Hjorths Vej 14 (se side
24 + 103 ff).
• Delområde C: Institutionen Violen mv., Bodil Hjorths Vej 16 (se side
27 + 103 ff).
• Delområde D: Institutionen Bøgen mv., Bodil Hjorths Vej 18-20 (se
side 30 + 103 ff).
• Delområde E: Behandlingscenter Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej
9 (se side 33 + 103 ff).
• Delområde F: Grenen & Stjernehusene, Bodil Hjorths Vej 7 (se side
36 + 103 ff).
• Delområde G: Dagtilbuddet Værkstedet, Bodil Hjorths Vej 5 (se side
39 + 103 ff).
• Delområde H: Egebakken og Bakkehuset, Gennem Bakkerne 3-5
(se side 42 + 103 ff).
• Delområde I: Skovhuset, Bodil Hjorths Vej 2-4 (se side 45 + 103
ff).
• Delområde J: Marco Polo, Gennem Bakkerne 8 (se side 48 + 103 ff).
• Delområde K: Museet i Hammer Bakker, Storemosevej 4 (se side
51 + 103 ff).
• Delområde L: Engbo, Viren 6 (se side 54 + 103 ff).
• Delområde M: Gartneriet, Viren 6 / Tingvej 175 (se side 57 + 103 ff).
• Delområde N: Børnehaven Hyrdeskoven, Gammel Hedevej 29 (se
side 60 + 103 ff).
• Delområde O: Institutionen Bøgen, Gennem Bakkerne 17 (se side
62 + 103 ff).
• Delområde P: Institutionen Kastanjebo mv., Pitsvej 7, 8, 10, 12 og
Gennem Bakkerne 14 (se side 65 + 103 ff).
• Delområde Q: Institutionen Ny Kastanjebo, Gennem Bakkerne 23
(se side 69 + 103 ff).
• Delområde R: Den Rette Opgang, Gennem Bakkerne 10 (se side 71
+ 103 ff).
• Delområde S: Specialprojektet Bøgen, Pitsvej 2 (se side 74 + 103
ff).
• Delområde T: Bevaringscenter, motionslokaler mv., Storemosevej
8-14 (se side 77 + 103 ff).
• Delområde U: Kantinen, Viren 14 og Boformen Brinken, Storemosevej 22-24 mm. (se side 80 + 103 ff).
• Delområde V: Kvindeafdeling K1, Viren 15 (se side 83 + 103 ff).
• Delområde X: Kostskolen, Storemosevej 17-19-21 (se side 86 +
103 ff).
• Delområde Y: Birkehjem og Børnehaven Birken, Storemosevej 3133 (se side 89 + 103 ff).
• Delområde Z: Udsigten, Skeldalsvej 9 (se side 92 + 103 ff).
• Delområde Æ: Avlsgården, Skeldalsvej 17-22 (se side 94 + 103 ff).
• Delområde Ø: Vandværk, Storemosevej 46 (se side 99 + 103 ff).
• Delområde Å: Bolig, Storemosevej 42 (se side 101 + 103 ff).
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Delområde A-Å - fælles planbestemmelser
2.3

Zoneforhold
Lokalplanens delområder ligger i landzone og skal forblive i landzone.

2.4

Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse
af byggeri, anlæg mv. som beskrevet i nærværende lokalplan, jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5. Bestemmelsen gælder for alle 28 delområder.
På de følgende sider behandles delområderne A - Å enkeltvis. For hvert
delområde (jf. oversigten under pkt. 2.2.) er der en kort karakteristik
af områdets nuværende status efterfulgt af specifikke planbestemmelser for:
- pkt. 3 (Arealanvendelse)
- pkt. 4 (Udstykning)
- pkt. 5 (Bebyggelsens placering og udformning)
- pkt. 6 (Bebyggelsens udseende)
- pkt. 7 (Ubebyggede arealer)
- pkt. 8 (Veje, stier og parkering)
Fra side 103 fortsætter de planbestemmelser, som gælder for alle delområder, dvs.
- pkt. 9 (Tekniske anlæg)
- pkt. 10 (Miljø)
- pkt. 11 (Grundejerforening)
- pkt. 12 (Betingelse for, at ny bebyggelse må tages i brug)
- pkt. 13 (Gældende Lokalplaner)
- pkt. 14 (Servitutter)
- pkt. 15 (Lokalplanens retsvirkninger)
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Delområde
A omfatter den gamle Engbo-institution "Bananen" samt
20
den nye Engbo-institution, der opføres mod nordvest. Området er omM
fattet af lokalplan 5-2-102, som fastholdes.
175

Vodskov
Bananen er opført i 1953 og
ombygget i 1994. En hovedistandsættelse
af bygningen er foretaget iKirke
2012.
Bygningen er i 1 etage (etageareal ca. 650 m2) samt kælder på ca. 650
m2.
Bygningen har en bevaringsværdi på 3, og har det for området gedigne
materialevalg: Røde mursten, rødt tegltag og hvide malede vinduer.
Karakteristisk er endvidere den koniske skorsten. Bygningen er, pga.
sin krumme form, som følger terrænet (heraf navnet "Bananen"), unik
i institutionsområdet og skal bevares.

Nuværende anvendelse

Bananen husede oprindeligt de lukkede afdelinger G1 og G2 for kvinder
og mænd med ca. 15 borgere på hver afdeling. Bygningen har i de seneste år været bolig for udviklingshæmmede mennesker med udadreagerende / problemskabende / voldsom adfærd.
Med opførelsen af den nye Engbo-institution vestfor er beboerne flyttet
hertil, og Bananen udnyttes til aktivitetsrum, service mv. for de handicappede. Den nye Engbo-institution har et etageareal på ca. 3.300 m2.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde A - Institutionen Engbo, Bodil Hjorths Vej 10-12
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Den sydlige del ligger inden for kystnærhedszonen.
- Den østligste del af delområdet ligger inden for en afstand af 100 m
fra gravhøjen Møgelbjerg, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Tingvej
Øst. Området er omfattet af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for en økologisk forbindelse og i særligt
værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde A: Engbo "Bananen", Bodil Hjorths Vej 10.

Delområde A: "Ny Engbo", illustrationsskitse.

3 A. Arealanvendelse (delområde A)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 A. Udstykning (delområde A)
Ingen bestemmelser.

5 A. Bebyggelsens placering og omfang (delområde A)
Der henvises til bestemmelserne i lokalplan 5-2-102.
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REVIDERET FORSLAG

Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde A - Institutionen Engbo, Bodil Hjorths Vej 10-12
Der kan ske ombygning samt mindre udvidelser af bygningerne (dvs. i
alt max. 10 % yderligere etageareal).

6 A. Bebyggelsens udseende (delområde A)
Bygningen "Bananen" skal bevares. Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen
af bygningens oprindelige udtryk, herunder ved udskiftning af vinduer
og døre, ændring af materialer og farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af markiser og andre
former for "udsmykning".

7 A. Ubebyggede arealer (delområde A)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Langs områdets afgrænsning skal der etableres / fastholdes en slørende skovbeplantning af egnskarakteristiske og hjemmehørende danske
arter (se mere side 11). Mod vest skal det eksisterende hegn af hvidtjørn bevares. Øvrig nyplantning af træer og buske må kun ske med
egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter.

8 A. Veje, stier og parkering (delområde A)
Vedr. veje og parkering, se lokalplan 5-2-102.
Der sikres sti mellem Bodil Hjorths Vej og den eksisterende skovsti
mod nord, som vist i princippet på kort og luftfoto side 21 og på Bilag
2.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Sti til skoven
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Delområde B omfatter sagfører Anders Olesen tidligere hjem og haveanlæg.

De 3 bygninger i delområdet (den oprindelige bolig i 1½ etage, en gæstefløj i 1½ etage og et lysthus i 1 etage) er opført fra 1902. De har et
samlet etageareal på ca. 860 m2, hvortil kommer kælder på ca. 430
m2.
Bygningerne har en bevaringsværdi på 2. Mod Bodil Hjorths Vej er der
en større gårdsplads. Udearealerne mod syd-vest er anlagt med havekarakter.
Bygningen er en vigtig del af områdets historie. Sagfører Olesen var
hovedkraften bag tilplantningen i Hammer Bakker, og han forærede
jorden til Åndssvageforsorgen - angiveligt for at sikre områdets unikke
og smukke natur. Ingen ville jo bo i nærheden af en anstalt!

Nuværende anvendelse

Efter sagfører Olesens død i 1929 blev bygningerne indrettet til asylhjem for ca. 40 børn og 15 arbejdsføre piger, som deltog i plejen.
I nyere tid har der bl.a. været boliger og kursusvirksomhed. I dag er
der indrettet bolig, dental-laboratorium og kursusvirksomhed.
Bygningerne er ikke velegnede som institution / boliger for handicappede. Derfor er der fastsat en bredere vifte af anvendelsesmuligheder,
så der kan opnås en fortsat brug og bevaring af bygningerne, se pkt.
3B.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde B - Sagfører Olesens Villa, Bodil Hjorths Vej 14
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen, se Bilag 2.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475) og i indvindingsopland og kildepladszone til Vodskov
Vandværk, Tingvej Øst. Området er omfattet af "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde B: Sagfører Olesens Villa, Bodil Hjorths Vej 14

Delområde B: Sagfører Olesens Villa, gæstefløj

3 B. Arealanvendelse (delområde B)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Klinikker mv. (herunder læge, tandlæge, terapi).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Restaurant o.l.
• Hotel o.l. (herunder vandrehjem).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).
Den oprindelige bolig kan fortsat anvendes til boligformål.

4 B. Udstykning (delområde B)
Ingen bestemmelser.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde B - Sagfører Olesens Villa, Bodil Hjorths Vej 14
5 B. Bebyggelsens placering og omfang (delområde B)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 10 % yderligere etageareal).

6 B. Bebyggelsens udseende (delområde B)
Bygningerne skal bevares.
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 B. Ubebyggede arealer (delområde B)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 4 bevaringsværdige træer (lind, bøg, aser, eg, se luftfoto). Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 B. Veje, stier og parkering (delområde B)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde B: Lysthus

April 2014 • Side 26

2

R

Planbestemmelser
Lokalplan 5-2-106

REVIDERET FORSLAGS
10A
-

10F

Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov

14

12A

A

12B-12D

I
J
Delområde C - Institutionen Violen mv., Bodil 4Hjorths
Vej 16
8
10

14A

B

8

2

G
E

9

7

r
jo

t hs

5

D

3

20

M
Delområde C - luftfoto

Karakteristik af delområde C

Eksisterende bebyggelse

L

4

V

Delområde C - oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.

Området

6

ej

18

sti

5

H

lH
di

C

Tingvej

F

Bo

16

4

K

14

14B

T

175

Vodskov
Kirke

Delområde C omfatter et større bygningskompleks samt parkering og
haveanlæg.

Bebyggelsen er opført i 1973 og ombygget i 1995. Bebyggelsen består
af 3 sammenbyggede fløje, hvoraf en del af hovedfløjen er i 2 etager
pga. terrænfaldet mod vest. Det samlede etageareal er ca. 3.230 m2.
Bebyggelsen fremstår mere ombygget end gennemsnittet i området,
og giver et mere rodet indtryk pga. forskellige vinduesformater mv.
Bygningerne har en bevaringsværdi på 5.

Nuværende anvendelse

Bebyggelsen rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling L1 og
L2 til spastikere. Der var endvidere indrettet fysioterapi og træningslokale med svømmehal. Senere blev indrettet specialplejehjemmet
Lærken til 8 borgere og med et personale på 45 personer. I dag har
institutionen Violen til huse i bygningerne. Violen består af 2 afdelinger
med hver ca. 14 kørestolsbrugere. Bygningen indeholder også Fysioterapi.
Mod Bodil Hjorths Vej er der parkering, et ankomstareal samt små
gårdhaver til de enkelte boliger. En vej fører fra Tingvej til bebyggelsens vestlige side, hvor der er parkering og haveanlæg mv. Herfra er
der udsigt mod syd, idet området ligger hævet over Vodskov By.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen, se Bilag 2.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475) og i indvindingsopland og kildepladszone til Vodskov
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde C - Institutionen Violen mv., Bodil Hjorths Vej 16
Vandværk, Tingvej Øst. Området er omfattet af "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljø "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
- Området er belastet af trafikstøj fra Tingvej.

Delområde C - Institutionen Violen, Bodil Hjorths Vej 16

Delområde C - Institutionen Violen, Boligenheder

3 C. Arealanvendelse (delområde C)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 C. Udstykning (delområde C)
Ingen bestemmelser.

5 C. Bebyggelsens placering og omfang (delområde C)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).
Bebyggelsen kan også nedrives for at give plads til nutidig institutionsbyggeri. Dette kan dog kun ske på baggrund af en ny lokalplan.

6 C. Bebyggelsens udseende (delområde C)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde C - Institutionen Violen mv., Bodil Hjorths Vej 16
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 C. Ubebyggede arealer (delområde C)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 2 bevaringsværdige træer (aser og eg, se luftfoto s. 27). Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med danske egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 C. Veje, stier og parkering (delområde C)
Der skal sikres sti/stiforbindelse som vist på luftfotos 27 og Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde C - Institutionen Violen - bøgehegn mod vest
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Delområde D omfatter 2 sammenbyggede bygninger samt parkering og
haveanlæg.

Bebyggelsen er opført i 1961 og ombygget i 1996. Bodil Hjorths Vej 18
er i én etage, mens nr. 20 er i to etager mod syd pga. terrænfaldet.
Det samlede etageareal er ca. 1.970 m2.
Bygningerne har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som sygehus i institutionsområdet.

Nuværende anvendelse

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

Bebyggelsen rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens sygehus. I
underetagen var der hals-, næse-, høre- og øjenklinik, kontorer for
læger, apotek og kapel mv. I stueetagen var der 24 sengepladser. I
dag har institutionen Bøgen indrettet en del af bygningen til 10 borgere
med autisme. I den øvrige del af huset er der skole og dagtilbud.

- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen, se Bilag 2.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475), og i indvindingsopland og delvis kildepladszone til Vodskov Vandværk, Tingvej Øst. Området er omfattet af "Indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
- Området er belastet af trafikstøj fra Tingvej.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde D - Institutionen Bøgen mv., Bodil Hjorths Vej 18-20

Delområde D - Institutionen Bøgen, Bodil Hjorths Vej 20

Delområde D - Institutionen Bøgen, Bodil Hjorths Vej 18-20

3 D. Arealanvendelse (delområde D)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 D. Udstykning (delområde D)
Ingen bestemmelser.

5 D. Bebyggelsens placering og omfang (delområde D)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).

6 D. Bebyggelsens udseende (delområde D)
Bebyggelsen skal bevares, da den som tidligere sygehus har haft en
særlig funktion i institutionsområdets kulturhistorie.
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 D. Ubebyggede arealer (delområde D)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde D - Institutionen Bøgen mv., Bodil Hjorths Vej 18-20
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 D. Veje, stier og parkering (delområde D)
Der skal sikres sti/stiforbindelse som vist på luftfoto s. 30 og Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde D - Institutionen Bøgen, Bodil Hjorths Vej 18-20 - indgangsparti
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Området

Eksisterende bebyggelse

Vodskov

Delområde E omfatter en større bygning, et udhus samt parkering og
Kirke
haveanlæg.

Hovedbygningen er fra 1951 og ombygget i 1996. Den er i 3 etager
samt delvist udnyttet tagetage. Det samlede etageareal er ca. 2.090
m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som hjem for mandlige mongoler (se nedenfor).
Udhuset er opført i 1975 med et etageareal på ca. 20 m2.

Nuværende anvendelse

Bebyggelsen rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling C for
ca. 100 mænd med mongolisme fordelt på sovesale med ca. 15 personer. I kælderen var indrettet spisesal. En tilsvarende institution for
kvinder var i delområde G (se side 39).
I dag er der behandlingscenter med ca. 20 boliger for lettere udviklingshæmmede, herunder også domsfældte udviklingshæmmede.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Den nordøstligste del af delområdet ligger inden for en afstand af
100 m fra rundhøjen Møgelbjerg, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475), og i indvindingsopland og kildepladszone til Vodskov
Vandværk, Tingvej Øst. Området er omfattet af "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde E - Behandlingscenter Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej 9
- Delområdet ligger inden for naturområde og særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde E - Behandlingscenteret, Bodil Hjorths Vej 9

3 E. Arealanvendelse (delområde E)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 E. Udstykning (delområde E)
Ingen bestemmelser.

5 E. Bebyggelsens placering og omfang (delområde E)
Bygningen skal bevares bl.a. pga. sin kulturhistoriske værdi. Der kan
ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger
(dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde E - Behandlingscenter Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej 9
6 E. Bebyggelsens udseende (delområde E)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 E. Ubebyggede arealer (delområde E)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 E. Veje, stier og parkering (delområde E)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde E - Behandlingscenteret, Bodil Hjorths Vej 9
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Karakteristik af delområde F
Området

Eksisterende bebyggelse

Vodskov
Kirke

29

N

Delområde F omfatter en større bygninger, udhus, samt parkering og
haveanlæg.

Bygningen er fra 1951 og ombygget i 1996. Den er i 3 etager med et
samlet etageareal på ca. 1.700 m2.
Bygningen har en bevaringsværdi på 5.
Udhuset er opført i 1993 og har et etageareal på ca. 30 m2.

Nuværende anvendelse

Bebyggelsen var oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling C1. Her boede der 40 kvindelige pleje- og husassistenter. Endvidere var der bolig
for læge og plejemor samt spisesal.
I dag rummer bygningen bl.a. aflastningscenter for børn med ADHD og
børn/unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Den nordlige del af delområdet ligger inden for en afstand af 100 m
fra gravhøjen Møgelbjerg, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475), og i indvindingsopland og delvis kildepladszone til Vodskov Vandværk, Tingvej Øst. Området er omfattet af "Indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde F - Grenen & Stjernehusene, Bodil Hjorths Vej 7
- Delområdet ligger inden for naturområde og særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde F - Grenen & Stjernehusene, Bodil Hjorths Vej 7

Delområde F - Grenen & Stjernehusene, Bodil Hjorths Vej 7

3 F. Arealanvendelse (delområde F)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 F. Udstykning (delområde F)
Ingen bestemmelser.

5 F. Bebyggelsens placering og omfang (delområde F)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).
Bebyggelsen kan også nedrives for at give plads til nutidig institutionsbyggeri. Dette kan dog kun ske på baggrund af en ny lokalplan.

6 F. Bebyggelsens udseende (delområde F)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og

April 2014 • Side 37

Planbestemmelser
Lokalplan 5-2-106

REVIDERET FORSLAG

Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde F - Grenen & Stjernehusene, Bodil Hjorths Vej 7
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 F. Ubebyggede arealer (delområde F)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 F. Veje, stier og parkering (delområde F)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde F - Grenen & Stjernehusene, Bodil Hjorths Vej 7
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Vodskov
Delområde G omfatter én stor bygning samt parkering
N og haveanlæg
Kirke med udhus.

Eksisterende bebyggelse

Hovedbygningen er fra 1951 og i 2½-3½ etage, tilpasset terrænet. Den
er ombygget i 1997. Det samlede etageareal er ca. 2.090 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 4 bl.a. begrundet i den kulturhistoriske
fortid som hjem for kvindelige mongoler (se nedenfor).
Udhuset i træ har et areal på ca. 10 m2.

Nuværende anvendelse

Bebyggelsen rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling D for
ca. 100 kvinder med mongolisme fordelt på 2 afdelinger. Kvinderne
sov i sovesale med 8 personer. I kælderen var indrettet 2 spisesale. En
tilsvarende institution for mænd var i delområde E (se side 33).
I dag er der indrettet dagtilbuddet "Værkstedet" - et aktivitetstilbud
til 60 brugere. Bl.a. er der vævestue og keramikværksted og Hammer
Bakker Band har øvelokale i bygningen. Målgruppen er udviklingshæmmede personer med varig nedsat funktionsevne. Der er mere end 400
brugere og et personale på ca. 160 personer.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Den nordlige del af delområdet ligger inden for en afstand af 100 m
fra gravhøjen Møgelbjerg, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde G - Dagtilbuddet Værkstedet, Bodil Hjorths Vej 5
(OSD 1475), og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten. Området er omfattet af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde og særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde G - Værkstedet, havesiden

3 G. Arealanvendelse (delområde G)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 G. Udstykning (delområde G)
Ingen bestemmelser.

5 G. Bebyggelsens placering og omfang (delområde G)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde G - Dagtilbuddet Værkstedet, Bodil Hjorths Vej 5
6 G. Bebyggelsens udseende (delområde G)
Bygningen skal bevares, bl.a. pga. sin kulturhistoriske værdi.
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 G. Ubebyggede arealer (delområde G)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 6 bevaringsværdige træer (3 aser, 2 bøg og en fyr - se luftfoto
s. 39). Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 G. Veje, stier og parkering (delområde G)
Der skal sikres sti mod syd til delområde H, se luftfoto s. 39 og Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde G - Værkstedet, facade mod Bodil Hjorths Vej
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Karakteristik af delområde H
Området

Eksisterende bebyggelse

Delområde H omfatter 2 større bygninger, 2 udhuse samt parkering,
haveanlæg, legeplads og bålhytte.

Egebakken (Gennem Bakkerne 5) er opført i 1939 og ombygget i 1978
og 1989. Bygningen er i 2½ etage med et samlet etageareal på ca.
1.120 m2, hvortil kommer kælder på ca. 570 m2. Bygningen har en
bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som
hjem for 40 drenge (se nedenfor).
Bakkehuset (Gennem Bakkerne 3) er også opført i 1939 og ombygget
i 1989. Bygningen er i 2½ etage med et samlet etageareal på ca. 410
m2, hvortil kommer kælder på ca. 170 m2. Hårdtbrændte mursten og
klinkesokkel understreger det gedigne udtryk. Bygningen har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som hjem
for 40 piger (se nedenfor).
Det ene udhus er opført i mursten i 1965 med et etageareal på 60 m2.
Det andet er i træ med et etageareal på 60 m2.
Bålhytten er opført i 1993 med et etageareal på 30 m2.

Nuværende anvendelse

Bebyggelsen rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling Y1 til
ca. 40 piger og Y2 til ca. 40 drenge. Endvidere boede der fast personale samt 20 arbejdsføre piger, som deltog i det daglige arbejde.
I dag er der indrettet specialskole for børn med autisme. Der er ca. 90
elever og ca. 70 lærere.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde H - Egebakken og Bakkehuset, Gennem Bakkerne 3-5
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475), og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten. Området er omfattet af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
Hammer Bakker og Tylstrup.
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde H - Egebakken, Gennem Bakkerne 5

Delområde H - Bakkehuset, Gennem Bakkerne 3

3 H. Arealanvendelse (delområde H)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 H. Udstykning (delområde H)
Ingen bestemmelser.

5 H. Bebyggelsens placering og omfang (delområde H)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).

6 H. Bebyggelsens udseende (delområde H)
Både Egebakken og Bakkehuset skal bevares, bl.a. pga. deres kulturhistoriske værdi.

April 2014 • Side 43

Planbestemmelser
Lokalplan 5-2-106

REVIDERET FORSLAG

Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde H - Egebakken og Bakkehuset, Gennem Bakkerne 3-5
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 H. Ubebyggede arealer (delområde H)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 1 bevaringsværdigt træ (eg - se luftfoto s. 42). Træet må ikke
beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 H. Veje, stier og parkering (delområde H)
Der skal sikres sti mod nord til delområde G, se luftfoto s. 42 og Bilag
2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde H - Bålhytte og udhus
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Skovhuset er fra 1948 og i én etager. Det 29
er ombygget i 1996. Det
samlede etageareal er ca. 680 m2.

N

Skovhuset ligger lige præcis så langt fra øvrige bygninger, at de kan
ses, men ikke virker sammenhængende. Bygningen har et neutralt
udtryk og en bevaringsværdi på 5.
Det ene udhus er opført i mursten i 1985 med et etageareal på 12 m2.
Det andet udhus er opført i træ med et etageareal på ca. 40 m2.
Pavillonen er i træ og glas med et etageareal på ca. 5 m2. Drivhuset
har et areal på ca. 10 m2.

Nuværende anvendelse

Skovhuset rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling E for 30
kvinder (asylpiger). Endvidere var der, i den østlige fløj, funktionærbolig.
I dag er der indrettet døvblindecenter. Målgruppen er udviklingshæmmede personer med varig nedsat funktionsevne.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Delområdet sydligste areal ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475), og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten. Området er omfattet af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde I - Skovhuset, Bodil Hjorths Vej 2-4
Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde og særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde I - Døvblindecenter, Bodil Hjorths Vej 2-4

Delområde I - Indgangsparti med dobbeltstammet bøg.

3 I. Arealanvendelse (delområde I)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Klinikker (herunder læge, tandlæge, terapi).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Restaurant.
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 I. Udstykning (delområde I)
Ingen bestemmelser.

5 I. Bebyggelsens placering og omfang (delområde I)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).
Bebyggelsen kan også nedrives for at give plads til nutidig institutionsbyggeri. Dette kan dog kun ske på baggrund af en ny lokalplan.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde I - Skovhuset, Bodil Hjorths Vej 2-4
6 I. Bebyggelsens udseende (delområde I)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 I. Ubebyggede arealer (delområde I)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 1 bevaringsværdigt træ (dobbeltstammet bøg - se luftfoto s.
45). Træet må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Opholdsarealet med skovkarakter nord for bygningen (se luftfotos s.
45) må kun udnyttes ekstensivt og skal bevares med sin nuværende
karakter. Træerne her må ikke fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 I. Veje, stier og parkering (delområde I)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde I - Døvblindecenter - opholdsarealet med skovkarakter nord for døvblindecenteret (se også luftfoto s. 45).
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Karakteristik af delområde J
Området

Delområde J omfatter en 3-længet bebyggelse, et udhus samt parkeM
ring og haveanlæg.
175

Eksisterende bebyggelse

29

Bygningerne er fra 1964 N
og ombygget i 1984. De er i 1 etage med et
samlet etageareal på ca. 770 m2, hvortil kommer kælder på ca. 200
m2. Bygningerne har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den
kulturhistoriske fortid som alderdomshjem (se nedenfor).
Udhuset fra 1980 har et etageareal på ca. 10 m2.

Nuværende anvendelse

Bebyggelsen rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling B2,
som var aldersomshjem for ca. 25 kvinder og 6 mænd.
I dag er der aktivitets- og samværtilbuddet Marco Polo for ca. 18 voksne udviklingshæmmede borgere.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 1475), og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten. Området er omfattet af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde J - Marco Polo, Gennem Bakkerne 8

Delområde J - Marco Polo, Gennem Bakkerne 8

Der er 4 bevaringsværdige træer langs facaden, 3 bøg og 1 eg

3 J. Arealanvendelse (delområde J)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Klinikker (herunder læge, tandlæge, terapi).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Restaurant.
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 J. Udstykning (delområde J)
Ingen bestemmelser.

5 J. Bebyggelsens placering og omfang (delområde J)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).

6 J. Bebyggelsens udseende (delområde J)
Bygningerne skal bevares, bl.a. pga. deres kulturhistoriske værdi.
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde J - Marco Polo, Gennem Bakkerne 8
7 J. Ubebyggede arealer (delområde J)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 6 bevaringsværdige træer (en 5-stammet musebøg, 3 bøgetræer og 2 eg, se luftfoto s. 48). Træerne må ikke beskæres eller fældes
uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 J. Veje, stier og parkering (delområde J)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Musebøgen med 5 stammer
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Karakteristik af delområde K
Området

Delområde K omfatter en tidligere bolig, garage samt parkering og
M
175

Eksisterende
Vodskov bebyggelse

Kirke

haveanlæg.

29

N er i 1½ etage med et samlet etageareal på ca.
Boligen er opført i 1915,
2
120 m , hvortil kommer kælder på ca. 50 m2.
Garagen er også opført i 1915 og har et etageareal på 20 m2.
Bebyggelsen er opført i gedigne materialer med granitsokkel. Arkitekturen er inspireret af nationalromantikken. Bygningerne har en bevaringsværdi på 3.

Nuværende anvendelse

Bygningen var oprindelig maskinmesterbolig, men har også fungeret
som lægetjenestebolig og autismehjem.
I dag er indrettet Museum for Statens Åndssvageforsorg. Museet rummer en betydelig samling af genstande fra den gamle anstalt.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Delområdet ligger inden for en afstand af 100 m fra gravhøjen Konehøj, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
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- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde K - Museum, Storemosevej 4

Delområde K - Museum, Storemosevej 4

3 K. Arealanvendelse (delområde K)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Klinikker (herunder læge, tandlæge, terapi).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Restaurant.
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 K. Udstykning (delområde K)
Ingen bestemmelser.

5 K. Bebyggelsens placering og omfang (delområde K)
Bygningerne skal bevares.
Der kan ske ombygninger samt udvidelser af eksisterende bygninger
(dvs. i alt max. 30 % yderligere etageareal).

6 K. Bebyggelsens udseende (delområde K)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
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herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 K. Ubebyggede arealer (delområde K)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 K. Veje, stier og parkering (delområde K)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.
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Karakteristik af Tdelområde
L
ing

Delområde L - luftfoto

N

vej

Området

Eksisterende bebyggelse

Delområde L omfatter en bygning, parkering og have.

Bygningen er opført i 1915 og ombygget i 1984. Den er i 1½ etage.
Det samlede etageareal er ca. 570 m2, hvortil kommer kælder på ca.
70 m2.
Bygningen er tegnet af arkitekt Clemmensen og har en bevaringsværdi
på 3, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som kvindehjem (se
nedenfor).

Nuværende anvendelse

Bebyggelsen rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling B, der
var mandshjem. Senere flyttede mandshjemmet til større bygninger
i delområde P og ejendommen blev i stedet hjem for 42 arbejdsføre
ældre kvinder, der boede i værelser med plads til ca. 20 personer. De
havde arbejde i køkkenet eller på vaskeriet (se delområde T).
I de seneste år har bebyggelsen rummet en del af institutionen Engbo
(se også delområde A), som tager sig af udviklingshæmmede mennesker med udadreagerende / problemskabende / voldsom adfærd.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Den nordlige del af delområdet ligger inden for en afstand af 100 m
fra gravhøjen Konehøj, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyt-
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telse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde L - Engbo, Viren 6

Delområde L - Engbo, Viren 6

3 L. Arealanvendelse (delområde L)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Klinikker (herunder læge, tandlæge, terapi).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Restaurant.
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 L. Udstykning (delområde L)
Ingen bestemmelser.

5 L. Bebyggelsens placering og omfang (delområde L)
Bygningen skal bevares.
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).
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6 L. Bebyggelsens udseende (delområde L)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningens oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 L. Ubebyggede arealer (delområde L)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 L. Veje, stier og parkering (delområde L)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde L - Engbo, Viren 6
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Karakteristik af delområde M
Området

Eksisterende bebyggelse

Delområde M omfatter gartneriet med bl.a. en tidligere gartnerbolig,
lade, værksteder, opholdsrum mv., drivhus, diverse skure og garager
samt dyrkede arealer.

Boligen, Tingvej 175, er opført i 1877. Den er i 1½ etage. Det samlede
etageareal er ca. 220 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 3, bl.a.
begrundet i den kulturhistoriske fortid som gartnerbolig (se nedenfor).
Bygningen er hverken arkitektonisk eller planmæssig sammenhængende med det øvrige institutionsområde.
Laden er opført i 1925. Den er i 1 etage med et etageareal er ca. 50
m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som opbevaringsrum (se nedenfor).
Bygningskomplekset med værksteder/opholdsrum/garager mv. er i 1
etage. Den nyeste del (fra 2002) er opført i mursten, den øvrige del er
i træ. Det samlede etageareal er ca. 400 m2. Dette bygningskompleks
er ikke bevaringsværdigt.
Drivhuset er opført i 1989 og har et etageareal på ca. 430 m2. Drivhuset er ikke bevaringsværdigt.

Nuværende anvendelse

Området har gennem hele institutionens historie været brugt til gartneri. Der blev dyrket grøntsager og blomster til brug på institutionen.
I dag er 45 borgere beskæftiget her, og arbejdsområderne omfatter
gartneridrift, dyrehold, renovationsafhentning samt skovdrift.
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Bygningen Tingvej 175 var tidligere gartnerbolig og anvendes fortsat
som bolig.
Laden blev oprindeligt anvendt til opbevaring af grøntsager fra gartneriet. I dag bruges den som hestestald.
I det store bygningskompleks er der bl.a. indrettet opholdsrum og
værksteder samt garageanlæg mv. til gartneriets maskiner.
I drivhuset dyrkes og sælges grøntsager og blomster mv.
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdets nord-vestligste hjørne er fredskov.
- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten og er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
- Området er belastet af trafikstøj fra Tingvej.

Delområde M - Gartnerbolig, Tingvej 175

3 M. Arealanvendelse (delområde M)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).
Den oprindelige gartnerbolig kan anvendes til bolig.
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4 M. Udstykning (delområde M)
Ingen bestemmelser.

5 M. Bebyggelsens placering og omfang (delområde M)
Gartnerboligen og laden skal bevares.
Der kan ske ombygninger samt udvidelser af eksisterende bygninger
(dvs. i alt max. 30 % yderligere etageareal).

6 M. Bebyggelsens udseende (delområde M)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 M. Ubebyggede arealer (delområde M)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 2 bevaringsværdige bøgetræer (se luftfoto s. 57). Træerne må
ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 M. Veje, stier og parkering (delområde M)
Der sikres sti mellem Gammel Hedevej og Viren, se luftfoto s. 57 og
Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag F.
Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde M - Laden

Delområde M - Gartneriets opholdsrum og værksteder
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Karakteristik af delområde N
Området

Eksisterende bebyggelse

Delområde N omfatter Børnehaven Hyrdeskoven, et udhus, legeplads,
parkering etc.

Børnehaven er opført i 1971 og renoveret i 1995. Bygningen er i 1 etage. Etagearealet er ca. 260 m2, hvortil kommer kælder på ca. 100 m2.
Bygningen er ikke bevaringsværdig.
Udhuset er også opført i 1971 og har et etageareal på ca. 30 m2.

Nuværende anvendelse

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

Området har siden 1971 været anvendt til børneinstitution. Bygningen
er dimensioneret til 40 børn i alderen 3-6 år.

- Delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten og er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde og særligt værdifuldt landskab.

Delområde N - Børnehaven Hyrde
skoven, indgangsparti
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde N - Børnehaven Hyrdeskoven, Gammel Hedevej 29
3 N. Arealanvendelse (delområde N)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Klinikker (herunder læge, tandlæge, terapi).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 N. Udstykning (delområde N)
Ingen bestemmelser.

5 N. Bebyggelsens placering og omfang (delområde N)
Der kan ske ombygninger samt udvidelser af eksisterende bygninger
(dvs. i alt max. 30 % yderligere etageareal).
Bebyggelsen kan også nedrives for at give plads til anden byggeri i
overensstemmelse med ovenstående anvendelsesmuligheder.

6 N. Bebyggelsens udseende (delområde N)
Ingen bestemmelser.

7 N. Ubebyggede arealer (delområde N)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 N. Veje, stier og parkering (delområde N)
Der sikres sti mellem Gammel Hedevej og Viren, se luftfoto s. 60 og
Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde N
Børnehaven Hyrdeskoven
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Delområde O omfatter en hovedbygning, en garage samt et haveanlæg.
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Eksisterende
bebyggelse
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19
17

Hovedbygningen er opført i 1938 og
Bygningen er i 2
14 ombygget i 1992.
24
2, hvortil kommer kælder
etager. Det samlede etageareal er ca. 230 mU
på ca. 120 m2. Bygningens arkitektur er i dansk funktionel tradition,
når den er bedst. Bygningen har en bevaringsværdi på 4.

5

H

6

L

Garagen fra 1938 har et etageareal på ca. 20 m2.

3

4

Nuværende anvendelse

Bygningen blev oprindeligt anvendt som inspektørbolig, og bruges i
dag som bolig for 2 autister.

M

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

175

29

- Delområdet er fredskov.
- Den vestlige del af delområdet ligger inden for en afstand af 100 m
fra gravhøjen Hammerhøj, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, økologisk forbindelse og
særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde O - Institutionen Bøgen, Gennem Bakkerne 17

Delområde O - institutionen med bevaringsværdigt kastanjetræ.

3 O. Arealanvendelse (delområde O)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 O. Udstykning (delområde O)
Ingen bestemmelser.

5 O. Bebyggelsens placering og omfang (delområde O)
Hovedbygningen skal bevares.
Der kan ske ombygninger samt udvidelser af eksisterende bygninger
(dvs. i alt max. 30 % yderligere etageareal).

6 O. Bebyggelsens udseende (delområde O)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde O - Institutionen Bøgen, Gennem Bakkerne 17
7 O. Ubebyggede arealer (delområde O)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 5 bevaringsværdige træer (1 kastanje og 4 fyr, se luftfoto s.
62). Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 O. Veje, stier og parkering (delområde O)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde O - institutionen med bevaringsværdige fyrretræer.
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Delområde P omfatter et område med et større bygningskompleks
samt lade, udhuse, parkering og haveanlæg.
22

5

Eksisterende bebyggelse

Hovedbygningen (Pitsvej 7, se luftfoto) er tegnet af arkitekt Clemmensen og er i nationalromantisk stil med bindingsværk i trempel. Den er
opført i 1915 og ombygget i 2000. Den er i 2½ etage med et samlet
etageareal på ca. 1.950 m2, hvortil kommer kælder på ca. 60 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 2, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som mandshjem (se nedenfor).
Bygningskomplekset nord for hovedbygningen (se luftfoto) er også
tegnet af arkitekt Clemmensen.
- Den østligste af disse bygninger (Pitsvej 8) er opført i 1916 og ombygget i 1971. Bygningen er i 1 etage med et etageareal på ca. 170
m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 3, bl.a. begrundet i den
kulturhistoriske fortid som tjenestebolig og køkken (se nedenfor).
- Den mellemste bygning (Pitsvej 10) er opført i 1916 og ombygget i
1986. Bygningen er i 1 etage med et etageareal på ca. 60 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 3, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som vaskeri mv. (se nedenfor).
- Den vestligste bygning (Pitsvej 12) er opført i 1959 og ombygget i
1997. Bygningen er i 1½ etage med et samlet etageareal på ca. 430
m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den
kulturhistoriske fortid, hvor der var indrettet værksteder (se nedenfor).
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde P - Kastanjebo mv., Pitsvej 7, 8, 10, 12 og Gennem Bakkerne 14
I den nordlige del af området (Gennem Bakkerne 14, se luftfoto s. 65)
er der en staldbygning i træ opført i 1930 og ombygget i 1997. Bygningen har et etageareal på ca. 310 m2. Bygningen har en bevaringsværdig på 4, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid, hvor der var
indrettet skovværksted (se nedenfor).
I tilknytning til staldbygningen er der 2 udhuse på hver ca. 10 m2. Her
ud over er der et nyere, ca. 50 m2 stort udhus øst for Pitsvej 8.
Nuværende anvendelse

Hovedbygningen (Pitsvej 7) rummede oprindeligt Åndssvageforsorgens afdeling A, der var kvindehjem. Senere flyttede kvindehjemmet
til mindre lokaliteter i delområde L (se side 54), og bygningen overgik
til mandshjem med omkring 100 arbejdsføre mænd, som arbejdede i
skoven, gartneriet (delområde M, se side 57) eller på værksteder. I en
periode var der indrettet boliger for ældre autister. Foran Kastanjebo er
der en stor central grønning, som bruges til leg og udendørs arrangementer.
Bygningskomplekset nord for hovedbygningen anvendes således:
Den østligste bygning (Pitsvej 8) rummede oprindeligt tjenestebolig for
afdelingsleder samt køkkenfaciliteter. I dag er der indrettet administration mv.
Den mellemste bygning (Pitsvej 10) rummede oprindeligt vaskeri og
maskinhus til strømforsyning. I dag er der indrettet kantine.
Den vestligste bygning (Pitsvej 12) rummede oprindeligt værkstedsaktiviteter (vævestue, snedkerværksted, kurveværksted). I dag er der
indrettet administration mv.
I staldbygning (Gennem Bakkerne 14) var der oprindeligt skovværksted / brændeskur. Om vinteren blev der savet og kløvet brænde her.
I dag er der hestestald, og herfra foregår der også kørsel med hestevogne med brugerne. Nord for stalden er der en dyrefold, hvor der er
handikapridning. Dyrefolden ligger uden for delområdet, men kan ifølge
fredningen opretholdes.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet omfatter små arealer med fredskov.
- Den nordøstlige del af delområdet ligger inden for en afstand af 100
m fra Østerbakkehøjen, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, økologisk forbindelse og
særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde P - Kastanjebo mv., Pitsvej 7, 8, 10, 12 og Gennem Bakkerne 14

Delområde P - hovedbygningen (Pitsvej 7) set fra syd.

3 P. Arealanvendelse (delområde P)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner o.l. samt Kriminalforsorgens pensioner).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 P. Udstykning (delområde P)
Ingen bestemmelser.

5 P. Bebyggelsens placering og omfang (delområde P)
Bygningerne Pitsvej 7, 8, 10 og 12 samt Gennem Bakkerne 14 skal
bevares, bl.a. pga. deres kulturhistoriske værdi.
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 10 % yderligere etageareal).

6 P. Bebyggelsens udseende (delområde P)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde P - Kastanjebo mv., Pitsvej 7, 8, 10, 12 og Gennem Bakkerne 14
7 P. Ubebyggede arealer (delområde P)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 10 bevaringsværdige træer (1 kastanje, 3 fyr, 2 lærk, 1 ahorn,
1 eg, 1 bøg, 1 birk, se luftfoto s. 65). Træerne må ikke beskæres eller
fældes uden kommunens tilladelse.
Den centrale grønning skal fastholdes, se luftfoto s. 65.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 P. Veje, stier og parkering (delområde P)
Der skal sikres sti som vist på luftfoto s. 65 og Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.
Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde P - stalden Gennem Bakkerne 14.

Pitsvej 10-12 set fra syd.

Den centrale grønning syd for hovedbygningen.
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Delområde Q omfatter den nye Kastanjebo-institution.
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R gælder lokalplan 5-2-103, som fastholdes.
For området
S
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Eksisterende bebyggelse
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Den nye Kastanjebo-institution er opført 2011-12 og har et etageareal
på ca. 3.500 m2.
14

Nuværende anvendelse
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Bindinger (se også Bilag 1 og 2)
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32 boliger og servicefaciliteter for voksne med autisme.
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4

DelområdetKer fredskov.

21

15

- Den østlige del af delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov
22
Vandværk, Drøvten. Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
14
- Delområdet ligger inden for økologisk forbindelse og særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Skitse af Ny Kastanjebo, Gennem
Bakkerne 23.
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3 Q. Arealanvendelse (delområde Q)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 Q. Udstykning (delområde Q)
Ingen bestemmelser.

5 Q. Bebyggelsens placering og omfang (delområde Q)
Der henvises til bestemmelserne i lokalplan 5-2-103.
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 10 % yderligere etageareal).

6 Q. Bebyggelsens udseende (delområde Q)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 Q. Ubebyggede arealer (delområde Q)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Langs områdets afgrænsning skal der etableres en slørende skovbeplantning. Denne skovbeplantning samt anden nyplantning af træer og
buske må kun ske med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske
arter (se mere side 11).

8 Q. Veje, stier og parkering (delområde Q)
Vedr. veje og parkering, se lokalplan 5-2-103.
Der sikres sti omkring institutionsområdet, som vist i princippet på
luftfoto s. 69 og på Bilag 2.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.
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Delområde R omfatter en lang træbygning med 5 boliger, fællesfaciliteter samt udhuse.
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Delområde R - luftfoto.
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24

Bygningen er opført i 2006 i 1 etage med et etageareal på ca. 380 m2.
L Bygningen er fint indplaceret langs skovkanten og er samtidig med til
at afgrænse den store centrale grønning ved Kastanjebo (se delområde
P s. 65. Bygningen har en bevaringsværdi på 4.
Udhuset har et etageareal på ca. 15 m2.

Nuværende anvendelse
175

Vodskov
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)
Kirke

M

Bygningen indeholder boliger for personer med en sindslidelse og et
29
samtidigt misbrug.

N
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde R - Den Rette Opgang, Gennem Bakkerne 10

Delområde R - Den Rette opgang

3 R. Arealanvendelse (delområde R)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 R. Udstykning (delområde R)
Ingen bestemmelser.

5 R. Bebyggelsens placering og omfang (delområde R)
Bygningen skal bevares.
Der kan ske ombygninger samt udvidelser af eksisterende bygninger
(dvs. i alt max. 30 % yderligere etageareal).

6 R. Bebyggelsens udseende (delområde R)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

April 2014 • Side 72

Planbestemmelser
Lokalplan 5-2-106

REVIDERET FORSLAG

Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde R - Den Rette Opgang, Gennem Bakkerne 10
7 R. Ubebyggede arealer (delområde R)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 R. Veje, stier og parkering (delområde R)
Der skal sikres sti som vist på luftfoto s. 71 og Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde R - Den Rette opgang.
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V

Karakteristik af delområde S
Området

22

Delområde S omfatter en hovedbygning samt udhus, opholdsarealer og
parkering. 14

Eksisterende bebyggelse
6

L

4

U

24

Hovedbygningen er opført i 1939 og ombygget i 1995. Den er i 2 etager med et samlet etageareal på ca. 530 m2, hvortil kommer kælder
på ca. 270 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet
i den kulturhistoriske fortid som overlægebolig (se nedenfor).
Udhuset er af nyere dato og har et etageareal på ca. 20 m2.

M
Nuværende anvendelse
175

skov
e

Bygningen var oprindeligt overlæge Gunnar Wads bolig. Han overtog
29
ledelsen
af institutionen i 1938 og videreførte den "kellerske ånd", der
tilskyndede til en stor, åben og hjemlig anstalt.

N

Ud over overlægebolig var der i stueetagen indrettet lægekontor og
postfordeling og på 1. sal inspektørkontor.
I dag har Specialprojektet Bøgen 7 lejligheder i bygningen til utilpassede unge.
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Hovedparten af delområdet er fredskov.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde og særligt værdifuldt landskab.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde S - Specialprojektet Bøgen, Pitsvej 2
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Specialprojektet Bøgen, Pitsvej 2 - vestfacade

Specialprojektet Bøgen, Pitsvej 2 - sydfacade

3 S. Arealanvendelse (delområde S)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 S. Udstykning (delområde S)
Ingen bestemmelser.

5 S. Bebyggelsens placering og omfang (delområde S)
Bygningen skal bevares, bl.a. pga. dens kulturhistoriske værdi.
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygning (dvs. i alt max. 30 % yderligere etageareal).

6 S. Bebyggelsens udseende (delområde S)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningens oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde S - Specialprojektet Bøgen, Pitsvej 2
7 S. Ubebyggede arealer (delområde S)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 4 bevaringsværdige træer (1 eg og 3 bøg, se luftfoto s. 74).
Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 S. Veje, stier og parkering (delområde S)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.
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6

L
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24

Delområde T - luftfoto.

4

Karakteristik af delområde T
Området

M
175

Eksisterende bebyggelse

Delområde T omfatter et større bygningskompleks samt transformer,
udhuse, garager, oplag, parkering etc.
29

NDelområdet omfatter institutionens oprindelige teknik- og servicecenter.

Hovedbygningen (som var det oprindelige køkken, vaskeri mv. samt
teknisk afdeling, se luftfoto), er opført i 1939 og ombygget i 1997. Den
er i 1½ - 2½ etage.
Den centrale sidebygning (som dengang omfattede nye køkkenfaciliteter, se luftfoto) er opført i 1973. Den er i 1½-2½ etage. Terrænet er
udnyttet, så der er direkte indkørsel til kælderetagen.
Hovedbygningen og den centrale sidebygning har et samlet etageareal
på ca. 3.160 m2, hvortil kommer kælder på ca. 1.370 m2. Bygningerne
har en bevaringsværdi på 4, bl.a. begrundet i den kulturhistoriske fortid som institutionens køkken, vaskeri mv. (se nedenfor).
Herudover er der et udhus på ca. 10 m2, en transformerbygning fra
1938 på ca. 20 m2 og en garagebygning fra 1940 på ca. 160 m2.
Nuværende anvendelse

I hovedbygningens nordlige del var der oprindeligt indrettet køkken,
hvor man lavede mad til 1.000 personer. I dag er der værksted for
boligkontoret.
I hovedbygningens centrale del var der vaskeri, systue og tøjdepot. I
dag er der bl.a. administration.
I hovedbygningens sydlige del var der teknisk afdeling. Her var 17
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde T - Bevaringscenter, motionslokaler mv., Storemosevej 8-14
mand ansat til at forestå institutionens tekniske drift og vedligeholdelse. Her var også institutionens varmecentral. Den er nu nedlagt,
idet forsyningen sker via kommunens fjernvarmenet. I dag er der bl.a.
indrettet gymnastiksal i lokalerne.
Den centrale sidebygning blev opført som nyt køkken. Her kunne der
laves mad til 1100 personer. I bygningen er nu indrettet Bevaringscenter Nordjylland, som yder bistand til museer og andre kulturbevarende
institutioner og forestår konservering og restaurering.
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Den sydvestlige del af delområdet ligger inden for en afstand af 100
m fra Konehøj, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13) og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde og særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde T - Bevaringscenter Nordjylland

3 T. Arealanvendelse (delområde T)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Klinikker (herunder læge, tandlæge, terapi).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Restaurant.
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (herunder varmecentral, transformer o.l.).
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde T - Bevaringscenter, motionslokaler mv., Storemosevej 8-14
4 T. Udstykning (delområde T)
Ingen bestemmelser.

5 T. Bebyggelsens placering og omfang (delområde T)
Hovedbygningen og den centrale sidebygning skal så vidt muligt bevares, bl.a. pga. den kulturhistoriske værdi.
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 10 % yderligere etageareal).

6 T. Bebyggelsens udseende (delområde T)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 T. Ubebyggede arealer (delområde T)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Udendørs oplag skal indrettes på en måde, så det ikke er synligt fra
veje og stier.
Der er 7 bevaringsværdige bøgetræer placeret i en bund af bøgepur,
se luftfoto s. 77. Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 T. Veje, stier og parkering (delområde T)
Der sikres sti, som vist i princippet på luftfoto s. 77 og på Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.
Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde T - Storemosevej 8-14.

April 2014 • Side 79

31

Planbestemmelser
Lokalplan 5-2-106

2

S

REVIDERET FORSLAG

Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov

21

17

10

X

18
15

V

m
Store

ej

osev

22

Viren
14

kys

U

24

tnæ
rhe
dsz
one

He

de

v ej

L

ej

T

Delområde U - Kantine, Viren
14 og Boformen Brinken mm, Storemosevej 22-24
19

Ga
m

m

el

gr
us
v

14
8

Y

29

Delområde U - oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.

Delområde U - luftfoto.

N
Karakteristik af delområde U
Området

Eksisterende bebyggelse

Delområde U omfatter kantinen på Viren 14 og Boformen Brinken på
Storemosevej 22-24 samt diverse småbygninger og opholds- og aktivitetsarealer. Endvidere indgår en P-plads og et skovareal.

Kantinen er opført i 1959 og ombygget i 1989. Den er i 1 etage med
et samlet etageareal på ca. 140 m2, hvortil kommer kælder på ca. 140
m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 6.
I tilknytning til kantinen er der en garage fra 1959 med et etageareal
på ca. 20 m2.
Boformen Brinken er opført i 1939 og om- og tilbygget i 1986 og 1995.
Den er i 2 etager med et samlet etageareal på ca. 340 m2, hvortil kommer kælder på ca. 120 m2. Den oprindelige bygningen har en bevaringsværdi på 4 - tilbygningen har en bevaringsværdi på 5.
I tilknytning til Boformen Brinken er der en garage fra 1939 med et
etageareal på ca. 15 m2.

Nuværende anvendelse

Viren 14 er oprindeligt opført som lægebolig. I dag er der indrettet
kantine og omklædningsfaciliteter for gartneriet (se delområde M s.
57).
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde U - Kantine, Viren 14 og Boformen Brinken mm, Storemosevej 22-24
Storemosevej 22-24 (Boformen Brinken) er oprindeligt opført som skolebestyrerbolig. I dag er der indrettet døgninstitution for personer med
udadreagerende adfærd.
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet er fredskov.
- Den sydvestlige del af delområdet ligger inden for kystnærhedszonen.
- Delområdet ligger i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten og er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde U - Kantine, Viren 14

3 U. Arealanvendelse (delområde U)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 U. Udstykning (delområde U)
Ingen bestemmelser.

5 U. Bebyggelsens placering og omfang (delområde U)
I delområdet er der mulighed for at opføre en større institution, hvis
der bliver behov herfor. Dette kan dog kun ske på baggrund af en ny
lokalplan.
For den eksisterende bebyggelse kan der, uden yderligere lokalplanlægning, ske ombygninger samt udvidelser af bygningerne (dvs. i alt
max. 40 % yderligere etageareal).
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde U - Kantine, Viren 14 og Boformen Brinken mm, Storemosevej 22-24
6 U. Bebyggelsens udseende (delområde U)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 U. Ubebyggede arealer (delområde U)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 U. Veje, stier og parkering (delområde U)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde U - Boformen Brinken, Storemosevej 22-24.
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Delområde V - oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.

Delområde V - luftfoto.

Karakteristik af delområde V
Området

M
29

Eksisterende bebyggelse

N

Delområde V omfatter et kompleks bestående af en oprindelig institutionsbygning med en nyere tilbygning, samt udhus, P-anlæg og opholdsarealer.

Den ældste del af bygningskomplekset er opført i 1939 og ombygget
i 1995. Den er i 2½ etage med et samlet etageareal på ca. 880 m2,
hvortil kommer kælder på ca. 410 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 4.
Den nye del (tilbygningen mod vest) er opført i 1995. Den er i 1 etage
med et samlet etageareal på ca. 300 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 5.
Her ud over er der et udhus fra 1998 på ca. 30 m2.

Nuværende anvendelse

I den ældste bygning var der oprindeligt indrettet Afdeling K1, som
rummede værelser til ca. 20 unge psykisk syge kvinder samt bolig for
husassistenter.
I de seneste år har bygningen været anvendt af SOSU-uddannelsen til
kollegium, administration og undervisningsformål. Fremover forventes
bygningen anvendt hovedsagelig til kommunal administration.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet ligger i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten og er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for særligt værdifuldt landskab.
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Delområde V - Kvindeafdeling K1, Viren 15
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde V - SOSU-skolen, Viren 15.

3 V. Arealanvendelse (delområde V)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Kontorer (herunder administration o.l.).
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 V. Udstykning (delområde V)
Ingen bestemmelser.

5 V. Bebyggelsens placering og omfang (delområde V)
Der kan ske ombygninger samt udvidelser af eksisterende bygninger
(dvs. i alt max. 30 % yderligere etageareal).
Bebyggelsen kan også nedrives for at give plads til anden byggeri i
overensstemmelse med ovenstående anvendelsesmuligheder.
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6 V. Bebyggelsens udseende (delområde V)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 V. Ubebyggede arealer (delområde V)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 V. Veje, stier og parkering (delområde V)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde V - SOSU-skolen med tilbygning, Viren 15.
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Delområde X - oversigtskort.

Delområde X - luftfoto

Karakteristik af delområde X
Området

Eksisterende bebyggelse
29

N

Nuværende anvendelse

Delområde X omfatter institutionsområdets største bygning samt haveanlæg, parkering etc.

Bygningen er opført i 1939 og ombygget i 1991. Den er i 2½ etage
med et samlet etageareal på ca. 4.260 m2, hvortil kommer kælder på
ca. 1.480 m2.
Bygningen er i en stram symmetrisk og monumentalt arkitektur, der
udstråler storhed. Stilen er i den danske funktionelle tradition. Tilbygningerne, i form af indgangsportal og adgangstårne, har et postmodernistisk udtryk. Bygningen er fornemt placeret langs skovbrynet mod
nord-øst og med stor parklignende anlæg foran indgangsportalen. Bygningen har en bevaringsværdi på 3.
Bygningen var oprindeligt indrettet til Afdeling H. Den husede kostskole
for 150 drenge og piger - drengene i østfløjen og pigerne i vestfløjen. I
mellemfløjen var der undervisning ind til elevernes 21. år.
I de seneste år har bygningen været anvendt til undervisning for Social- og
sundhedsuddannelserne (SOSU), med årligt 1100 elever. Fremover forventes bygningen anvendt hovedsagelig til kommunal administration.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet ligger i indvindingsoplandet til både Vodskov Vandværk,
Drøvten og Gl. Vodskov Vandværk, og delvist i kildepladszone til Gl.
Vodskov Vandværk. Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, i særligt værdifuldt landskab og i den grønne kile.
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- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde X - SOSU-skolen, Storemosevej 17-21

3 X. Arealanvendelse (delområde X)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Kontorer (herunder administration o.l.)
• Undervisning (herunder skole, kursus, konference, forskning, udvikling).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 X. Udstykning (delområde X)
Ingen bestemmelser.

5 X. Bebyggelsens placering og omfang (delområde X)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygning (dvs. i alt max. 10 % yderligere etageareal).

6 X. Bebyggelsens udseende (delområde X)
Bygningen skal bevares. Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der
ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk, herunder ved udskiftning af vinduer og døre,
ændring af materialer og farver på tag, facader og vinduesrammer mv.,
etablering af kviste eller opsætning af markiser og andre former for
"udsmykning".
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde X - Kostskolen, Storemosevej 17-19-21
7 X. Ubebyggede arealer (delområde X)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 3 bevaringsværdige træer (2 eg og 1 aser, se luftfoto s. 86).
Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).
Park-anlægget skal opretholdes (se luftfoto).

8 X. Veje, stier og parkering (delområde X)
Der sikres sti, som vist i princippet på luftfoto s. 86 og på Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde X - bevaringsværdig eg og aser
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde Y - Birkehjem og Børnehaven Birken, Storemosevej 31-33
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Delområde19Y -21oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.
17
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V

X

Karakteristik af delområde Y
Området
22

Eksisterende bebyggelse
14

Delområde Y - luftfoto.

U

24

Delområde Y omfatter en større bygning samt haveanlæg, legepladser,
parkering etc.

Bygningen er opført i 1968 og ombygget i 2000. Den er i 1 etage med
et samlet etageareal på ca. 1.430 m2, hvortil kommer kælder på ca.
570 m2.
Selv om der er tale om en stor, sammenhængende bebyggelse, er den
tilpasset terrænet ved hjælp af forskydninger i hovedfacaden og ved sidefløjenes placering og forløb. Bygningen har en bevaringsværdi på 4.

Nuværende anvendelse

Bygningen var oprindeligt indrettet til psykotiske børn. Der var 3 afdelinger med 6 børn på hver.
I dag anvendes den nordlige del af bygningen til Ungdomshjemmet
Birkehjem, som er et botilbud for 10 unge og voksne med autisme.
Aldersklassen er 15-30 år.
I den sydlige del af bygningen er indrettet Specialbørnehaven Birken
med plads til ca. 20 autistiske børn i alderen 0-7 år.

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Delområdet ligger i indvindingsoplandet til både Vodskov Vandværk,
Drøvten og Gl. Vodskov Vandværk, og delvist i kildepladszone til Gl.
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde Y - Birkehjem og Børnehaven Birken, Storemosevej 31-33
Vodskov Vandværk. Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, i særligt værdifuldt landskab og i den grønne kile.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde Y - Boformen Birkehjem og Børnehaven Birken, Storemosevej 31-33

3 Y. Arealanvendelse (delområde Y)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 Y. Udstykning (delområde Y)
Ingen bestemmelser.

5 Y. Bebyggelsens placering og omfang (delområde Y)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 20 % yderligere etageareal).
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde Y - Birkehjem og Børnehaven Birken, Storemosevej 31-33
Bebyggelsen kan også nedrives for at give plads til anden institutionsbyggeri. Dette kan dog kun ske på baggrund af en ny lokalplan.

6 Y. Bebyggelsens udseende (delområde Y)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 Y. Ubebyggede arealer (delområde Y)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 9 bevaringsværdige træer (4 lærk, 2 bøg, 2 birk, 1 eg, se luftfoto s. 89). Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens
tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 Y. Veje, stier og parkering (delområde Y)
Der sikres stier som vist i princippet på luftfoto s. 89 og Bilag 2.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde Y - Børnehaven Birken.
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Delområde Z - Udsigten, Skeldalsvej 9
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Delområde Z - oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.

Delområde Z - luftfoto.

Karakteristik af delområde Z
23B

23A

Området
Q

Delområde Z omfatter en bygning, en garage samt haveanlæg, parkering etc.

21

Eksisterende bebyggelse

6
14

Bygningen er opført i 1968 og er i 1 etage. Det samlede etageareal er
ca. 180 m2.
Garagen, som også er fra 1968, har et etageareal på ca. 30 m2.
Bygningen ligger højt i terrænet med en fantastisk udsigt mod syd-øst.
Bygningen har en bevaringsværdi på 5.

Nuværende anvendelse

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

Bygningen var oprindeligt indrettet som tjenestebolig for overlæge. I
dag anvendes den til 2 boliger for autister.

- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13), og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, i særligt værdifuldt landskab og i en økologisk forbindelse.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde Z - Udsigten.
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3 Z. Arealanvendelse (delområde Z)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).

4 Z. Udstykning (delområde Z)
Ingen bestemmelser.

5 Z. Bebyggelsens placering og omfang (delområde Z)
Der kan ske ombygninger samt udvidelser af eksisterende bygninger.
Bebyggelsen kan også nedrives for at give plads til anden institutionsbyggeri. Ny bebyggelse må kun opføres i 1 etage og det samlede etageareal inden for delområdet må max. være 350 m2. I forbindelse med
nybyggeri, herunder tilbygninger, må der højst ske terrænreguleringer
på +/- 0,50 cm.

6 Z. Bebyggelsens udseende (delområde Z)
Ved om- og tilbygninger samt ved nybyggeri skal bebyggelsen opføres i
et enkelt afklaret formsprog.

7 Z. Ubebyggede arealer (delområde Z)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 5 bevaringsværdige træer (2 eg, 2 bøg samt 1 musebøg, se luftfoto s. 91). Træerne må ikke beskæres eller fældes uden kommunens
tilladelse.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 Z. Veje, stier og parkering (delområde Z)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde Z - Udsigten - baghaven
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Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde Æ - Avlsgården, Skeldalsvej 17-22

100 m beskyttelseslinje fra gravhøj

sti

22

19

21

Æ

17

44

Delområde Æ - oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.

Karakteristik af delområde Æ

Eksisterende bebyggelse
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Delområde Æ omfatter et større bygningskompleks samt udhuse mv.,
haveanlæg, aktivitetsarealer, parkering etc.

Institutionsbygningen (se luftfoto) er opført i 1920 og ombygget i
1983. Den er i 1½-2 etager. Det samlede etageareal er ca. 670 m2,
hvortil kommer kælder på ca. 380 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 2.
Forvalterboligen (se luftfoto) er opført i 1920. Den er i 1½ etage. Det
samlede etageareal er ca. 280 m2, hvortil kommer kælder på ca. 50
m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 3.
Avlsbygning #1 (se luftfoto) er opført i 1920 og ombygget i 1992. Den
er i 1½ etage. Det samlet etageareal er ca. 490 m2. Bygningen har en
bevaringsværdi på 4.
Avlsbygning #2 (se luftfoto) er opført i 1920 og ombygget i 1992. Den
er i 1-1½ etage. Det samlet etageareal er ca. 680 m2, hvortil kommer
kælder på ca. 50 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 5.
Stalden (se luftfoto) er opført i 1948 og ombygget i 1997. Den er i 1½
etage. Det samlet etageareal er ca. 260 m2. Bygningen har en bevaringsværdi på 4.

April 2014 • Side 94

Planbestemmelser
Lokalplan 5-2-106

REVIDERET FORSLAG

Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
Delområde Æ - Avlsgården, Skeldalsvej 17-22

Delområde Æ - Avlsgården. Kig fra øst mod gårdspladsen. Til venstre ses forvalterboligen, i midten institutionsbygningen og
til højre avlsbygning/lade.

Maskinhuset (se luftfoto s. 94) er opført i 1948 og løbende til- og ombygget. Bygningen er i 1 etage. Det samlet etageareal er ca. 230 m2.
Bygningen er ikke bevaringsværdig.
Tjenesteboligen (se luftfoto s. 94) er opført i 1959. Den er i 1 etage.
Det samlede etageareal er ca. 110 m2 . Bygningen er ikke bevaringsværdig.
Hønsehuset (se luftfoto s. 94) er opført i 1930. Det er i 1 etage. Det
samlede etageareal er ca. 70 m2 . Bygningen har en bevaringsværdig
på 4.
Her ud over er der 3 garager/carporte på hhv. ca. 50 m2, ca. 60 m2 og
ca. 30 m2.
Nuværende anvendelse

Bygningskomplekset blev oprindeligt anvendt til avlsgård. Der er noteret landbrugspligt på ejendommen.
I institutionsbygningen boede 80 arbejdsføre mænd i sovesale. De
deltog i dyrkningen af 50 ha landbrugsjord og pasning af heste, grise,
køer mv. I dag har bostedet Bøgen indrettet sig både her, i forvalterboligen og i tjenesteboligen (se nedenfor). Bøgen huser 37 utilpassede
unge og et personale på 150.
I forvalterboligen boede avlsgårdens forstander samt enkelte elever. I
dag anvendes bygningen af bostedet Bøgen.
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Delområde Æ - Avlsgården, Skeldalsvej 17-22
Avlsbygningerne og stalden blev oprindeligt anvendt til kreaturer, opbevaring af foder, til værksteder mv. I en periode blev Avlsbygning #1
anvendt til undervisning (Tolne Efterskole). I dag er der indrettet køkkenfaciliteter og spisesal. Avlsbygning #2 og stalden anvendes i dag
som kunstværksted, maskinværksted mv. og "skovholdet" holder til
her.
I Tjenesteboligen boede afdelingslederen. I dag har institutionen Bøgen
indrettet et par boliger til utilpassede unge.
Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

- Et lille areal i delområdets nordøstlige del er fredskov.
- Delområdet nordvestlige hjørne ligger inden for en afstand af 100 m
fra gravhøjen Skjeldalshøj, og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Delområdet omfatter landbrug med dyrehold.
- Delområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 13), og i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, i særligt værdifuldt landskab og i en økologisk forbindelse.

Delområde Æ - Avlsbygning #1, som blev ombygget til brug for efterskole. I dag er der køkken og spisesal.
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- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

3 Æ. Arealanvendelse (delområde Æ)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).
• Landbrug.

4 Æ. Udstykning (delområde Æ)
Ingen bestemmelser.

5 Æ. Bebyggelsens placering og omfang (delområde Æ)
Følgende bygningerne skal bevares, bl.a. pga. deres kulturhistoriske
værdi (se luftfoto s. 94): Institutionsbygningen, Forvalterboligen, Avlsbygning #1, Avlsbygning #2, Stalden og Hønsehuset.
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygninger (dvs. i alt max. 10 % yderligere etageareal). Denne begrænsning gælder ikke avls- og driftsbygninger, som er nødvendige for drift
af landbrugsejendommen.

6 Æ. Bebyggelsens udseende (delområde Æ)
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes eksisterende udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

Delområde Æ - Avlsgården, institutionsbygningen.

Delområde Æ - Avlsgården, forvalterbolig.
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7 Æ. Ubebyggede arealer (delområde Æ)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Der er 14 bevaringsværdige træer (1 bøg, 1 kastanje samt en allé
med 10 bøg, se luftfoto s. 94). Træerne må ikke beskæres eller fældes
uden kommunens tilladelse.
Arealet "må ikke bebygges" (se luftfoto s. 94) må kun udnyttes til opholdsareal, småhaver mv. eller henligge som natur. Arealet må ikke
bebygges.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 Æ. Veje, stier og parkering (delområde Æ)
Der skal sikres sti / skovvej, som vist i princippet på Bilag 2 og luftfoto
s. 94.
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.

Delområde Æ - Avlsbygningerne.

Delområde Æ - Hønsehuset.

Delområde Æ - Avlsgården, tjenestebolig.
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Delområde Ø - Vandværk, Storemosevej 46
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Delområde Ø - oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.

Delområde Ø - luftfoto

Karakteristik af delområde Ø
Området

Eksisterende bebyggelse

Delområde Ø omfatter et vandværksområde.

Bygningen er opført i 1938 og ombygget i 1966. Den er i 1 etage. Det
samlede etageareal er ca. 50 m2.
Bygningen er ikke bevaringsværdig.

Nuværende anvendelse

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)

30

33
31

Bygningen anvendes som vandværk.
- Delområdet
ligger i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, DrøvY
ten. Området er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, i særligt værdifuldt landskab og i en økologisk forbindelse.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde Ø - Vandværket.
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3 Ø. Arealanvendelse (delområde Ø)
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun vandværk eller andre tekniske anlæg, som kan
indpasses uden væsentlige gener).

4 Ø. Udstykning (delområde Ø)
Ingen bestemmelser.

5 Ø. Bebyggelsens placering og omfang (delområde Ø)
Ingen bestemmelser.

6 Ø. Bebyggelsens udseende (delområde Ø)
Ingen bestemmelser.

7 Ø. Ubebyggede arealer (delområde Ø)
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 Ø. Veje, stier og parkering (delområde Ø)
Ingen bestemmelser.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.
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Delområde Å - oversigtskort. Signaturer, se Bilag 2.

Delområde Å - luftfoto

Karakteristik af delområde Å
Området

Delområde Å omfatter en bolig.

6

Eksisterende bebyggelse

Boligen er opført i 1911 og har gennemgået en større renovering i
2006. Den er i 1½ etage med et samlet etageareal på ca. 190 m2.
30
Bygningen har en bevaringsværdi på 4, bl.a.
begrundet i den kulturhi33
storiske fortid
31 som fodermesterbolig.

Nuværende anvendelse

Bygningen var oprindelig fodermesterbolig og er nu privat beboelse.

Y

Bindinger (se også Bilag 1 og 2)
2

S

14

- Delområdet ligger i indvindingsoplandet til Vodskov Vandværk, Drøvten og er omfattet af amtets "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og Tylstrup".
- Delområdet ligger inden for naturområde, i særligt værdifuldt landskab og i en økologisk forbindelse.
- Delområdet indgår som del af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker".

Delområde Å - nuværende bolig.
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3 Å. Arealanvendelse (delområde Å)
• Institutioner mv. (anvendelsen omfatter boliger, service, administration etc. til fysisk og / eller psykisk handicappede, ældreinstitutioner,
hospice, børneinstitutioner og lignende.).
• Kulturelle formål (herunder museum, udstillingslokaler, kulturformidling, bibliotek).
• Rekreative formål.
• Tekniske anlæg (kun tekniske anlæg, som kan indpasses uden væsentlige gener).
Bygningen kan endvidere fortsat anvendes til bolig.

4 Å. Udstykning (delområde Å)
Delområdet må ikke udstykkes.

5 Å. Bebyggelsens placering og omfang (delområde Å)
Der kan ske ombygninger samt mindre udvidelser af eksisterende bygning i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.

6 Å. Bebyggelsens udseende (delområde Å)
Bygningen skal så vidt muligt bevares, bl.a. pga. dens kulturhistoriske
værdi.
Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold,
som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk,
herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og
farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller
opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

7 Å. Ubebyggede arealer (delområde Å)
Der kan ske terrænreguleringer i den udstrækning, det er nødvendigt,
for at sikre tilgængeligheden for handicappede.
Nyplantning af træer og buske må kun ske med egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske arter (se mere side 11).

8 Å. Veje, stier og parkering (delområde Å)
De vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens Bilag
F.

Planbestemmelserne (pkt. 9-15) fortsætter side 103.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme efter Aalborg Kommunes anvisning.
For bygninger, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse (se
pkt. 10.2), har kommunen dog pligt til at dispensere fra denne bestemmelse.
9.2 Ledninger, kabler og vindmøller
Ledninger til el, telefon, antenner mv. skal fremføres under terræn.
Der må ikke opsættes vindmøller.
9.3 Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra veje og
stier.
9.4 Affald / renovation
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
9.5 Kloakering
Bebyggelsen skal separatkloakeres og tilsluttes det fællesprivate kloaksystem. Betingelsen stilles gennem anden lovgivning.
Se endvidere afsnittet "Øvrige krav i medfør af anden lovgivning" side
15.
9.6 Regnvand
Lokalplanens delområder ligger helt eller delvist inden for indvindingsoplandene for almene vandværker, i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor der er vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Derfor kan der, ud over bestemmelserne i lokalplanen,
blive stillet en række krav i medfør af anden lovgivning, såfremt nedsivningen af regnvand udgør en uacceptabel risiko for grundvandet.
Regnvand skal håndteres på eget areal enten ved nedsivning, infiltration, opsamling eller forsinkelse i lokalplanområdets delområder under
hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Regnvand skal, inden eventuel
afledning til offentlig kloak eller vandløb, forsinkes til 1 liter pr. sekund
pr. ha. i forbindelse med nybyggeri. Ved eksisterende byggeri er kravet
i den eksisterende udledningstilladelse gældende.
Der må ikke ske nedsivning af overfladevand fra vej- og parkeringsarealer inden for almene vandværkers kildepladszoner, og der vil således
blive stillet krav om, at regnvand fra veje og P-pladser i vandværkers
kildepladszone skal opsamles og afvandes ud af vandværkers kildepladszoner og indvindingsopland for at undgå en evt. punktkildeforurening.
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Der gøres opmærksom på, at der i medfør af anden lovgivning, kan
blive stillet krav om, at regnvandsbassiner udføres med tæt bund og
sider, fx lermembran eller dobbelt plastmembran. Kravet meddeles i
forbindelse med byggesagsbehandlingen eller miljøsagsbehandlingen.
Se endvidere afsnittet "Øvrige krav i medfør af anden lovgivning" side
15.

10. Miljø
10.1 Miljøklassificering
Inden for delområderne må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3, se kommuneplanens Bilag C.
De nævnte beskyttelsesafstande bruges som vejledning. Der vil altid
blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort og lang sigt.
Såfremt der indrettes restaurant skal den til enhver tid gældende kommunalforskrift for driften følges.
10.2 Energiklassificering
Bebyggelsen skal, som udgangspunkt, opføres som lavenergibygninger
under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
10.3 Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanen omfatter delområder, der ligger på arealer med særlige
drikkevandsinteresser. Nogle af disse arealer er samtidig helt eller delvist indvindingsoplande og kildeplads for vandværker. Derfor kan der,
ud over bestemmelserne i nærværende lokalplan, blive stillet krav i
medfør af anden lovgivning for at sikre grundvandet mod forurening,
se også afsnittet "Øvrige krav i medfør af anden lovgivning" side 15.
10.4 Trafikstøj
Det skal sikres, at lokalplanområdets funktioner ikke belastes med
et støjniveau, der overskrider Miljøstyrelsens til enhver tid gældende
grænseværdier, se kommuneplanens retningslinie 13.3, Støj.
Delområde C, D og M vurderes at være støjbelastede. For at opnå byggetilladelser, skal der foreligge dokumentation for at støjgrænserne kan
overholdes.

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:
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- Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8, jf. det enkelte delområdes bestemmelser.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8, jf. det
enkelte delområdes bestemmelser.
- Beplantning mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7, jf.
det enkelte delområdes bestemmelser.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet et fjernvarme, jf. pkt 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.5 og 9.6.
- Det skal dokumenteres at byggeriet er opført som lavenergibyggeri,
jf. pkt. 10.2.
- Det skal, for delområde C, D og M dokumenteres, at kravene til trafikstøj er overholdt, jf. pkt. 10.4.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Fortsat gyldighed af Lokalplan 5-2-102 (Engbo-institutionen) og
5-2-103 (Kastanjebo-institutionen)
Lokalplan 5-2-102 (institutionen Engbo) omfatter samme areal som
nærværende lokalplans delområde A. Lokalplan 5-2-102 er fortsat gældende.
Lokalplan 5-2-103 (institutionen Kastanjebo) omfatter samme areal
som nærværende lokalplans delområde Q. Lokalplan 5-2-103 er fortsat
gældende.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

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.
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Den endeligt godkendte lokalplan
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper.
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.
15.9 Bevaring af bebyggelse
Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører,
at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde,
kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager
den.
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Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" har til formål at
fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt miljøbe
greb, der omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over be
folkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft
og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og
kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.
Loven bestemmer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljø
vurdering af planer og programmer, der sætter rammer for anlægsar
bejder, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De planer og pro
grammer, det drejer sig om, er angivet i lovens bilag 3 og 4 - men der
kan også være tale om andre planer i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Plantyper som kommuneplan og lokalplaner er som udgangspunkt obli
gatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.
Det fremgår dog, at såfremt planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4
og fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene
indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der kun gennem
føres en miljøvurdering, hvis anlægsarbejderne må antages at kunne
få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne
kategori af planer.
For at danne et overblik over, om en plan eller et program kan få en
væsentlig miljømæssig betydning, foretages der en screening af plan
forslaget/programforslaget. I forbindelse med screeningen høres de
berørte myndigheder (fx miljømyndigheden), som efterfølgende skal
give tilladelser til det planlagte projekt.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
ikke skal laves en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning
i forbindelse med planforslagets eller programforslagets offentlige hø
ring. Offentliggørelsen ledsages af en begrundelse for ikke at gennem
føre en miljøvurdering, samt en klagevejledning.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
skal laves en miljøvurdering – som det er tilfældet med denne plan
– fastlægges det nærmere indhold af miljøvurderingen (miljørapporten)
i samarbejde med de berørte myndigheder. Dette kaldes scoping.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten er den samme som for lo
kalplanen med en høringsperiode på minimum 8 uger. Fristerne offent
liggøres på www.aalborgkommune.dk/lokalplan.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærknin
ger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfattende redegørel
se". Den sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljø
rapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser over
våges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
Miljørapporten kan læses på de følgende sider.
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Lokalplanens forhold til miljøvurderingsloven
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 1 d: "Nyplantning
og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyt
telse".
Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af lovens undtagelsesbe
stemmelse, § 3, stk. 2, vedrørende mindre områder på lokalt plan og /
eller mindre ændringer i eksisterende planer. Der skal således gennem
føres en miljøvurdering, dvs. udarbejdes en miljørapport.
I forbindelse med planforslagenes udarbejdelse i 2012 er berørte myn
digheder hørt. Det drejede sig om Naturstyrelsen, Plan & Byg, Miljø,
Park & Natur, Forsyningsvirksomhederne, Nordjyllands Historiske
Museum og Ældre- & Handicapforvaltningen. Endvidere er også hørt
interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. Disse myndigheder og interes
seorganisationer havde ikke bemærkninger til omfanget og indholdet
af miljøvurderingen. Danmarks Naturfredningsforening deltog efterføl
gende i udarbejdelse af lokalplanen og miljøvurderingen, sideløbende
med udarbejdelse af fredningsforslaget.
De reviderede planforslag vurderes at være mindre betydende for ind
holdet i den udarbejdede miljørapport, hvorfor kun Plan & Byg, Miljø,
Park & Natur og Forsyningsvirksomhederne er hørt igen.
De væsentligste interesser er fortsat:
-	 At sikre de kulturhistoriske, arkitektoniske og planlægningsmæssige
karaktertræk for "Institutionsbyen i Hammer Bakker".
-	 At sikre en miljørigtig håndtering af regnvand og spildevand.

Lokalplanens indhold, hovedformål og forbindelse med anden planlægning
Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
-	 "Lokalplanens baggrund og formål" (side 6), hvor baggrunden og
formålet med planlægningen beskrives.
-	 "Lokalplanområdet" (side 6), med en beskrivelse af lokalplanområ
dets placering og nuværende brug.
-	 "Lokalplanområdets omgivelser" (side 9), med en beskrivelse af na
boarealernes anvendelse.
-	 "Lokalplanens indhold" (side 9), med en overordnet beskrivelse af
lokalplanens bestemmelser.
Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Lokalplanens sammenhæng med anden fy
sisk planlægning" (side 11) i lokalplanredegørelsen. Her er især føl
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gende afsnit relevante:
-	 "EF-habitatdirektivet" (s. 12), med en beskrivelse af Natura
2000-områder og Bilag IV-arter.
-	 "Kommuneplanen" (s. 12), hvor lokalplanen bl.a. beskrives i forhold
til den overordnede struktur.
-	 "Planlægning i kystområderne" (s. 13), hvor projektets indvirkning
på kystlandskabet er beskrevet.

Et ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Fredningsnævnet har med afgørelse af 25. marts 2014 vedtaget en ny
fredning for Hammer Bakker. Samtidig blev den "gamle" fredningsde
klaration af 27. september 1961 ophævet.
Den nye fredning følger stor set den "gamle" fredning. Forskellen er, at
de arealer (28 delområder), der fremover må anvendes til bebyggelse
og anlæg, ikke er medtaget i den nye fredning, men til gengæld omfat
tes af nærværende lokalplan 5-2-106, hvor der fastlægges bestemmel
ser for bl.a. delområdernes anvendelse og byggemuligheder.
For at bevare kulturmiljøet, er det vigtig at hovedparten af bygningerne
er i brug. Anvendelsesmulighederne for bygninger, som fx ikke er sær
ligt velegnede til det oprindelige institutionsformål, udvides derfor til
også at omfatte andre funktioner af almennyttig karakter som under
visning, museer, restaurant, vandrehjem m.v. samt andre institutions
typer. Større nybyggeri må dog udelukkende være til institutionsformål
eller service i tilknytning hertil.
De væsentlige forhold i miljøvurderingen (se side 4) er kort fortalt:
Beskyttede dyrearter
Der er registreret Stor Vandsalamander i vandhuller uden for lokalpla
nområdet, samt frøer, flagermus, krybdyr og padder m.fl. I Hammer
Bakker-området. Lokalplanens gennemførelse medfører ikke væsent
lige påvirkninger af arternes forekomst i Hammer Bakker.
Økologiske forbindelser og landskab
Lokalplanens delområder er afgrænset ud fra bl.a. landskabelige over
vejelser og hensynet til naturen - herunder til de økologiske forbindel
sers funktionsduelighed, som ikke forstyrres væsentligt.
Nye bebyggelser og anlæg vil ikke kunne ses fra kysten og dermed
ikke påvirke kystzonen.
Kulturhistoriske og arkitektoniske værdier
Lokalplanen har bl.a. som hovedformål at bevare områdets karakteri
stiske struktur og understøtte og udvikle kulturmiljøet. Der er foretaget
en vurdering af bevarings- og brugsværdien af samtlige bygninger.
Lokalplanen indeholder i overensstemmelse hermed bestemmelser om
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bygningernes anvendelsesmuligheder, placering, omfang, udseende herunder særligt om bevaring.
Sårbare borgere
Lokalplanen sikrer, at hovedparten af institutionerne fortsat kan anven
des til boliger og service for sårbare befolkningsgrupper. Der gives end
videre muligheder for om- og tilbygninger og i enkelte delområder kan
der opføres helt nyt byggeri. Det betyder, at institutionerne bedre kan
tilpasses tidens behov og normer, hvilket har stor betydning for både
beboerne og personalet.
Støj
Enkelte delområde langs Tingvej, er påvirket af trafikstøj. Før der med
deles byggetilladelser skal det dokumenteres, at trafikstøjkravene kan
overholdes både indendørs og på udendørs opholdsarealer.
Grundvandsbeskyttelse
Hovedparten af lokalplanen ligger et område med særlige drikkevands
interesser. Der tages derfor særligt hensyn til beskyttelse af grundvan
det.

Miljøvurdering
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3)
Inden for lokalplanområdet er der ikke beskyttet natur.
Beskyttede plantearter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)
Inden for lokalplanområdet findes ikke plantearter opført på habitat
direktivets bilag IV. Der er heller ikke registreret fredede planter eller
rødlistede arter eller sjældne planter.
Planteliv i øvrigt
Med lokalplanen gives der mulighed for tilbygninger, nybyggeri og
erstatningsbyggeri i snævert afgrænsede delområder. Disse rummer
mindre partier af skov af generel forholdsvis ringe kvalitet. Bevarings
værdig træer og anden beplantning er sikret i lokalplanen. Endvidere
fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at nyplantning skal være
egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter, se lokalplanrede
gørelsen side 11.
Beskyttede dyrearter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)
Stor Vandsalamander er registreret i 6 vandhuller i og omkring Ham
mer Bakker, men uden for lokalplanens område. Dette er der redegjort
nærmere for i lokalplanredegørelsen, afsnittet "Bilag IV-arter" side 12.
Konklusionen er, at lokalplanens gennemførelse ikke vurderes at med
føre en væsentlig påvirkning af arten.
Dyreliv i øvrigt
I Hammer Bakker er bl.a. registreret Spidssnudet Frø, Vandflagermus,
Dværgflagermus og Sydflagermus. Hammer Bakker ligger desuden
inden for udbredelsesområderne for Damflagermus, Frynseflagermus,
Brunflagermus, Langøret Flagermus samt muligvis Brandts Flagermus,
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Troldflagermus og Skimmelflagermus. For disse arters vedkommende
vurderes, at lokalplanens gennemførelse ikke berører dyrenes yngle
områder, og at deres fourageringsområder ikke forstyrres væsentligt.
Almindelige krybdyr og padder omfattet af artsfredningen som Skovfir
ben, Stålorm, Butsnudet Frø, Skrubtudse og Lille Vandsalamander, er
udbredt i området og kan sandsynligvis forekomme inden for de be
rørte arealer, som imidlertid vurderes ikke at være kerneområder eller
arternes primære levesteder. Det vurderes, at lokalplanens gennemfø
relse ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af arternes forekomst i
Hammer Bakker.
Aalborg Kommunes Grøn-Blå Struktur
Delområdernes afgrænsning forstyrrer ikke væsentlige sammenhænge
i Grøn-Blå Struktur.
Eksisterende skove
Som følge af de allerede opførte nye institutioner (Ny Engbo i delom
råde A og Ny Kastanjebo i delområde Q, se hhv. lokalplan 5-2-102 og
5-2-103), er der etableret erstatningsskov (incl. 2 nyanlagte skovsøer)
ved Vestbjerg i tilknytning til Hammer Bakker. Dette er sket efter be
tinget dispensation fra skovloven. Det fredskovpligtige areal er hermed
forøget fra ca. 3,6 ha til ca. 7 ha.
Økologiske forbindelser
Lokalplanens delområde A, P, Q, Z, Æ, Ø og Å ligger helt eller delvist
inden for en økologisk forbindelse. Delområderne er bl.a. afgrænset ud
fra den nuværende anvendelse, således at det alene er eksisterende
bygninger samt tilhørende opholds- og legearealer, der er omfattet af
lokalplanen. Der er nogle få undtagelser.
Delområdernes afgrænsning forstyrrer således ikke væsentligt sam
menhængen i den økologiske forbindelses funktionsduelighed.
Natura 2000 (tør natur)
Alle delområderne ligger mindst 300 m fra Natura 2000-område nr.
218, Hammer Bakker, Østlige del.
Der henvises til afsnittet "Natura 2000-områder" side 12 i lokalplanre
degørelsen. Konklusionen er, at der ikke vil være væsentlig påvirkning
af dyr og naturtyper.
Se også afsnittet nedenfor side 9 om Natura 2000 (våd natur).

Landskab
Beskyttelseszoner / -linjer
Gravhøje
Omkring gravhøjene Møgelbjerg, Konehøj, Hammerhøj, Østerbakkehø
jen og Skeldalshøj er der fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 m, se
Bilag 2 i lokalplanen og afsnittet "Fortidsminder" s. 14 i lokalplanrede

April 2014 • Side 5 af 11 • Bilag 3

Miljørapport

REVIDERET FORSLAG

Lokalplan 5-2-106 og kommuneplantillæg 5.009
Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov

gørelsen. Bygge- og anlægsarbejder mv. inden for beskyttelseszonerne
kan kun finde sted, hvis der er gives dispensation fra beskyttelseslinjen
eller den ophæves.
Kystnærhedszonen
Flere af lokalplanens delområde ligger i landzone inden for kystnær
hedszonen (en 3 km bred zone langs kysten). I lokalplanredegørelsen
(side 13, afsnittet "Kystnærhedszonen" ) er nærmere redegjort herfor.
Da delområderne ligger "bag" Vodskov by, påvirker hverken eksisteren
de eller eventuelle fremtidige bebyggelser kystlandskabet visuelt.
Kirkebeskyttelseszonen
Vodskov Kirke ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet, se Bilag 2
i lokalplanen. Kirkebeskyttelseszonen omfatter helt eller delvis 10 del
områder (C, D, F, G, H, J, L, M, N og U). Iflg. Naturbeskyttelseslovens
§ 19 må der ikke opføres bebyggelse over 8,50 m, medmindre kirken
er omgivet af bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Vodskov Kirke er
omgivet af bebyggelse, hvorfor der ikke skal gives dispensation fra
kirkebeskyttelseszonen til byggeri højere end 8,50 m.
Provst Exner-fredning
Vodskov Kirke er også omfattet af Provst Exner-fredning. Fredningens
afgrænsning er vist på Bilag 2. Fredningen ligger uden for lokalplanens
område.
Fredskov
Flere af delområderne ligger helt eller delvist i fredskov, se Bilag 1 og
2. Hovedparten af de fredskovpligtige arealer er dog uden skovbeplant
ning. En undtagelse er delområde U, hvor der er tale om en blanding af
nåle- og løvtræsbeplantning.
Skovbyggelinje
Delområderne ligger i skoven og er derfor ikke omfattet af skovbygge
linjen, som afgrænser en 300 m zone omkring skovområdet i Hammer
Bakker, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17.
Fredninger
Lokalplanens delområder er alle helt eller delvist omgivet af den nye
fredning for Hammer Bakker (fredningsafgørelse af 25. marts 2014).
Særligt værdifuldt landskab / uforstyrrede landskaber
Hele området er udpeget som særlig værdifuldt landskab og værdifuldt
kulturmiljø.
Delområderne er afgrænset efter landskabets æstetik. Institutionerne
med tilhørende anlæg ligger i skovlysninger. Bl.a. for st sikre, at større
tilbygninger eller nybyggeri indpasses hensigtsmæssigt i institutions
området, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at sådanne bygge
arbejder først kan ske efter udarbejdelse af ny lokalplan for det pågæl
dende delområde.
Større nybyggeri kan kun etableres i delområde U tæt på Vodskov by.
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Der gives generelt mulighed for om- og tilbygninger. Bygninger, som
ikke er bevaringsværdige, kan nedrives og erstattes af nye tidssvaren
de institutioner til handicappede borgere.
Skovtilplantning
Lokalplanens delområder ligger inden for arealer, hvor skovtilplantning
er uønsket, jf. kommuneplanens retningslinje 11.2.5. Udpegningen er
begrundet i ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge, geolo
giske spor, natur- og kulturværdier mv. for tilplantning.
Arkitektur og kulturarv
Kulturhistoriske og arkitektoniske værdier
Statens Åndssvageforsorg startede udbygningen af institutionsområdet
i 1916. Gennem de følgende 50 år udviklede institutionen sig til at blive
et samfund i samfundet med mands- og kvindehjem, kostskole, avls
gård, køkken, vaskeri, sygeafdeling og meget mere.
Institutionsområdet er planlagt således, at de enkelte institutionsbe
byggelser ligger i lysninger i det bakkede skovlandskab. Det betyder, at
området ikke opfattes som en kæmpeinstitution. Besøgende får en unik
oplevelse af arkitektur, kulturhistorie og natur, der går op i en højere
enhed.
I den fysiske planlægning defineres et kulturmiljø som et geografisk af
grænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af
den samfundsmæssige udvikling. Kulturarvstyrelsen ønsker at bevare
værdifulde kulturmiljøer for eftertiden.
Et vigtigt mål med kommune- og lokalplanlægningen har været beva
ring af kulturmiljøet "Institutionsbyen i Hammer Bakker". For samtlige
bygninger er der foretaget en vurdering af bevarings- og brugsværdi
en. Dette er der nøjere redegjort for i lokalplanredegørelsen side 9-11
afsnittet "Lokalplanens indhold". Lokalplanen har, i overensstemmelse
hermed, bestemmelser om bebyggelsernes anvendelsesmuligheder,
placering, omfang, udseende - herunder særligt om bevaring.
Gravhøje
Da der er mange gravhøje i området kan der forventes fund i forbin
delse med udgravninger til nybyggeri.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygher
ren, eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, i henhold til
Museumslovens § 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage
stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet
skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om
dette. Udgiften til arkivalsk kontrol og en mindre arkæologisk forunder
søgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større forun
dersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbej
det udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.
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Befolkningens levevilkår og materielle goder
Fremkommelighed
Området er let tilgængeligt for biltrafik, cyklende og gående. Aht. om
rådets karakter er der hastighedsbegrænsning på 40 km/t.
Der er busstop på Tingvej syd for lokalplanområdet.
Lokalplanen sikrer eksisterende stier og småveje samt nye på tværs af
delområderne. Det drejer sig om følgende:
-	 I delområde A en sti mellem Bodil Hjorths Vej og skoven mod nord.
-	 I delområde C og D en sti, der forbinder de 2 delområder.
-	 I delområde G og H en sti, som forbinder Bodil Hjorths Vej med An
ders Olesens Vej.
-	 I delområde X stier med forbindelse til eksisterende skovsti mod
nord.
-	 I delområde Y sti langs skovbrynet med forbindelse til eksisterende
skovstier mod vest.
Sårbare grupper, ældre og handicappede
Ud fra en social, samfundsmæssig, økonomisk og planlægningsmæssig
synsvinkel er det optimalt, at institutionerne og tilhørende servicefaci
liteter forbliver samlet. Der bliver mulighed for om- og tilbygninger. I
enkelte delområder kan der (evt. efter fornyet lokalplanlægning) opfø
res helt nyt byggeri. Det betyder, at institutionerne bedre kan tilpasses
tidens behov og normer, hvilket har stor betydning for både beboerne
og personalet.
Lokalplanen sikrer, at der kan etableres handicapvenlig adgangsmulig
heder til hovedparten af institutionerne.
Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur
Lokalplanen ligger relativ tæt på Vodskov by, som har et varieret udbud
af butikker samt skole, idrætsanlæg, institutioner og anden form for
service. Omvendt er institutionen i Hammer Bakker direkte eller indi
rekte en vigtig arbejdsplads for mange lokale borgere.
P-muligheder for cykler (Klimastrategiforebyggelse)
Der sikres tilstrækkelig cykelparkering i de enkelte delområder.

Menneskers sundhed
Støjpåvirkning (trafik)
Delområde C, D og M, som ligger langs Tingvej, er påvirket af trafik
støj. Årsdøgnstrafikken på Tingvej vest for Gennem Bakkerne forventes
at være ca. 2.900 køretøjer inden for planperioden frem til 2020. For
strækningen øst for Gennem Bakkerne forventes ca. 1.900 køretøjer.
For delområde C og D betyder det, at grænsen for trafikstøj (max. 58
dB) ligger ca. 40 m fra Tingvejs midte. Tilsvarende ligger grænsen for
delområde M ca. 20 m fra Tingvejs midte.
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Før der meddeles byggetilladelser skal det dokumenteres, at trafikstøj
kravene kan overholdes både indendørs og på udendørs opholdsarealer.
Luftkvalitet / luftgener
På Skeldalsvej 21 (delområde Æ, se Bilag 2) er der et dyrehold på 24,7
dyreenheder (DE) i kvæg, får og heste. Dette kan give lugtgener i for
hold til boliger i området.
Friluftsliv og rekreative interesser
Til at understøtte Hammer Bakkers rekreative funktion åbnes op for
etablering af vandrehjem, restaurant mv. i nogle af de eksisterende
bygninger, som ikke er tidssvarende til institutionsformål.
Trafiksikkerhed
På vejene i Hammer Bakker er der hastighedsbegrænsning på 40 km/t.
Trafiksikkerheden er ikke særskilt vurderet, men uheldsrisikoen er lav.
Antallet af biler gennem skovområdet vurderes at blive øget lidt, bl.a.
pga. en større personalestab samt ved evt. indretning af vandrehjem,
restaurant mv.

Grundvand, overfladevand og jordbund
Grundvandsinteresser
Der henvises til lokalplanredegørelsen side 15, afsnittet "Grundvands
beskyttelse", hvor der er redegjort for problematikken.
Heraf fremgår bl.a., at der kan stilles krav i byggesagsbehandlingen og
iht. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser for at sikre beskyttelse af
grundvandet.
Vandløb og søer
Der er ingen offentlige vandløb inden for eller i umiddelbar nærhed af
lokalplanens delområder.
Eventuelle private vandløb inden for delområderne må kun reguleres
(rørlægges, forlægges mv.), efter at der er meddelt godkendelse efter
Vandløbsloven.
Regnvand
Området er fælleskloakeret. Regnvand skal, så vidt muligt, håndteres
efter LAR-principperne (lokal afledning af regnvand) enten ved nedsiv
ning, infiltration, opsamling eller forsinkelse under hensyn til grund
vandsbeskyttelsen.
Der henvises endvidere til lokalplanredegørelsen side 15, afsnittet
"Grundvandsbeskyttelse", hvor der er redegjort for problematikken.
Spildevand
Ifølge den gældende spildevandsplan skal spildevandet tilføres et fælles
spildevandssystem i området og tilsluttes derefter Aalborg Forsyning,
Kloak A/S.
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Jordforurening
Inde for delområde T har der været aktiviteter, som kan have givet
anledning til jordforurening.
Jordhåndtering / -flytning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificeringen.

Klimatiske faktorer
Der stilles, som udgangspunkt, krav om lavenergibyggeri (Klimastrategiforebyggelse)
Krav om lavenergibyggeri er medtaget i lokalplanens pkt. 10.2.
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at bebyggelsen skal tilsluttes
fjernvarme.

Afbødende foranstaltninger
I lokalplanen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at
undgå væsentlige negative miljøpåvirkninger i forbindelse med planens
gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver gennem
ført:
Grundvandsbeskyttelse
Hovedparten af lokalplanen ligger et område med særlige drikkevands
interesser, hvor der er vedtaget "Indsatsplan for grundvandsbeskyt
telse, Hammer Bakker og Tylstrup". Endvidere ligger lokalplanområdet
helt eller delvist inden for indvindingsoplandene for Vodskov Vandværk,
Tingvej eller Vodskov Vandværk, Drøvten eller Gl. Vodskov Vandværk,
se kortet side 16 i lokalplanredegørelsen.
Der tages derfor særligt hensyn til beskyttelse af grundvandet. Der kan
bl.a. stilles krav om udarbejdelse af en risikovurdering ved bygge- og
anlægsarbejder såfremt nedsivning kan udgøre en uacceptabel risiko
for grundvandet. I lokalplanredegørelsen s. 15-17 (afsnittet "Grund
vandsbeskyttelse" er nærmere redegjort for de krav, der kan blive stil
let.
Planteliv
Bevaringsværdig træer og anden beplantning er sikret i lokalplanen.
Endvidere fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at nyplantning skal
være egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter.

Alternativer / 0-alternativet
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo
– det såkaldte 0-alternativ.
0-alternativet til lokalplanen er en situation, hvor planen ikke realise
res. I dette tilfælde vil området kunne anvendes og benyttes i overens
stemmelse med gældende kommuneplan, såfremt der kan opnås de
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fornødene dispensationer de steder, hvor der er lyst fredskov. Ved an
lægs- og byggearbejder skal der endvidere gives landzonetilladelse.

Overvågning
Der foretages ikke særskilt overvågning ud over kommunens alminde
lige tilsynspligt vedr. grundvand, lugt, støj mv.

Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers
offentlige høring er afsluttet. Her skal beskrives:
-	 Hvorledes miljøhensyn er integreret i planen.
-	 Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfa
sen er taget betragtning.
-	 Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alter
nativer.
-	 Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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