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Lokalplan 10-1-108

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.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

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 godkendes 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.
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Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
I april 2016 blev Byudviklingsplan for Nibe endeligt godkendt af byrådet. I Byudviklingsplanen er peget
på en række eksisterende byområder, der vil kunne omdannes til primært boligformål eller andre
funktioner der ikke skaber miljøkonflikter, fx erhverv. Lokalplanområdet ligger i et af disse områder.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Boligforeningen Enggården om at opføre
boliger i området ud mod Koldsmindevej (delområde A). Desuden ønsker ejer af ejendommen mod
Vestergade at få mulighed for at opføre 4 boliger (delområde B).
Boligforeningen ønsker at opføre boligerne til som supplement til det udbud af almene lejeboliger, der
er i Nibe i dag. Boligforeningen vurderer, at der er et behov for nye bynære tæt/lave boliger, og har
desuden fået meddelt kvote til opførelsen af nye almene boliger i Nibe.
Delområde B ligger i tilknytning til Vestergade, som er en smal gade med flere ældre bebyggelser. Den
nye bebyggelse skal tilpasses gaden.
Lokalplanen skal samlet set give mulighed for opførelse af 26 nye boliger i Nibe.
Der henvises i øvrigt til kortbilag samt luftfoto over området.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens afgrænsning vist på luftfoto fra 2015.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Nibes ældre bydel. Mod vest grænser
området op til Koldsmindevej, som vil fungere som adgangsvej for delområde A. Mod øst grænser
området op til Vestergade, som vil fungere som adgangsvej for delområde B.
Området udgør ca. 0,5 ha og anvendes i dag til dyreklinik, blomsterhandel og lagerbygninger. De
eksisterende bygninger vil blive nedrevet i forbindelse med byggeprojektet. Området er i
kommuneplanen udlagt til blandet bolig/erhverv.
Området er delvis befæstet med fliser/asfalt. Den resterende del er grusbelagt. Der er ca. 1-2 m fra
terræn til grundvandsspejlet. Der er stort set ingen beplantning i området.
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Situationsplan for området med koter. Som det ses ligger området lavt i ca. kote 1,5 m til 2,3 m. Gulvkoten på
nybyggeri fastlægges i lokalplanen til minimum 2,5 m.

Lokalplanområdet set fra Koldsmindevej
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Set fra delområde A og over mod delområde B.

Et kig ind i lokalplanområdet set fra den østlige del af området. Bagerst ses fjorden.

Omgivelser
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Hele området ved Koldsmindevej er udpeget til et område, der over en årrække kan omdannes fra at
være et bynært erhvervsområde til primært at fungere som et område til boligbebyggelse eller
erhverv som miljømæssigt kan indpasses.
Lokalplanområdet ligger ca. 400 meter i gåafstand fra byens handelscentrum ved Skomagertorvet,
hvor der er både dagligvare- og udvalgsvarehandel samt andre servicefunktioner.
Nibe lystbådehavn, jollehavn, roklub, badestrand, havnebad mm. er placeret i kort afstand fra
området. I området omkring havnen er der en del rekreative områder samtidig med, at rekreativ
udfoldelse på fjorden er en mulighed.
Mod nord ligger Nibe Tømmerhandel og Kildens Rygeri. Mod syd er der henholdsvis boliger og et
nedlagt campingcenter.
Vest for Koldsmindevej er der et bælte med mose, som er udpeget som beskyttet natur. Ca. 50 m fra
området er Aalborgvej, som er en overordnet vej med en del trafik - især i myldretiden. Ca. 70 m vest
for området er strandengen og Limfjorden, som samtidig er udpeget til Natura 2000-område.
Langs med Koldsmindevej har gl. Nibe kommune anlagt en række parkeringspladser, som nok primært
er blevet anvendt som kundeparkering for de servicefunktioner, der har været placeret langs
Koldsmindevej.
Vestergade øst for lokalplanområdet har karakter af at være en del af Nibes oprindelige
købstadsmiljø, omend den dog fremstår med en del garage-bebyggelse.
Ca. 60 meter nord for området ligger Nibe Helligkilde, som er registreret som et fortidsminde.
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Havnen set fra Koldsmindevej.

Vestergade er et smalt gadeforløb med huse i 1 eller 1½ plan.
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Den eksisterende bygning i delområde 2 i Vestergade. Til højre for denne kommer indkørslen til delområde B.

Nibe Helligkilde i Kildegade
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Området vil kunne anvendes til bolig- eller erhvervsbebyggelse. Boliger kan etableres som enten
tæt-lav boliger eller etageboliger. Bebyggelse må have en højde på maks. 10 m fra fremtidigt terræn. I
området ud mod Vestergade er højden på byggeriet dog maks. 8,5 m.
Der udlægges i begge delområder områder til fælles opholdsarealer.
Lokalplanen udlægger parkeringsarealer, som skal befæstes med græsarmering. Der skal i
forbindelse med byggesagen redegøres for, hvordan græsarmeringen dimensioneres, så der er
minimalt udløb til de befæstede arealer og maksimal nedsivning.

Forslag til fremtidig bebyggelsesplan for området - tegnet af Krogh Madsen Arkitekter a/s.

Bebyggelse
Lokalplanområdet er opdelt i delområde A og B. I delområde B er det hensigten, at områdets
bebyggelse skal tilpasses den bebyggelsesstruktur der er i Vestergade - altså bebyggelse langs med
gadeforløbet og i mindre skala. I delområde A er bestemmelserne for bebyggelsens udformning mere
frie, da området ikke har direkte tilknytning til det bevaringsværdige købstadsmiljø.
Den bevarende lokalplan (lokalplan nr. 88) for Nibe dækker delområde B. I den bevarende lokalplanen
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fremgår, at nye huse skal opføres i harmoni med omgivelserne, og således der sker en tilpasning til
gadebilledet. Den bevarende lokalplan ophæves for delområde B med denne lokalplan, men
principperne fra den bevarende lokalplan er søgt videreført i delområde B ved, at den nye lokalplan
indeholder bestemmelser om bygningens placering og udformning. Det er et mål, at den nye
bebyggelse i Vestergade skal have et godt samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til
facaderytme, højde, materialer og taghældning.

Illustrationer af bebyggelsen - udarbejdet af Krogh Madsen Arkitekter a/s.

Trafik
Delområde A vejbetjenes fra Koldsmindevej, mens delområde B vejbetjenes fra Vestergade. Det skal
være muligt at færdes via en stiforbindelse mellem de 2 vejanlæg, således at der er forbindelse for
gående og cyklister mellem Vestergade og Koldsmindevej gennem området. Desuden udlægges
internt stisystem i delområde A.

Klimatilpasning
På arealer, hvor der er oversvømmelsesrisiko i forbindelse med ekstrem højvande og storm samt på
arealer, hvor grundvandet står højt, kan det være nødvendigt at fastsætte en min. sokkelkote eller
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gulvkote. I denne lokalplan er fastsat en min. gulvkote på 2,50 m. Sokkel- eller gulvkoten på
oversvømmelsestruede arealer skal beregnes ud fra den ekstreme vandstand, der i gennemsnit vil
opstå én gang pr. 100 år som følge af storm eller orkan, jvf. Kystdirektoratet. Hertil lægges 1,00 m,
som er den forventelige stigning af vandstanden i de indre nordjyske farvande over en periode på
100 år. Ekstremvandstanden afhænger af, hvor i kommunen man er. For Nibe/Sebbersund
(målestation 28) gælder at den er 1,47 m. Sokkelkoten på arealer med høj grundvandstand
fastlægges som den eksisterende grundvandshøjde + ca. 1,00 m.
Der stilles ikke krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) eller neddrosling af regnvand, såfremt
områdets befæstelsesgrad på ca. 60 % ikke øges. For ikke at øge områdets befæstelsesgrad skal
alle fælles opholdsarealer være permeable, og alle parkeringsarealer skal anlægges med
græsarmering og dimensioneres med maksimal nedsivning for øje.

Støj og lugt
I forbindelse med lokalplanprocessen er der udarbejdet en støjrapport fra Sweco A/S, der redegør
for støjgenen fra Aalborgvej. Rapporten viser, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
vejstøj ikke kan overholdes i skel ved Koldsmindevej. Se evt. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra
veje.
Støjrapporten viser, at støjniveauet for opholdsarealer ud mod Koldsmindevej overstiger 58 dB(a). Til
alle boliger skal der være opholdsareal, hvor grænseværdien for støj på 58 dB(a) kan overholdes,
hvilket er tilfældet i og med, at øvrige opholdsarealer i lokalplanområdet kan overholde støjkravet. Det
vurderes ikke hensigtsmæssigt at stille krav om etablering af en støjskærm, da en del af områdets
attraktionsværdi er det frie udsyn til fjorden.
Det fremgår, at eventuelle altaner på facaden ud mod Aalborgvej har et støjniveau højere end de
vejledende støjgrænser. Trafikstøjniveauerne på altanerne kan måske reduceres med 1-3 db(A)
afhængig af altanens udformning. Reducering af støj kan på altaner kan eksempelvis ske ved at
vælge lyddæmpende glas. For altaner på de resterende facader samt øvrige opholdsarealer er de
vejledende støjgrænser overholdt.
Der er krav om et støjniveau på maks. 46 dB(A) i indendørs opholds- og soverum samtidig med, at
der luftes ud via åbne vinduer eller andre udluftningsåbninger i facaden. Der er forskellige muligheder
for lyddæmpende udluftningsåbninger.
Der er krav om et støjniveau på maks. 33 dB(A) i indendørs opholds- og soverum ved lukkede
vinduer.
Der bør altid stilles krav om støjdokumentation for overholdelse af ovennævnte indendørs støjkrav,
som er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse.
Med hensyn til støj- og lugtgener fra nærtliggende virksomheder (Nibe Tømmerhandel og Kildens
Rygeri) skal miljølovgivningens gældende grænseværdier for henholdsvis støj og lugt overholdes.
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Støjniveau på facader jf. støjberegning fra Sweco.
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Støjniveauer i området jf. støjberegning fra Sweco.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer,
der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme
bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der
foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

VVM
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.
På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i
ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller en
VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at
udløse en VVM-screening.

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Natura 2000-område nr. 15, som dækker Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er placeret
ca. 70 m fra lokalplanområdet. De store marine områder, vidstrakte strandenge og småøerne udgør
tilsammen et vigtigt levested for yngle- og rastefugle. De lavvandede marine områder ved Nibe er af
stor betydning for andefugle. De store vidstrakte strandenge udgør vigtige ynglelokaliteter for
skestork (største danske koloni), de fire arter af terner og klyde.
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.
Det er i miljøscreeningen vurderet, at udbygning af området ikke vil får væsentlige konsekvenser for
Natura 2000-område nr. 15.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr
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og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Det er i miljøscreningen vurderet, at der ikke er Bilag IV-arter, som vil blive påvirket væsentligt i
forbindelse med omdannelse af området.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 10.1.D1 Koldsmindevej og Kildegade.
Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Det fremgår af kommuneplanrammen, at målet
med området er, at det på sigt kan omdannes til et attraktivt boligområde med forskelligartede
anvendelser, der med sin beliggenhed mellem byen og fjorden skal medvirke til at styrke
sammenhængen mellem disse.
Det er tanken, at bebyggelsen i kommuneplanområdet kan opføres i varierende højder i en harmonisk
variation, der medvirker til at skabe en helhed i bebyggelsen.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 11 fra 1977 og den østlige del af lokalplanområdet
er omfattet af den bevarende lokalplan nr. 88.
Byplanvedtægt nr. 11 og lokalplan nr. 88 ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet
af nærværende lokalplan i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 10-1-108.

De kystnære dele af byzonen
Området er beliggende i den kystnære byzone og dermed også i kystnærhedszonen. Området er
planlagt område til bebyggelse og desuden er området bebygget i dag. Dermed erstattes den
eksisterende erhvervsbebyggelse med en ny boligbebyggelse, som i højde og volumen ikke afviger
væsentligt fra den eksisterende bebyggelse.
Muligheden for den nye bebyggelse indgår i den byudviklingsplan for Nibe, som blev godkendt i
byrådet i april 2016. Bebyggelse i området vil være med til at understøtte den positive udvikling af
byen.
Bebyggelse i området vil ikke ændre påvirkningen af kysten væsentligt visuelt.
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Visualisering af byggeriet set fra Aalborgvej.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Befæstelsesgrad
Den nuværende befæstelsesgrad i området er ca. 60 %. Efter realisering af lokalplanen skal
befæstelsesgraden i lokalplanområdet fortsat være ca. 60 %.
Lokalplanen udlægger parkeringsarealer, som skal befæstes med græsarmering. Der skal i
forbindelse med byggesagen redegøres for, hvordan græsarmeringen dimensioneres, så der er
minimalt udløb til de befæstede arealer og maksimal nedsivning.

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
Fortidsmindebeskyttelseslinjen er knyttet til alle synlige fortidsminder. Formålet med
fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den
generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra
fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange
kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.
Inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet.
Forbuddet omfatter således midlertidige terrænændringer som nedgravning af ledninger, hegn,
bebyggelse, campingvogne, skov, levende hegn med mere.
Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen kan dispensere fra reglerne, hvis det konkret
vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet i bestemmelsen. Der skal dog særlige
begrundelser til, før der kan meddeles dispensation. Lovbestemmelserne om
fortidsmindebeskyttelseslinjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 18.
Omkring Nibe Helligkilde er der en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 m. Denne
fortidsmindebeskyttelseslinje dækker det meste af lokalplanområdet. Realisering af lokalplanen
forudsætter, at Slots- og Kulturstyrelsen ophæver fortidsmindebeskyttelseszonen indenfor
lokalplanområdet.

Arkæologi
Det aktuelle lokalplanområde ligger i den sydlige udkant af den historiske bymidte i Nibe og inden for
det af Slots- og Kulturstyrelsen udpegede kulturarvsareal for Nibe by. Denne udpegning betyder, at
man som bygherre og offentlig myndighed mv. skal være ekstra opmærksom på forekomsten af
arkæologiske levn under terræn inden for kulturarvsarealet.
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
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§ 25, anmode Nordjyllands 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 arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Jordforurening
Hovedparten af lokaplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse kortlagt på vidensniveau 1 efter
jordforureningsloven. Desuden er hele lokalplanområdet områdeklassificeret efter
jordforureningslovens § 50a.
Hvis arealanvendelsen af et kortlagt areal ønske ændret til bl.a. bolig, offentlig legeplads, rekreativt
område eller alment tilgængelige areal, skal ejer eller bruger af arealet ansøge kommunen om tilladelse
efter Jordforureninglovens § 8. Bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal kan ligeledes kræve § 8
tilladelse efter Jordforureningsloven. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte kommunen.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandssænkning
På grund af den sønære beliggenhed, kan det blive nødvendigt at grundvandsænke i forbindelse med
nybyggeri. Aalborg Kommune skal, inden anlægsarbejder påbegyndes, søges om tilladelse til en
midlertidig grundvandssænkning samt tilladelse til afledning af oppumpet vand, hvis dette bliver
nødvendigt.
Det forventes, at der kan gives tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning, mens byggeriet står
på, hvis en række vilkår bliver overholdt. Der kan ikke forventes tilladelse til en permanent
grundvandssænkning inden for området.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for 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. Aalborg Kommune kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 146c , Nibe Bygrunde
Tinglyst: 15.05.1963
Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv
Indhold: Ejer tillader, at der vederlagsfrit evt. føres rør gennem ejendommens kælderrum, gårdsplads,
grund og lign. til forsyning af andre ejendomme. I tilfælde af, at varmeforsyningen til nærværende
ejendom ophører skal værket have ret til at lade sådanne ledninger blive liggende, og det skal altid
have adgang til eftersyn og reperationer af disse.
Påtaleberettiget: Nibe Varmeværk og Limfabrikkens kontor
Tinglyst: 06.04.1976
Titel: Dok om fælles brandmur/gavl mv, Vedr 146c
Indhold: Aftale om at opføre en brandmur i fællesskab, således at man deler udgifterne.
Påtaleberettiget: Nibe Jernhandel og Nibe Tømmerhandel
Tinglyst: 19.11.1976
Titel: Dok om adgangsbegrænsning mv
Indhold: Regulerende foranstaltninger med hensyn til adgangen til hovedlandevej, Skalborg - Nibe
(Nibe omfartsvej).
Påtaleberettiget: Amtsvejvæsenets kontor, teknisk forvaltning, Digtervejen 1, 9200 Skalborg.
Matr.nr. 210b, Nibe Bygrunde
Tinglyst: 15.05.1963
Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv
Indhold: Ejer tillader, at der vederlagsfrit evt. føres rør gennem ejendommens kælderrum, gårdsplads,
grund og lign. til forsyning af andre ejendomme. I tilfælde af, at varmeforsyningen til nærværende
ejendom ophører skal værket have ret til at lade sådanne ledninger blive liggende, og det skal altid
have adgang til eftersyn og reperationer af disse.
Påtaleberettiget: Nibe Varmeværk og Limfabrikkens kontor
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Tinglyst: 06.04.1976
Titel: Dok om fælles brandmur/gavl mv, Vedr 146c
Indhold: Aftale om at opføre en brandmur i fællesskab, således at man deler udgifterne.
Påtaleberettiget: Nibe Jernhandel og Nibe Tømmerhandel
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i 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.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at udlægge lokalplanens område til bolig- og erhvervsformål,
at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området,
at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer,
at ny bebyggelse i delområde A gives et ensartet udseende med hensyn til farvevalg, materialer,
bygningshøjder, bygningsvolumen, tagformer mm.,
at ny bebyggelse i delområde B gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den
omgivende bebyggelse med hensyn til facaderytme, højde, materialer og taghældning.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A og B
Delområdets hovedanvendelse er bolig- og erhvervsformål.
Inden for delområdet må der være følgende:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende boliger
på grunde under 700 m²)
Etageboliger
Erhverv (miljøklasse 1-2)

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, såfremt de udstykkes, have en størrelse på maks. 700 m² for
hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
For delområde A gælder, at bebyggelsesprocent er maks. 55 for ejendommen som helhed
For delområde B gælder, at bebyggelsesprocent er maks. 45 for ejendommen som helhed.

5.2 Bebyggelsens omfang
For delområde A gælder:

Etager maks. 2
Højde maks. 10,0 m fra reguleret terræn
For delområde B gælder:
Etager maks. 1½
Højde maks. 8,5 m fra reguleret terræn
Tagetager må opføres med trempel, der er maks. 1,0 m høj
Husdybde må maks. være 9,00 m ekskl. altaner og altangange

5.3 Bebyggelsens placering
For delområde A gælder:
Bebyggelse langs Koldsmindevej skal placeres med den ene facade i den facadebyggelinje, som er
vist på Kortbilag 2.
For delområde B gælder:
Bebyggelse langs Vestergade skal placeres med den ene facade i vejskel eller maks. 1,50 m fra
vejskel, som vist på Kortbilag 2.
Bebyggelse må ikke gives en ubrudt længde, der overstiger 25 m. Der skal ske ændringer i
facadearkitekturen, overfladestrukturen eller andet, der kan fastholde gadebilledet med mindre
bygninger.
For begge delområder gælder:
Bebyggelse skal opføres udenfor de områder, der på Kortbilag 2 er udlagt til fælles opholdsarealer,
vejareal og parkering. Undtaget er dog mindre bygninger som eksempelvis skure, udhuse, drivhuse
eller plads til opsamling af affald.
Indenfor de områder der kan bebygges kan tæt-lav boligbebyggelse - uanset bestemmelserne i
Bygningsreglementet om højde i forhold til vej, naboskel, sti mv. - opføres i de højder og etager, som
er nævnt i pkt. 5.2, når den indbyrdes afstand mellem ikke-sammenbyggede boliger er mindst 5,00 m,
hvis de modstående ydervægge har vinduer til beboelsesrum eller køkken. Afstanden på 5,00 m kan
nedsætte, såfremt de brandmæssige krav overholdes og der ikke vil opstå indbliksgener gennem
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vinduer til beboelsesrum eller køkken.

Ad 5.3
Bebyggelsens placering ved facadebyggelinien langs Koldsmindevej og langs vejskel i Vestergade
skal variere, således at bebyggelse ikke fremstår som én lang facade.

5.4 Altaner og altangange
I delområde B gælder, at altaner og altangange ikke må etableres mod øst mod Vestergade. Der kan
ikke etableres tagterrasse i delområde B.

Ad 5.4
Altaner og altangange i delområde B skal placeres mod vest.

5.5 Sokkelkote (aht. vandstandsstigning i havet og grundvandsstigning)
Gulvkote på ny bebyggelse skal være min. 2,50 m iflg. DVR90. En eventuel kælderetage skal sikres
mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet.
Gulvkote på ny bebyggelse skal være min. 1,00 m over eksisterende grundvandsspejl. En eventuel
kælderetage skal sikres mod grundvandsstigning.

Ad 5.5
Den ekstreme vandstand, der i gennemsnittet vil opstå én gang pr. 100 år som følge af storm eller
orkan, er iflg. Kystdirektoratet på 1,47 m. Hertil er lagt 1,00 m, som er den forventelige stigning i
vandstanden i de indre nordjyske farvande over en periode på 100 år.
Grundvandet står mellem 0-2 m under terræn. På grund af klimaforandringerne forventes
grundvandet at stige med 0,80 m. Grundvandsstigningen kan imødegås ved at hæve terrænet
og/eller fastlægge en minimum sokkelkote.

5.6 Afstand til skel
Boligbebyggelse i delområde B skal placeres minimum 2,50 m fra skel mod nabogrund med
boligbebyggelse.

Side 29

Udkast

Lokalplan 10-1-108

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Delområde A:
Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.
Delområde B:
Ny bebyggelse skal gives en udformning i harmoni med den omgivende bebyggelse med hensyn til
facaderytme, højde, materialer og taghældning.

6.2 Facader
For delområde A gælder:
Facader på beboelsesbygninger skal opføres i tegl, der vandskures/pudses og males, eller beton,
der skal pudses og males.
Facader på beboelsesbygninger kan også opføres i en kombination af ovennævnte materialer.
Enkelte delelementer på facader kan opføres i andre materialer, fx træ.
For delområde B gælder:
Facader på beboelsesbygninger skal opføres i tegl, der vandskures/pudses og males.
For begge delområder gælder:
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i jordfarver, hvid eller sort.

Ad 6.3
Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, rød, brun og grøn, som fx de traditionelle dodenkop og
umbra. Jordfarver er ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Taghældning
For delområde A gælder:
Tage på beboelsesbygninger skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning mellem 30
og 45 grader.
For delområde B gælder:
Tage på beboelsesbygnigner skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning mellem 40
og 45 grader.

6.5 Tagbeklædning
Tagbeklædningen på beboelsesbygninger skal være tagsten af uglaserede røde vingetegl.
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6.6 Tagudhæng
For delområde B gælder, at beboelsesbygninger skal udføres med gesims, der eksklusiv tagrende
ikke må overstige 0,30 m målt vinkelret på facaden.

6.7 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast eller ventilationsmotorer skal integreres i bygningens arkitektur.

6.8 Kviste og tagvinduer
For delområde B gælder (kun mod Vestergade):
Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Vinduer i kviste må ikke være større end vinduerne i
etagen nedenunder. Kvistflunke (kvistens sidevægge) skal fremstå af træ, skifer, zink eller glas. Hvis
der placeres flere kviste på en tagflade, skal kvistene være ens.
Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller
kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Kviste må ikke være mere
end 1,50 m brede. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,80 m.

6.9 Skorstene
For delområde B gælder:
Skorstenspiber skal mures i tegl med samme overfladebehandling som husets facader. Skorstene
skal placeres i, eller i kontakt med, tagrygningen og mindst 3,0 m fra gavlen. Er dette ikke muligt, skal
skorstenen indpasses efter andre arkitektoniske elementer i huset (fx over hoveddøren eller
symmetrisk mellem 2 kviste).

6.10 Skilte
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må hverken helt eller delvis dække
arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre,
eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager op over facaderne.
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på at
orientere og må ikke virke dominerende.

Ad 6.10
Aalborg Kommune skal give tilladelse til skiltning. Derfor opfordres man til at kontakte kommunen
for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.

6.11 Vinduer og døre
Vinduer og døre må ikke udføres i plastmateriale udvendigt.
Vinduesramme og -karm skal, set udefra, fremstå i træ eller metal, der skal fremstå i materialets
naturlige farve eller hvid, sort eller jordfarver.
Bredden af vinduesåbninger må ikke overstige højden
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For delområde B gælder:
Vinduer skal udføres som 2- eller 3-fags dannebrogsvinduer.

Ad 6.11
Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, rød, brun og grøn, som fx de traditionelle dodenkop og
umbra. Jordfarver er ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse, må der ikke foretages terrænregulering
nærmere skel end 1,00 m. Her ud over må der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,50
m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.

Ad 7.1
Se også pkt. 5.5 vedr. terrænregulering pga. vandsstandsstigning i havet og grundvandsstigning.

7.2 Fælles opholdsarealer mv.
I området skal etableres fælles udendørs opholdsarealer mv. som vist på Kortbilag 2. På Kortbilaget er
der tale om en princip-udpegning.
Der skal udlægges fælles udenførs opholdsarealer svarende til mindst 50 % af det samlede
etageareal for området som helhed.
Beplantning i de fælles opholdsarealer skal være med egnskarakteristiske og fortrinsvist
hjemmehørende danske arter af træer og buske.
Fælles opholdsarealer skal anlægges med vandgennemtrængelige materialer såsom græs eller grus
(undtaget er dog stier).

Ad 7.2
Der regnes med at skulle opføres i alt ca. 2400 etagemeter. Der er i den foreløbige
bebyggelsesplan udlagt ca. 1400 kvadratmeter fælles opholdsareal.
Regnvand skal kunne nedsives inden for de fælles opholdsarealer.
Eksempler på træer, der opfylder betingelserne:
Ask Fraxinus Excelsior
Asp Populus tremula
Bøg Fagus Silvatica
Fuglekirsebær Prunus Avium
Hassel Corylus Avellana
Hæg Prunus Padus
Løn Acer Platanoides
Pil Salix Alba m.fl.
Seljerøn Sorbus Intermedia
Skovfyr Pinus Silvestris
Slåen Prunus Spinosa
Småbladet Lind Tilia Cordata
Stilkeg Quercus Robur
Vild Æble Malus Sylvestris
Vintereg Quercus Petrea
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Eksempler på buske, der opfylder betingelserne:
Almindelig Hvidtjørn
Almindelig Hyld
Blågrøn Rose
Engriflet Tjørn
Hassel
Hunderose
Sargents Æble
Seljepil
Tørst
Til gengæld opfylder fx følgende indførte arter ikke betingelserne:
Bjergfyr
Hvidgran
Normannsgran
Rhododendron
Rynket Rose
Sitkagran
Weymouthfyr

7.3 Hække og hegn
Der kan etableres hække eller faste hegn omkring terrasser.
Hække og hegn omkring terrasser skal gives et ens udtryk i henholdsvis delområde A og B.

Ad 7.3
Der kan etableres hække, mure eller faste hegn i naboskel efter reglerne i hegnsloven.
Hække skal gives et ens udtryk - fx ved at vælge samme type plante.

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

7.5 Befæstelse af veje mv.
Veje, P-arealer, fortove og stier skal hver for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og
afgrænser de respektive arealers funktion.
P-arealer skal anlægges med græsarmering, som skal sikre maksimal nedsivning af regnvand.
Områder med græsarmering fremgår af kortbilag 2.

Ad 7.5
Lokalplanen stiller således ikke krav om, at der skal befæstes på en bestemt måde, men det skal
sikres, at der er en gennemgående linje i bygherres valg af befæstelse. Dog gælder at P-arealer
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anlægges med græsarmering, og at denne udføres så der sker så høj en nedsivning af regnvand
som muligt.

7.6 Belysning
Lyskilder på de ubebyggede arealer skal være i designmæssig harmoni med hinanden.
Belysningsarmaturer skal højde- og udformningsmæssigt tilpasses deres forskellige funktion langs
hhv. veje og stier. Der skal vælges armaturtyper, som ikke blænder eller oplyser andet end vej- og
stiarealer.

Side 35

Udkast

Lokalplan 10-1-108

8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
For delområde A gælder, at vejadgang skal ske fra fra Koldsmindevej, som vist på Kortbilag 2.
For delområde B gælder, at vejadgang skal ske fra fra Vestergade, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje og fortov skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-b anlægges som vist på Kortbilag 2.
På strækningen a-k skal anlægges et fortov som vist på Kortbilag 2.
På strækningen a-i udlægges vejarealet i en bredde på min. 8,00 m med min. 5,50 m kørebane, et min.
1,50 m bredt fortov mod syd samt med min. 1,00 m rabat mod nord.
På strækningen i-b udlægges vejarealet i en bredde på min. 10 m med min. 5,00 m kørebane, et min.
2,00 m bredt fortov mod syd, min. 2,00 m brede p-pladser parallelt med vejen samt min. 1,00 m rabat
mod nord.
For enden af vejen a-b skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil.
Vejen d-k anlægges som vist på Kortbilag 2. Vejen udlægges i en bredde på min. 7,00 m.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at veje/fortove kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
Veje inden for lokalplanområdet får status af privat fællesvej.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stierne e-g, g-h, f-j, f-i, h-l og h-m, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på min.
1,50 m og anlægges med belægning (fx belægningssten, asfalt eller grus).
Der skal fri passage for gående og cyklister mellem delområde A og B via en stiforbindelse mellem de
2 vejanlæg.

Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
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Alle stier i lokalplanområdet får status af private fællesstier.
Det skal være muligt at færdes via en stiforbindelse mellem de 2 vejanlæg i delområde A og B,
således at der er forbindelse for gående og cyklister mellem Vestergade og Koldsmindevej gennem
området.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig.
Der skal udlægges areal til handicapparkering og vendeplads i delområde A - i princippet som vist på
Kortbilag 2.
Parkeringsarealer, som vist på Kortbilag 2, skal anlægges med græsarmering, der sikrer maksimal
nedsivning af regnvand.

Ad 8.4
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet
ved dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.

Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.

Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Der stilles ikke krav til Lokal Afledning og nedsivning af Regnvand (LAR), idet området allerede er
bebygget og tilsluttet offentlig regnvandskloak i et separatkloakeret område.
En forudsætning for dette er, at den nuværende befæstelsesgrad på omkring 60 % ikke forøges.

Ad 9.3
For ikke at forøge den nuværende befæstelsesgrad er det et krav, at alle fælles udendørs
opholdsarealer (minus stier) er permeable, samt at alle parkeringsarealer belægges med
græsarmering med så stor mulighed for nedsivning som muligt.

9.4 Renovation og affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses bebyggelsen
med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Der skal afsættes et areal til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas. Opsamlingsstedet er vist med en principel placering og størrelse på kortbilag 2.

Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

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

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
Byggeriet skal udformes, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj overholdes.
Vestvendte altaner skal udformes med støjafskærmning, og facader skal designes, så
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for indendørs støj kan overholdes i alle sove- og
opholdsrum.

Ad 10.1
Der er udarbejdet en støjrapport, der redegør for støjgenen fra Aalborgvej. Rapporten viser, at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj ikke kan overholdes i skel.
Før ibrugtagningstilladelse bør der stilles krav om, at det indendørs støjniveau dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes grundejerforening/grundejerforeninger for lokalplanens område med medlemspligt
for samtlige grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på
fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer mv.
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning,
adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af
rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Fælles opholdsarealer er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.2.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplan/byplanvedtægt for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan nr. 88, Bevaringsplan for Nibe by
Byplanvedtægt nr. 11, Erhvervsområde - Koldsmindevej
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den 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 kommunen 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.

15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt 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
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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