KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

Tillæg 5.024 for boliger ved Vester Halne Vej i Vadum
Aalborg Byråd godkendte den 28. august 2017 et forslag til kommuneplantillæg for 5.024 for boliger ved Vester
Halne Vej i Vadum.
I perioden
1. september til den 27. oktober 2017
er planforslaget fremlagt i offentlig høring.
Planen består af:
Redegørelse til tillæg 5.024
Bybeskrivelse for Vadum
Kommuneplanramme 5.1.B1
Kommuneplanramme 5.1.H1
Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse
planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.
Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 5-1-105.
Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Mette Valentiner Nielsen, tlf.
99312227.
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 13. september 2017 fremsendes til:
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby
Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har
væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indsendt
senest 29. september 2017. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også
gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:
Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner under "Forslag"
Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under "Nyheder"
Alternativt ved personlig henvendelse hos:
Bibliotekerne i Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
28-08-2017
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Vejledning tillæg
Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige udvikling.
Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for handlemulighederne og levevilkår i
lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde mellem politikere, borgere og en række
organisationer og foreninger.
Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammer.
Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og fastlægger
de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og områder i Aalborg Kommune.
Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for økonomisk
prioritering mellem forskellige kommunale opgaver.
Retningslinjer er byrådets langsigtede politik for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den
kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de
enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hertil kommer retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af
det åbne land.
Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes.
Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen og retningslinjer.
Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen. Der kan,
med andre ord, ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan byrådet beslutte at
ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Hvornår laves der kommuneplantillæg?
De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker det på
baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil normalt også
betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til, hvordan nye bygninger,
beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes. Indsigelsesfristen for et forslag til kommuneplantillæg er
mindst 8 uger. Der er samme indsigelsesfrist for et lokalplanforslag, hvilket betyder, at de to planer kan følges ad
gennem offentlighedsproceduren.
Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur, eller hvis der er tale
om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en større offentlighedsprocedure. Kommunen
skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden.
Yderligere skal kommunen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om
planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til
kommuneplantillæg. Fristen for at fremsætte indsigelser mod forslaget er også her på mindst 8 uger.

Forslaget til kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, 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 tillægget endeligt.
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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 forslag til
kommuneplantillæg.
Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de
ejendomme, der er omfattet af tillægget.

Om miljøvurdering (MV)
Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i form af
en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven.
Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har
væsentlig indvirkning på miljøet kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet
senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også
gennem Klageportalen. Klageportalen findes via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal
sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Kommunen videresender herefter
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Forud for etablering af visse enkeltanlæg, som kan påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der vedtages et
kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, dvs. en Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet (VVM). Dette
fremgår af planlovens § 11 g og VVM-bekendtgørelsen.

Det endelige kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen.
Herefter gælder følgende retsvirkninger:
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er
omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret
anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne
i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt
formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning
Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 for så vidt angår retlige spørgsmål
påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også
gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal
sende en begrundet anmodning Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg
Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk. Kommunen videresender herefter
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anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af planen. Det koster et gebyr at klage. Læs
mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.
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Redegørelse for tillæg 5.024 for boliger ved Vester Halne Vej i Vadum
Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
Tillægget laves samtidig med lokalplan 5-1-105 for at muliggøre boligbebyggelse syd for Vester Halne Vej og øst for Rullebanen.
Med tillægget overføres en del af rammeområde 5.1.H1 Charles Lindberghs Vej for erhverv til rammeområde 5.1.B1 Søndermarken m.m. for boliger.
Arealet har ligget uudnyttet hen som erhvervsareal, og nu ønsker Aalborg Kommune at ændre anvendelsen og udvikle arealet.
Det er et areal på ca 61700 m² der overføres til 5.1.B1 Søndermarken m.m.

Gældende kommuneplanrammer

Nye kommuneplanrammer

I bybeskrivelsen for Vadum tilføjes ovennævnte areal under afsnittet Byudviklings- / Byomdannelsesområder. Her tilføjes teksten: "I området syd for Vester Halne
Vej og øst for Rullebanen forventes opført 32 tæt-lav boliger (rammeområde 5.1.B1)."
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et støjnotat for de eksisterende virksomheders støjmæssige belastning af området.

28-08-2017
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Vadum

Mål og perspektiver
I Vadum planlægges efter et varieret udbud af boliger, at den lokale handel og service får gode muligheder for at
udvikle sig i centerområdet ved Ellehammersvej og at erhvervsudviklingen tilgodeses i det let tilgængelige
erhvervsområdet ved Thisted Landevej. Vadum er godt dækket ind med hensyn til skole- og fritidsfaciliteter. I de
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grønne kiler mod vest og øst er der endvidere mulighed for at etablere fritidsanlæg.

Byudviklings- / Byomdannelsesområder
I hele Aalborg Kommune forventes opført ca. 9.400 nye boliger inden for kommuneplanens 12-års periode, der
dækker tidsrummet 2009-2021. Det svarer til knap 800 boliger om året i gennemsnit.
I kommuneplanens hovedstruktur og i boligprognosen er dette boligtal fordelt på kommunens byer. For Vadums
vedkommende regner man med opførelse af ca. 90 boliger frem til 2021. Neden for er beskrevet, hvor boligerne
tænkes placeret, både på kort sigt (12-års perioden frem til 2021) og på lang sigt (perspektivområde til
byudvikling i perioden 2021-2033).
Ved Nervøsvej opføres 8 tæt-lave boliger.
På Sneumvej, i den nordøstlige del af byen, forventes opført ca. 30 tæt-lave boliger samt ca. 10 parcelhuse,
hvoraf de fleste bliver på storparceller.
Langs den sydøstlige del af Ellehammersvej (rammeområde 5.1.D1), forventes nedslidte erhvervsbygninger
fjernet og erstattet af service, lettere erhverv og/eller boliger. Skønsmæssigt kan der her opføres 25 - 30
tæt-lave boliger.
I området syd for Vadum Kirkevej (rammeområde 5.1.D1) er der plads til ca. 25 - 50 boliger bl.a. afhængig
af, om det er åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.
I forlængelse af E. J. Overbys Vej kan udstykkes ca. 13 parcelhusgrunde (rammeområde 5.1.B3).
I området syd for Vester Halne Vej og øst for Rullebanen forventes opført 32 tæt-lav boliger (rammeområde
5.1.B1).
Byudviklingen på længere sigt (perspektivområdet, der udbygges efter 2021) forventes at ske i den nordlige del af
byen, hvor der skønsmæssigt er plads til op mod 140 boliger. Området skal struktureres og planlægges på en måde
som sikrer en fornuftige etapedeling og en sammenhængende grøn struktur, jf. skitsen og beskrivelsen nedenfor.
Området kan for eksempel disponeres, så bebyggelsen placeres på 3 "ø"er i landskabet. Landskabet omkring og
mellem ø-erne skal henligge som rekreative arealer, naturområder og grønne strøg, der med stiforbindelser skaber
sammenhæng i bydelen og til naboområderne.
Den mest bynære ø, som ligger centralt og let tilgængelig for både eksisterende og nye boligkvarterer, tænkes
forbeholdt fremtidige (børne)institutioner mv.
De øvrige 2 ø-er udlægges til tæt-lav og / eller åben-lav boligbebyggelse. Den sydøstlige ø får vejadgang fra
Nervøsvej og forventes anvendt til tæt-lav boligbebyggelse. Her kan opføres ca. 40-60 boliger.
Den nordlige ø får vejadgang fra Nørlangvej og kan udstykkes til tæt-lav og / eller åben-lav boligbebyggelse.
Her kan opføres i størrelsesordenen 40-80 boliger afhængig af boligtypen.
Den resterende del af området i Vadum Nord er problematisk at spildevandskloakere. Området kan derfor
udlægges til skovrejsning, lige som det er tilfældet med arealerne vest for Holtebakkevej og nord for Nørlangvej.
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Vadum Nord (perspektivområde). Skitsen viser udviklingsmuligheder på langt sigt.
Kystnærhedszonen - planlægningsmæssig begrundelse for byudvikling
Kystnærhedszonen, der strækker sig fra kysten og 3 km ind i landet, omfatter den sydlige del af Vadum. Inden for
kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er
en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
I Vadum inddrages et ca. 8 ha stort område inden for kystnærhedszonen. Området ligger syd for Vadum Kirkevej,
og skal anvendes til boliger (østlige del af rammeområde 5.1.D1, ca. 4,5 ha), til udvidelse af kirkens udearealer
(østligste del af rammeområde 5.1.O2, ca. 0,5 ha) samt til rekreative formål (sydlige del af rammeområde 5.1.R2,
ca. 3 ha).
Området er den naturlige afrunding af Vadum mod sydøst - mod de fugtige arealer langs Gammel Å. I Regionplan
2005 og i kommuneplanen er området udpeget som perspektivområde for byudvikling. Bebyggelse i området vil
blive tilsvarende naboområdernes, med bygninger i indtil 2 etager og max. højde på 8,50 m. Bebyggelsen vil ikke
påvirke kysten visuelt, da den ligger bag Flyvestationens bygninger, anlæg og skovbeplantede arealer.
Byudviklingen i forhold til landbrug og natur
I Vadum inddrages, som nævnt i afsnittet ovenfor, et ca. 8 ha stort område mod sydøst. Området ligger i direkte
forlængelse af eksisterende byområde. Området er ikke husdyrtung. Det vurderes derfor, at ændringen ikke er i
strid med de landbrugsmæssige interesser. Den del af området, som ligger nærmest Gammel Å (et bælte på 50 m)
udlægges til naturområde mv.
Miljø
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Flystøj
Den sydligste del af Vadum ligger inden for støjkonsekvensgrænsen fra Aalborg Lufthavn, hvor der ikke må
udlægges areal til støjfølsomme formål. Det nye byudviklingsområde syd for Vadum Kirkevej (del af
rammeområde 5.1.D1) er afgrænset, så det ligger uden for flystøjzonen.
Trafikstøj
Fra Thisted Landevej er trafikstøjen på et niveau, hvor der skal være en betydelig afstand til nye støjfølsomme
anvendelser som fx boliger. Det nye byudviklingsområde syd for Vadum Kirkevej (del af rammeområde 5.1.D1) er
afgrænset i en afstand af 100 m fra midten af Thisted Landevej. Såfremt denne afstand ikke er tilstrækkeligt til
at dæmpe støjen, kan der suppleres med egentlig støjafskærmning.
Fra Ellehammersvej er trafikstøjen på et niveau, så det kan blive nødvendigt at etablere støjafskærmning eller på
anden måde afskærme udendørs opholdsarealer ved ny bebyggelse.
Grundvand
I Vadum Nord, (perspektivområde, jf. ovenfor) er store dele af arealerne indvindingsopland for Vadum Vandværk,
der ligger på Ellehammersvej 95 A. Vandindvindingen her er dog under afvikling og vil fremover ske fra
vandværket nord for Nørlangvej. Indvindingsoplandet er beskyttet som et område med særlige
drikkevandsinteresser. Byudviklingen i Vadum Nord-området vil derfor skulle ske under skærpede restriktioner for
byggeri, anlæg samt brug af friarealer.
Byudviklingen sker på kort sigt i den østlige del af byen.
Byudviklingen på længere sigt forventes at ske mod nord.

Byens struktur
Vadum har inden for det sidste halve århundrede udviklet sig fra en relativ beskeden stationsby til en betydelig
bolig- og erhvervsby. Det skyldes nærheden til Flyvestationen og Aalborg Lufthavn, beliggenheden tæt ved
Aalborg og den gode tilgængelighed ved Thisted Landevej.
Byudviklingen er hovedsagelig sket mellem de to adgangsveje: Ellehammersvej og Holtebakkevej. De to veje har
en klar rollefordeling med Ellehammersvej som bygaden med handel og service og med Holtebakkevej som
primær vejadgang til erhvervsområdet, til skole- og idrætsfaciliteter og til de vestlige boligkvarterer.
Langs Ellehammersvej-Nervøsvej fastholdes mulighederne for et bredt udbud af handel, service og andre
former for bymæssige formål.

Bebyggelsens karakter
I den ældre del af Vadum, i centerområdet ved Ellehammersvej-Nervøsvej, kan stationsbybebyggelsen stadig
opleves, selv om der er opført markante nye bygninger, der bryder med den oprindelige byggetradition og
gadekarakter. Ved fornyelse og nybyggeri i centerområdet bør der skabes et mere bymæssigt gadebillede med
større vægt på de arkitektoniske kvaliteter og med indbydende opholdsarealer i form af torve og pladser.
I erhvervsområdet, som ligger meget synligt ved Thisted Landevej-Holtebakkevej, skal der fortsat være fokus på
bebyggelsens og friarealernes visuelle fremtræden, så området forbliver attraktivt for byen.
Der bør skabes et mere bymæssigt gadebillede med bl.a. attraktive opholdsarealer i form af torve og pladser.
Erhvervsområdet skal udvikles, så det fremstår attraktivt.

Landskabet / De grønne områder
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Vestenvinden
Vadum ligger udsat for vestenvinden, med synlig klimatisk påvirkning
af beplantningen. Derfor er der udlagt areal til et bredt læbælte med
skovkarakter langs vestsiden af Holtebakkevej.
Gammel Å og engarealerne
De lave engarealer strækker sig mellem byen og Gammel Å. I takt med
byudviklingen mod øst sikres disse arealer til et sammenhængende
rekreativt strøg, hvor der fx kan etableres småskove, stier og
fritidsaktiviteter.
Skovrejsning
Omkring den nordlige del af Vadum er der udlagt betydelige arealer til
skovrejsning. Målet er først og fremmest at opnå en varig sikring af
drikkevandsforsyningen. Men sidegevinsten bliver et mindre barsk
klima og nye muligheder for rekreation og aktivt friluftsliv.
Der sikres et sammenhængende rekreativt stisystem langs gammel
Å.
Der er udlagt store arealer til skovrejsning omkring Vadum.

Der er udlagt store områder til
skovrejsning omkring den nordlige
bydel.

Trafikken
Vadum skal fortsat udvikles med Ellehammersvej og Holtebakkevej som de bærende adgangsveje.
Centerstrækningen på Ellehammersvej er indrettet, så bilisterne motiveres til at køre med særlig lav hastighed.
Fra skole- og idrætsfaciliteter er der stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. I den østlige del af byen
er der opbygget et stisystem, som binder denne del af byen sammen med bl.a. centeret og områderne langs
Gammel Å. I den nordlige del af byen (perspektivområdet) foreslås opbygget et sammenhængende stisystem, der
skal udbygges i takt med at området udvikles med nye boligområder mv.
I takt med byudviklingen udbygges stinettet også.

Skoler og institutioner / Service / Butikker
Alle funktionerne er centralt og let tilgængeligt placeret i byen.
Vadum Skole ligger ved Søndermarken, og forventes at kunne dække det fremtidige elevbehov.
Fritids- og idrætsfaciliteterne er veludbyggede og omfatter bl.a. boldspilhal, svømmehal og arealer til udendørs
aktiviteter.
Børnehaverne Kernehuset på Jørgen Horskærsvej og Idrætsbørnehaven på Robert Svendsens Vej er begge
normeret til 60 børn. Behovet for nye børne- og ældreinstitutioner vurderes løbende. Til at dække et eventuelt
behov for institutioner i forbindelse med en senere byudviklingen i den nordlige del af Vadum, vil der blive
reserveret et centralt placeret område ved Nervøsvej-Ulrik Birchs Vej, jf skitsen.
For ældre mennesker er der mulighed for madudbringning, hjemmehjælp mv. Alle pensionister kan endvidere
benytte sig af Ældre- og Aktivitetscenteret Solvang på Søndermarken.
Butikker og service ligger koncentreret i centeret langs Ellehammersvej-Nervøsvej. Herfra er der også
busbetjening til bl.a. Aalborg.
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Der sikres mulighed for en fortsat udbygning af uddannelses-, fritids- og kulturtilbuddene.

Indsatsmuligheder
Nyt boligområde syd for Vadum Kirkevej.
På længere sigt nye bolig- og institutionsområder nord for
Nervøsvej (Vadum Nord).
Centeret langs Ellehammersvej-Nervøsvej skal kunne udvikles i
takt med tidens krav til butik- og service mv. Der skal skabes et
mere bymæssigt og attraktivt centerområde, med vægt på
arkitektur og indretning af pladser og torve.
Der skal skabes en mere indbydende adgang til Vadum ved
rundkørslen Thisted Landevej-Ellehammersvej.
Der sikres mulighed for at fastholde en bred vifte af
uddannelses-, fritids- og kulturtilbud.
Erhvervsområdet skal videreudvikles, så det fremstår attraktivt
af hensyn til virksomhederne og den synlige placering ved
landevejen.
Stisystemet skal udbygges i takt med byudviklingen og der skal
søges anlagt et sammenhængende rekreativt stinet langs
Gammel Å.
Det afskærmende beplantningsbælte langs Holtebakkevej skal
udbygges, så der opnås en læskabende virkning.
Skovrejsningen omkring byen skal søges gennemført.
28-08-2017
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KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

5.1.B1 Søndermarken m.m.

Anvendelse
Boliger (åben-lav /
tæt-lav)
Rekreative formål
Tekniske anlæg *

* Tekniske anlæg skal
hovedsagelig være til
områdets egen
forsyning.

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 35 for tæt-lav.

Etager:
Max. 2.

Højde:
Max. 8,50 m.

Opholdsareal:
Min. 10 % for
åben-lav.
Min. 15 % for tæt-lav.

Mål
Området omfatter Vadums centrale boligkvarterer med hovedsagelig parcelhusbebyggelse.
Målet er at fastholde den åbne og grønne haveby-karakter.
Derfor - og for at minimere indbliksgener - skal den del af åben-lav boligbebyggelse, som
opføres i 1½ - 2 etager (herunder også altaner mv., der indrettes på 1.-sals plan), som
hovedregel placeres min. 3,50 m fra skel mod nabo (gælder ikke langs skel mod veje
og stier).

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3
Kystnærhedszone.

Langs Ellehammersvej, Nervøsvej, Pallisdam, Søndermarken og Vester Halne Vej skal der så
vidt muligt opretholdes / plantes allétræer, som en særlig markering af disse gennemgående
vejstrækninger.

Miljø
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Arkitektur Byrum og
landskab

Støj:
Trafik: Støj fra Thisted Landevej og Ellehammersvej.

Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Arkitektur - Byrum og landskab
Beskyttet kultur.

Beskyttet kultur:
Kirkebeskyttelseszonen omkring Vadum Kirke omfatter den nordlige del af
rammeområdet.

Trafik - Veje og
stier

Trafik - Veje og stier
Stiforbindelsen langs Ellehammersvej og Nervøsvej er en del af den nationale cykelrute,
Limfjordsruten, der forløber mellem Øst- og Vestkysten.

Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen.

Parkering i

28-08-2017 overensstemmelse med
Bilag F.

Teknisk
forsyning
Fjernvarmepligt.

Ingen vindmøller.
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KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

5.1.H1 Charles Lindberghs Vej

Anvendelse
Butikker til særlig
pladskrævende
varegrupper*
Dyreklinikker mv.
Kontorer ¤
Service ¤
Benzinsalg**
Trykkerier
Fritidsanlæg ¤¤
Undervisning ¤¤
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri

* Bruttoetageareal:
Max. 10.000 m² pr.
butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.4

** Evt. inkl.
butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max.
250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.7

¤ Kontorer og service
kun i tilknytning til en
virksomhed.

Mål
Målet er at skabe et velfungerende erhvervsområde, der udnytter den gode beliggenhed ved
Thisted Landevej.
Der skal lægges vægt på, at bebyggelse langs Thisted Landevej, Holtebakkevej og Vester
Halne Vej får en høj arkitektonisk standard, se fx vejledningen "Din virksomhed - byens
ansigt".
Erhvervsområdet skal indrettes, så der ikke opstår miljøgener i forhold til boligområderne
mod nord og øst (rammeområde 5.1.B1). Mod øst skal der etableres beplantningsbælte
langs boligområdet.

¤¤ Kun Fritidsanlæg
og Undervisning som
naturligt kan indpasses
i erhvervsområdet (fx
værkstedsaktiviteter).

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Langs Holtebakkevej og Vester Halne Vej skal der så vidt muligt opretholdes / plantes
allétræer.

Miljø

Bebyggelsesprocent:
Max. 50.

Etager:
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Max. 3.

Støj:
Højde:
Max. 11,00 m. *

Trafik: Støj fra Thisted Landevej.
Flystøj: Støj fra Aalborg Lufthavn omfatter den sydligste del af området.
Beskyttet natur:

* Miljømæssigt
nødvendige tekniske
anlæg er undtaget.

I rammeområdets sydvestlige del er der et beskyttet vandløb.

Arkitektur - Byrum og landskab

Miljø
Miljøklasse 1-4, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3

Flystøj, se
retningslinje 13.3.

Kystnærhedszone.

Der lægges vægt på at bebyggelsen på facadegrundene mod Thistedvej og Holtebakkevej
skal have en høj arkitektonisk standard.

Beskyttet natur.

28-08-2017
Arkitektur Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Parkering i
overensstemmelse
med Bilag F.

Teknisk
forsyning
Fjernvarmepligt.

Ingen vindmøller.
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