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Vejledning
Lokalplan 4-1-106
Boliger, Nørre Tranders Vej 69,Vejgård

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.

September 2014• Side 2

Indhold og kontaktoplysninger
Lokalplan 4-1-106

FORSLAG

Boliger, Nørre Tranders Vej 69,Vejgård

Vejledning. Hvad er en lokalplan?...................................................................................................... 2
Indhold og kontaktoplysninger............................................................................................................ 3
Oversigtskort................................................................................................................................. 4
Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål........................................................................................................ 5
Lokalplanområdet.............................................................................................................................. 5
Lokalplanområdets omgivelser............................................................................................................ 5
Lokalplanens indhold.......................................................................................................................... 6
Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning..................................................................... 7
Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning.................................................................... 9
Øvrige krav i medfør af anden lovgivning.............................................................................................. 9
Servitutter...................................................................................................................................... 10
Planbestemmelser
Indledning...................................................................................................................................... 11
1. Formål..................................................................................................................................... 11
2. Område og zonestatus............................................................................................................... 11
3. Arealanvendelse........................................................................................................................ 11
4. Udstykning............................................................................................................................... 11
5. Bebyggelsens omfang og placering.............................................................................................. 12
6. Bebyggelsens udseende............................................................................................................. 12
7. Ubebyggede arealer................................................................................................................... 12
8. Veje, stier og parkering.............................................................................................................. 12
9. Tekniske anlæg......................................................................................................................... 13
10. Miljø........................................................................................................................................ 13
11. Grundejerforening..................................................................................................................... 13
12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug.......................................................................... 13
13. Lokalplan og byplanvedtægt....................................................................................................... 14
14. Servitutter................................................................................................................................ 14
15. Retsvirkninger........................................................................................................................... 14
Bilag
Matrikelkort.............................................................................................................................. Bilag 1
Arealanvendelse........................................................................................................................ Bilag 2
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Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Klaus Gunvald, tlf. 99312218
Mail: plan.byg@aalborg.dk
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012?.
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Lokalplanens baggrund og formål
Da Vejgaard Østre Skole har nedlagt deres skolefritidsfunktion på Nørre
Tranders Vej 69, ønsker Aalborg Kommune at sælge ejendommen til
boligformål. Lokalplan 4-1-106 har til formål, at sikre pågældende ejendom må anvendes til dette.

Lokalplanområdet
Nørre Tranders Vej 69, matr. nr. 18oa, Ø. Sundby, Aalborg Jorder er udlagt som offentligt område i kommuneplanen og omfatter et areal på
ca. 730 m² og er beliggende i byzone.
Ejendommen fremstår med hække og beplantning mod naboskel, og
besidder herved den samme grønne karakter, som det omgivende boligområde.
Mod syd afgrænses området af Nørre Tranders Vej og mod øst af Vejgaard Østre Skole. Mod vest og nord afgrænses området af det omkringliggende boligbebyggelser. Bymæssigt indgår området i et blandet
boligområde med tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse som samlet set
har karakter af haveby.

Lokalplanområdets omgivelser
Eksisterende bebyggelse inden for
lokalplanområdet. Bebyggelsen vil
med lokalplanen kunne anvendes
til boligformål.

Vejgård ligger på en af de store kridtbakker, der omgiver Aalborg Midtby. Det betyder, at der flere steder er fantastiske kig ind over byen og
fjorden eller ud over Aalborg Øst og de åbne engarealer. Desværre er
de landskabelige træk mange steder udjævnet, da der er anbragt etagebyggeri på nogle af de højtbeliggende arealer.
Hovedparten af Vejgårds boliger er parcelhuse. Også en del af de almennyttige boliger har karakter af parcelhuse, fx Liselund og Charlottehøj. Hovedindtrykket af bydelen er derfor en lav og grøn bydel. Der
er enkelte områder med højere etagehuse, og de ligger ofte, så de udnytter den fantastiske udsigt.
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Kig langs Nørre Tranders Vej mod
vest vidner om områdets grønne
haveby karakter.

Kig ad Nørre Tranders Vej mod øst.
Det grønne præg er et markant
fællestræk for hele området omkring Nørre Tranders Vej.

Vejgård er en meget grøn bydel og nogle af de væsentligste kvaliteter
er de to store rekreative områder, Golfparken og Signalbakken, et velfungerende butikscenter og nærhed til Aalborg Midtby samt AAU og andre uddannelsesinstitutioner. Disse kvaliteter gør bydelen til et attraktivt boligområde, og der lægges vægt på at understrege kvaliteterne.
Vejgård er stort set udbygget, så byudvikling vil primært være i form af
byomdannelse.
Fra lokalplanområdet kan man via Nørre Tranders Vej, som er områdets
hovedfærdselsår, komme til Vejgaard Torv, det lokale bydelscenter og
herfra videre ind til Aalborg Centrum.

Lokalplanens indhold
Da området er beliggende i et boligområde med blandede bebyglesertyper og anvendelser, er det vigtigt at bevare det grønne fællestræk
både langs vejen, men også i haverne og på de øvrige friarealer.
Intentionen med lokalplanen er foruden den ændrede anvendelse til
boligformål, at bidrage til at området fortsat fremstår som haveby med
et gennemgående grønt præg. Derfor skal al markant beplantning be-
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vares, og bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes med den bebyggelsesstruktur de indgår i.
Indenfor området findes der i dag en eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen er opført i 1931 og er kategoriseret til værdien 4 efter SAVE metoden. Dette betyder at bebyggelsen har en middel bevaringsværdig.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig mijømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I
forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre områder på lokalt plan, og i øvrigt
forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 4-106 Boliger, Nørre Tranders Vej 69, Vejgård - Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering
af planer og programmer", som kan ses sammen med lokalplanen på
kommunens hjemmeside.
VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller
anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening.
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.
Det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger ca. 8 km øst for lokalplanområdet.
Ejendommens ændrede arealanvendelse fra skolefritidsfunktion til boligformål vurderes ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser
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ind i Natura 2000-området nr. 15, og i kraft af den betydelige afstand
til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes lokalplanen hverken
i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne
medføre væsentlige påvirknin-ger ind i Natura 2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
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 i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse arter vurderes det, at arealet potentielt opfylder levestedsbetingel-serne som
foruageringsområde og i mindre grad som yngle- og rasteområde for
flagermus, især Vand-flagermus, Dværgflagermus, og Sydflagermus.
Ejendommens ændrede arealanvendelse fra skolefritidsfunktion til boligformål vurderes ikke at medføre ændringer af levestedsbetingelser
for flagermus.
Samlet set vurderes lokalplanen således ikke at medføre forringelser
for bilag IV-arter.
Kommuneplanen
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde
4.1.O5 Vejgaard Østre Skole.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Ved planens vedtagelse bliver den pågældende ejendom en del af det
omkringliggende boligområde. Dette bidrager til kommuneplanens
målsætning om at bevare kvaliteterne og gøre bydelen til et attraktivt
boligområde, og der lægges vægt på at understrege kvaliteterne af havebyen, det grønne og de lave tætte bebyggelser.
Kommuneplantillæg 4.031 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.
Lokalplan 11-008, Vejgaard Østre Skole
Grundet en ændring af lokalplanområdets anvendelsesbestemmelser
udarbejdes en ny lokalplan for den pågældende ejendom.
Eksisterende lokalplan 11-008, Vejgaard Østre Skole ophæves for den
del af området der er omfattet af den nye lokalplan.
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De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der
redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives en begrundelse herfor.
Bebyggelse på den pågældende matrikel vil ikke resulterer i en visuel
påvirkning af kysten, i det der er tale om en placering inden for eksisterende tæt bymæssig bebyggelse.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandssænkning
På grund af områdets særlige beskaffenhed, herunder nærhed til Vejgaard Vandværks kildeplads ved Lundbyesgade, kan der blive stillet
særlige vilkår i henhold til Vandforsyningsloven i forbindelse med en
eventuel grundvands-sænkning.
Såfremt der er behov for en grundvandssænkning, skal der, inden igangsættelse, sendes ansøgning eller anmeldelse til Aalborg Kommune.
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er omfattet af Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Området er fælleskloakeret, og spildevand ledes til Renseanlæg Øst. Ny
bebyggelse inden for lokalplanområdet bør separatkloakeres.
Renovation og affald
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning,
Renovations regulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhent-ningssted og renovationsbilerne leve op til kravene
i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Regulativerne findes på
www.skidt.dk
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 99 31 49 55
Gasforsyning
Lokalplanområdet kan forsynes med bygas fra eksisterende ledningsføring i Nørre Tranders Vej.
Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisning.
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Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri som defineret i det til
enhver tid gældende bygningsreglement.
Jordforurening
Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På
www.skidt.dk kan man se, om lokalplanområdet er helt eller delvist
omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning
af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Aalborg Forsyning,
Renovation, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse
med jordflytningen.
Hvis man opfører en ny bolig eller ændrer anvendelsen af et areal til
bolig, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre sig, at
det øverste 50 cm’s jordlag på de ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der er varig fast belægning. Yderligere oplysninger kan fås
ved at kontakte Aalborg Kommune.

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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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til boligformål,

1.2

at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til facade, højde, materialer og taghældning,

1.3

at området gives et grønt præg.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden
for lokalplanens afgrænsning.

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse
• Boliger (åben-lav, tæt-lav boliger)*
• Klinikker mv. (kiropraktor,læge, tandlæge o.l.,terapi)
• Service (frisør o.l.)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l.,
små transformere, vejanlæg)

3. Arealanvendelse

* Åben lav bebyggelse er fritliggende boliger på grunde over 700 m2
Tæt-lav bebyggelse er dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gårdhavehuse og lign., herunder fritliggende boliger på grunde under 700
m2

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

September 2014• Side 11

Planbestemmelser
Lokalplan 4-1-106

FORSLAG

Boliger, Nørre Tranders Vej 69,Vejgård
5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: maks. 30%. Tæt-lav: maks. 40%.

5.2

Bygningshøjder
Bygninger må maks. opføres i 8½ meter og 1 etager samt en tagetage,
og med kælder med en maks. højde på 1,25 m over terræn.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Facader
Facader skal udføres som blank mur af tegl.

6.2

Mindre bygningsdele
Mindre bygningsdele fx kviste og karnapper kan udføres i andre materialer end tegl - fx metal, træ eller glas.

6.3

Tagmaterialer
Der må ikke anvendes tagmaterialer (eksempelvis glaseret eller ædelengoberet tegl), der kan give anledning til blænding og blinkgener.

6.4

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

7.1

Opholdsarealer
Ved tæt/lav bebyggelse stilles der krav om mindst 15% fælles opholdsarealer.

7.2

Beplantning
Eksisterende træer og beplantning på grunden skal, så vidt muligt bevares. Afgrænsningen mod vej skal ske med en hæk og arealet mellem
hus og vej skal fremstå som en grøn forhave.

7.3

Efterregulering af terræn
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over
± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

7.4

Hegn
Hegn i skel skal begrønnes.

7. Ubebyggede arealer

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Nørre Tranders Vej.

8.2

Parkering
Parkering skal etableres på egen grund i henhold til gældende parkeringsnormer for området, (Bilag F i kommuneplanen):
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Åben-lav: 2 P-pladser pr. bolig.
Tæt-lav: 1½ P-pladser pr. bolig.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisninger.

9.2

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

9.3

Renovation og affald
Ved projektering af veje, fællesarealer mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med renovationsvæsenet regulativer.
Regulativerne findes på www.skidt.dk

9.4

Kloakering
I henhold til Spildevandsplanen skal området separatkloakeres.

9.5

Antenner, paraboler og lign.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.6

Renovation
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer.

10. Miljø
10.1 Krav om lavenergibebyggelse
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret
i det til enhver tid gældende bygningsreglement, i alle lokalplaner og
større renoveringsprojekter.
Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
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- Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg
efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 11-008, Vejgaard Østre Skole
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
4-1-106 ophæves lokalplan 11-008, Vejgaard Østre Skole, for det område, der er omfattet af lokalplan 4-1-106.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
Den endeligt vedtagne 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.
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15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri.
15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.

September 2014• Side 15

Matrikelkort
Matrikelkort
Lokalplan 4-1-106
4-1-106

FORSLAG
FORSLAG

Boliger,
Vejgård
Boliger, Nørre
Nørre Tranders
Tranders Vej
Vej 69,
69,Vejgård
18mæ

18cb

18mm

18ml

18mk

18ca

18mi

18mh

18mø
18by

ber
sV
ej

18mn

r Fa

18ao

Pet
e

"c"

"n"

Ø. Sundby, Aalborg Jorder

18a

18oa

18pf

24as
Nø
rre

18pg
Tra
n

der
s

Ve
j

24fb

18fr

"d"

Nr. Tranders, Aalborg Jorder

24hl

Liselu
nd

24a

24du

Ejerlav: Ø. Sundby, Aalborg Jorder

24ee

Signatur

Lokalplangrænse
Ejerlav
0

50 m

Mål 1:1.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

24ha

24gn
24go

1 cm

28.7.2014 - Bilag 1

Arealanvendelse
Arealanvendelse
Lokalplan
Lokalplan 4-1-106
4-1-106

FORSLAG
FORSLAG

2B

Boliger,
Vejgård
Boliger, Nørre
Nørre Tranders
Tranders Vej
Vej 69,
69,Vejgård

11

13
15
17

19
21
23

9
7

5

8
10

4

2

1

Pet
e

65

6

3

rF
ab e
rs

Vej

63

69
30

Nø
rre
Tra
n

71

de
rs

83

Ve
j

81

73
79
77

73

75
54

71

65
63

52

67

Liselu
n

d

69

32 A

61

Signatur

57

Lokalplangrænse

50

59

55

Eksisterende bebyggelse
53

Vejadgang

51

0

25

48

49

50 m

47

32 B

Mål 1:1.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

28.7.2014 - Bilag 2

