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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete
projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en
lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan
fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop
denne plan.
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Baggrund
Klarup er i Kommuneplanen udpeget som én af 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale. Der er i
2016 godkendt en ny Byudviklingsplan for byen. I forbindelse hermed er bymidteafgrænsningen
udvidet.
Aalborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Rema 1000, der ønsker at etablere en
dagligvarebutik på Klarupvej 67-71 i Klarup. Området ligger inden for den nye bymidteafgrænsning.
Rema 1000 har med assistance fra Årstiderne Arkitekter udarbejdet et udkast til disponering af
området.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger langs Klarupvej i den centrale del af Klarup By, og omfatter ejendommene
Klarupvej 67 og 71.
Lokalplanområdets sydvestlige hjørne grænser op til T-krydset mellem Klarupvej og Romdrupvej.
T-krydset udgør ankomsten til Klarup fra Aalborg og Romdrup. Lokalplanområdet er i øvrigt omkranset
af Klarupvej mod vest, et grønt areal med Bakkelystien mod syd, et grønt areal med Delfistien mod øst
og boliger og privat service mod nord.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3.400 m2. I dag er der to boliger inden for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er karakteriseret ved et landskab, der skråner ned mod Klarupvej. Delfistien, øst for
området, ligger i kote ca. 10,5 og Klarupvej, vest for området, ligger i kote 5,5-6.
I den sydlige del af lokalplanområdet findes en del ældre og tæt beplantning.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 7.1.C1 Bymidten. Målet er et aktivt
centerområde med centerfunktioner samt offentlig og privat service. Samtidig er målet at bevare det
intime gadeforløb langs Klarupvej i byens center med store rumskabende træer, ny belægning, en
blanding af gammelt og nyt.
Den planlagte anvendelse på Klarupvej 67 og 71 er i overensstemmelse med de gældende rammer.
I henhold til kommuneplanens retningslinje 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger er boligen på Klarupvej
71 registreret med en bevaringsværdi på 4, svarende til en middel bevaringsværdi.
Bygninger med bevaringsværdi 1-6 må jvf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og
bevaring af bygninger og miljøer" ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der
nedlægges forbud.
Der vurderes ikke at være grundlag for at nedlægge forbud mod nedrivning, da huset ikke
er tidstypisk eller autentisk. Det er opført i 1910 i flere stilarter, og det er blandt andet ikke en original
bindingsværksbygning.

Klarupvej 71

I henhold til kommuneplanens retningslinje 5.2.1 Værdifulde kulturmiljøer, Romdrup-Klarup.
Kulturmiljøet i Klarup er overvejende udpeget på baggrund af forstadskarakteren og
parcelhusbebyggelsen. Byen har udviklet sig fra landsby til stationsby og nu forstad. Etablering af
detailhandel langs hovedgaden understreger den eksisterende struktur i byen og vurderes ikke at
påvirke kulturmiljøudpegningen.
Lokalplan
Der er ingen gældende lokalplan.

Side 4

Udkast

Lokalplan 7-1-109

Projektet
Årstiderne Arkitekter har på vegne af Rema 1000 fremsendt et forslag til disponering af området.
Projektet indeholder en dagligvarebutik på 1.000 m2 med tilhørende parkeringspladser, varegård,
beplantning mv.
Eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet vil blive revet ned.

Forslag til disponering af området fra Rema 1000/Årstiderne Arkitekter.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
I lokalplanarbejdet har følgende emner afgørende vægt:
Bymiljø
Butikken placeres langs lokalplanområdets østlige skel parallelt med Klarupvej. Parkeringsarealer mv.
ligger imellem butikken og Klarupvej. Placeringen er begrundet i terrænmæssige forhold. Såfremt
butikken placeres ved vejen, vil det ikke være muligt at placere parkeringsareal og varelevering på
grunden.
Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, at målet med området er at bevare det intime
gadeforløb langs Klarupvej i byens center med store rumskabende træer, ny belægning, en blanding
af gammelt og nyt.
I lokalplanarbejdet vil der blive lagt vægt på at butik, parkering, beplantning mv. disponeres på en
sådan måde, at der skabes et godt bymiljø med visuel og funktionel sammenhæng til den øvrige del af
handelsgaden i Klarup.
Trafikforhold
To eksisterende ind- og udkørsler nedlægges og der etableres én ny ind- og udkørsel. Det
eksisterende vejbump lige uden for lokalplanområdet foreslås flyttet.
Det skal sikres, at trafikforholdene i forbindelse med den nye butik indrettes hensigtsmæssigt, og at
der er gode oversigtsforhold ved den nye indkørsel.
Bløde trafikanter
Øst for lokalplanområdet ligger Delfistien og syd for lokalplanområdet ligger Bakkelystien. Stierne
skaber forbindelser mellem hal/skole, handelsgade og øvrige stier.
Det skal sikres, at det nye butiksområde kommer til at hænge sammen med de eksisterende
forbindelser for de bløde trafikanter.
Det grønne
Det nye butiksområde ligger for enden af byens indfaldsvej fra vest, Klarupvej.
I dag får man et grønt og imødekommende indtryk af byen, når man ankommer til Klarup. Det grønne
indtryk ved ankomsten er særdeles vigtigt for at tilpasse butikken til omgivelserne samt give et
imødekommende og frodigt indtryk. Det er i den forbindelse væsentligt, at parkeringsområdet bindes
sammen med det grønne.
Butiksbygningen er endvidere en stor bygning sammenlignet med de omgivende bygninger i denne
ende af Klarupvej. Dette skalaspring kan det grønne være med til at nedtone.
Landskabelig indpasning
Klarup er placeret på morænebakker. Klarups hovedgade ligger på kanten af en bakkefod, og gaden
og husenes placering følger omhyggeligt kurverne på bakken; stedtes landskabelige identitet.
I lokalplanen sikres det, at byggeri mv. indpasses godt i landskabet.
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Støj
Der vil være støj forbundet med vareindlevering til butikken, kundernes til- og frakørsel mv.
I forbindelse med lokalplanarbejdet kortlægges støjkilderne. Der fastsættes vilkår, der sikrer, at
vejledende støjgrænser overholdes.
Klimasikring
Den nye butiksbygning ligger lavt med en skrænt mod øst. Bygningen skal sikres mod det
overfladevand, der kan afstrømme fra de boliger, der ligger ovenfor skrænten.
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Anbefaling
Det anbefales, at planlægningen igangsættes med fokus på de nævnte punkter:
bymiljø,
trafikforhold,
bløde trafikanter,
det grønne,
landskabelig indpasning,
støj og
klimasikring.
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