FORSLAG

September 2014

LOKALPLAN 2-2-105

Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende
varegrupper, Loftbrovej
Nr. Uttrup

Jammerbugten
Pandrup
Dronninglund Storskov
Tylstrup

Hjallerup

Sulsted

Aabybro

Dronninglund
Grindsted
Hammer Bakker
Uggerhalne
Vestbjerg
Vadum
Vodskov

Langholt

Brovst
Ulsted

Stae
Egholm

NØRRESUNDBY

Rørdal

Hasseris
Limfjorden

Nørholm

Kølby Farstrup

Frejlev

Visse

Dall Villaby
Barmer

Gistrup

Nøvling

Svenstrup

Koldkær
Bisnap

Klarup
Storvorde

Lillevorde

Ferslev

Skelby
Skellet

Gudumholm

Godthåb

Sebbersund

Hals

Sejlflod

Nibe

Valsted

Store
Ajstrup

Nørre Tranders

Sønder
Gug Tranders

Skalborg
Sønderholm

Hou

Gandrup

Øster Uttrup

AALBORG

Klitgård
Stavn

Vester Hassing

Mou

Egense

Gudum

Bislev
Vaarst

Ellidshøj

Gudumlund

Fjellerad
Nørre Kongerslev

Volsted

Støvring

Dokkedal

Kongerslev

Lille
Vildmose

Skørping

Terndrup

Aars

Øster Hurup
Rold Skov

Aalborg Bugt

Vejledning
Lokalplan 2-2-105
Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper, Loftbrovej

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Lokalplanens baggrund og formål
Området fremstår i dag med mindre vildtvoksende træer og buske.
Motorvej E45, som afgrænser arealet mod vest, ses i baggrunden af
billedet.
Foto fra området.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om, at udvide
de nuværende anvendelsesmuligheder i området, som er fastlagt i Lokalplan nr. 12-034 Erhvervsområde, Loftbrovej / Gammel Høvej.
Lokalplanområdets centrale beliggenhed i forhold til det overordnede
vejnet gør det til et attraktivt område for placering af butikker, både på
grund af en god trafikal tilgængelighed, og på grund af den høje eksponering i forhold til det omkring liggende vejnet - Hirtshalsmotorvejen,
Gammel Høvej og Loftbrovej.
I denne lokalplan gives der derfor mulighed for etablering af butikker,
der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv inden for miljøklasse 2-5, liberale erhverv og serviceerhverv herunder tankanlæg, hotel og restauration samt butikker
med særlig pladskrævende varegrupper.
Derudover er formålet med lokalplanen at sikre en funktionsmæssig og
arkitektonisk helhed for området herunder fastlægge bestemmelser for
bebyggelsens omfang og udformning og sikre en hensigtsmæssig disponering af selve området og i forhold til omgivende vejnet.
For at sikre områdets trafikale afvikling, er der indgået en frivillig udbygningsaftale med grundejer om udbygning af vejanlægget på Loftbrovej. Aftalen udløses i takt med, at delområderne A og B udbygges.
Aftalen indeholder blandt andet vejudbygning, anlæg af overkørsler,
mfl.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdets geometri er formmæssigt en trekant, og er mod syd
afgrænset af erhvervsområdet syd for Loftbrovej, mod nord af Gammel
Høvej og af Hirtshalsmotorvejen mod vest.
Området ligger således meget centralt i forhold til såvel de overordne-
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Foto fra Loftbrovej mod E45 og
Nørresundby. Området afgrænses mod syd af Loftbrovej. På den
anden side af lofbrovej ses det
eksisterende erhvervsområde og
bebyggelse.

de indfaldsveje til Nørresundby som motorvejene mod Hirtshals og
Frederikshavn. Området er vel eksponeret og meget tilgængeligt især
for biltrafik.
Området har et areal på ca. 29.220 m² og ligger i byzone.
Med undtagelse af et ubemandet tankanlæg mod øst er området ubebygget, og fremstår som et naturområde med vildtvoksende græs samt
enkelte træer og buske.
Terrænet er jævnt med undtagelse af et stort skåningsanlæg i vest op
mod Hirtshalsmotorvejen.
En 60 kv ledning ligger nedgravert i nordskellet af Loftbrovej. Omkring
ledningen er der deklareret et areal på 4 meter, hvor der ikke må etableres anlæg eller opføres bebyggelse.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Nørresundby ved motorvejsudfletningen mod Frederikshavn og Hirtshals. Bydelen omkring
lokalplanområdet er udlagt til erhverv og butiksformål, og kvarteret er
derfor præget af store bygningsvolumener og infrastrukturelle anlæg.
Nord for området på modsatte side af Gammel Høvej ligger en mindre
landejendom i det åbne land.
Syd for lokalplanområdet findes et erhvervsområde udlagt til mere
belastende erhvervstyper i miljøklasse 4-5, mens området sydøst for
rundkørslen er udlagt til handel i form af et bydelscenter med bl.a. en
stor dagligvarebutik.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der giver mulighed for etablering af erhverv inden for miljøklasse 2-5 samt liberale erhverv og serviceerhverv herunder tankanlæg, hotel og restauration.
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inden for området er fastsat til
Bø

12.060 m² bruttoetageareal.
Illustrationsskitsen er til vejledning og
5
inspiration og er derfor ikke bindende.
25
Den maksimale butiksstørrelse for butikker til særlig pladskrævende
varegrupper er fastsat til 310.000 m² pr. butik.
Signatur
2

Lokalplangrænse
0

Lokalplanen giver21mulighed for at der i tilknytning til virksomheder kan
etableres mindre butikker til salg af egne produkter.
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Mål 1:2.000 i A4-format
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Den maksimale butiksstørrelse for disse er et bruttoetageareal på 250 m²
pr. butik. I forbindelse med et tankanlæg kan der ligeledes etableres en
butik / kiosk med et bruttoetageareal på maks. 250 m².
26.8.2014 - Bilag 3
De nye aktiviteter på grunden vil medføre en øget trafikmængde på
Loftbrovej. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan
udført kapacitetsberegninger, der viser, at et fuldt udbygget erhvervsområde forudsætter to vejadgange til området, for at sikre en hen-
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sigtsmæssig trafikafvikling og acceptable ventetider ved udkørsel fra
området til det øvrige vejnet.
Foruden den eksisterende vejadgang ved tankanlægget mod øst, skal
der etableres yderligere en vejadgang til lokalplanområdet. Denne
vejadgang skal placeres på Loftbrovej og mindst 70 meter fra rundkørslen.
Loftbrovej er en vigtig adgangsvej til Nørresundby og Aalborg, og for at
sikre en fortsat god fremkommelighed, skal der ved lokalplanområdets
udbygning etableres venstresvingsbaner ved begge vejadgange til området.
Anlæg af venstresvingsbaner på Loftbrovej vil forbedre trafiksikkerheden og mindske risikoen for bagendekollisioner på strækningen. Etablering af venstresvingsbaner forudsætter en ombygning og sideudvidelse
af Loftbrovej mod nord på en ca. 220 meter lang strækning.
Ved etablering af bebyggelse indenfor delområde A vil den nuværende
vejadgang, den østlige, med etablering af en venstresvingsbane være
kapacitetsmæssig tilstrækkelig, og vil kunne anvendes som den eneste
adgang til området.
Ved etablering af bebyggelse indenfor delområde B, stilles der krav om
etablering af den 2., vestlige, venstresvingsbane.
Alle udgifter i forhold til ovennævnte infrastrukturanlæg finansieres af
grundejer ved en frivillig udbygningsaftale med Aalborg Kommune.
Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 50 for den enkelte
ejendom. Bebyggelseshøjden inden for området må ikke overstige 3
etager eller 11 meter.
Da området er omgivet af veje fra tre sider stilles krav om, at udendørs
oplag kun må finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Langs Gammel Høvej udlægger lokalplanen et beplantningsbælte. Beplantningen skal danne en grøn ramme/afgrænsning mod det åbne
land, og kan bestå af grupper af træer i en underplantning af buske på
græsbund. Beplantningensbæltet etableres med en bredde på 10 m til
vejskel.
Langs Loftbrovej skal der etableres højstammede træer med en indbyrdes afstand af maks. 8 meter.
Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg og omgives af levende
hegn, suppleret med opstammede træer.
Ubebyggede og ubefæstede arealer langs de øvrige veje skal tilsåes
med græs.
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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 miljømæssig 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 2-2-105, Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper, Loftbrovej - 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 anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
EF-habitatdirektivet
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.
Natura 2000-områder
Det nærmeste Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal
og Sønderup Ådal ligger ca. 7 km vest for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet ligger i kanten af byområde som i forvejen domineres af erhvervsmæssigt byggeri. Lokalplanens ramme af erhvervsbyggeri vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser
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 påvirkninger ind i Natura 2000-området.
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Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Det aktuelle areal ligger indenfor udbredelsesområdet for en lille række
landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Arealet vurderes at være uden betydning som yngle- eller rasteområde for bilag
IV-arter.
Kommuneplanen
Kommuneplanens hovedstruktur udlægger området til erhverv og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at området skal være attraktivt for
virksomheder, der ønsker en synlig beliggenhed tæt ved motorvejsnettet. Der lægges endvidere vægt på at forstærke den bymæssige karakter ved Loftbrovejs møde med Hjørringvej.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om administrationen af erhverv
og butikker til særligt pladskrævende varegrupper, således at den er i
overensstemmelse med Planlovens og kommuneplanens bestemmelser.
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde
2.2.H11 Gammel Høvej, og er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan 12-034
Området er omfattet af Lokalplan nr. 12-034 Erhvervsområde, Loftbrovej / Gammel Høvej, der er udarbejdet i 1990 for at sikre et areal til
erhvervsmæssige formål.
Med den endelige godkendelse af nærværende lokalplan 2-2-105 ophæves Lokalplan 12-034 i sin helhed.
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.
Lokalplanområdet omfatter eksisterende byzone og ligger ca. 800 meter fra kysten, og er derfor omfattet at de kystnære dele af byzonen.
Da området mellem kysten og lokalplanområdet i forvejen er bebygget
vil lokalplanens indhold ikke få indflydelse på det visuelle miljø i forhold
til kysten/Limfjorden.
Lokalplanområdet ligger i et område med bevaringsværdige grønne
træk og er grønt indsatsområde ved byudvikling. Der er derfor fastlagt
bestemmelser om et beplantningsbælte langs Gammel Høvej. Langs
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Loftbrovej skal der etableres en række træer, som skal sikre at bebyggelsen indpasses visuelt i området.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren/grundejerne om helt eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af:
- Etablering af en venstresvingsbane på Loftbrovej til den eksisterende
overkørsel til tankanlægget på matr. nr. 70m, beliggende Loftbrovej
2, delområde A,
- Etablering af sideudvidelse af det offentlige vejareal Loftbrovej mod
nord mellem de 2 overkørsler til lokalplanområdet, jf. Bilag 2 til lokalplanen,
- Etablering af vestlig venstresvingsbane, adgang til delområdet B.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
Vejbyggelinje
Langs Loftbrovej kræver opsætning af skilte inden for vejbyggelinjen
(jf. lokalplanens pkt. 5.5) godkendelse fra vejmyndigheden. Vejbyggelinjen er tinglyst og omfatter et areal i 17,5 meters bredde, målt fra
vejmidten/vejskel.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger inden for et område med begrænsede drikkevandsinteresser.
Grundvandssænkning
Forsyningsvirksomheder skal orienteres ved en evt. grundvandssænkning i lokalplanområdet.
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er omfattet af kommunes spildevandsplan og angivet
som henholdsvis separatkloakeret og planlagt separatkloakeret.

September 2014 • Side 11

Redegørelse
Lokalplan 2-2-105

FORSLAG

Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper, Loftbrovej

Ny bebyggelse skal separatkloakeres.
Spildevand ledes til rensning ved Renseanlæg Vest.
Separat spildevand og overfladevand fra lokalplanområdet skal afledes
til den offentlige separatkloak ved lokalplanområdet.
Af hensyn til de kloakeringsmæssige forhold inden for lokalplanområdet skal terrænet reguleres, så terrænkoten mindst er 5,5 meter i den
nordlige del og 5,0 meter i den sydlige del af lokalplanområdet.
Afledning af overfladevand
Overfladevand fra de ubebyggede områder skal forsinkes indenfor lokalplanområder til 1 l/s/ha inden tilslutning til kloakforsyningens ledninger. Overfladevand udledes til Limfjorden.
Renovation og affald
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og
opbevaring.
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter Aalborg Forsynings regulativer,
som findes på www.skidt.dk.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Aalborg Forsynings regulativer, som findes på www.skidt.dk.
Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker i storcontainere,
skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 9931 4955.
Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes kollektive varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning.
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, og
at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med jordflytningen.
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Trafikstøj
Når lokalplanområdet er fuldt udbygget, vil det i begrænset omfang
kunne belaste Loftbrovej, der i perioder er meget trafikeret.
Adgang til området sker ved en eksisterende overkørsel. og der er desuden mulighed for at etablere yderligere én overkørsel.
Mængden af trafik til og fra området vurderes naturligt at stige med
etablering af ny bebyggelse. Realiseringen af lokalplanen medfører behov for at etablere svingbaner på Loftbrovej for østkørende trafik, der
skal ind til området for at kunne afvikle trafikken tilfredsstillende.
Lokalplanområdet er belastet med trafikstøj fra de omgivende veje. Der
er ingen støjgrænser i forhold til butikker, men for hoteller, kontorer o.l.
er grænseværdien 63 dB.
COWI har i forbindelse med denne lokalplans udarbejdelse lavet en
analyse af den forventede fremtidige trafikmængde i forbindelse med
vurderingen af trafikstøj. Udgangspunktet er en ÅDT(Årsdøgntrafik)på
27.000 for Hirtshalsmotorvejen, 4.800 for Gl. Høvej, 13.100 for Loftbrovej, 6.100 på Hjørring Landevej og 8.800 for Bøgilsmindevej. I denne analyse er det vurderet at der med opsætning af støjafskærmning,
kan etableres udendørs opholdsareal der opfylder kravene i forhold til
trafikstøj.
Facader på kontorbygninger, hoteller ol. som belastes af et støjniveau,
der overstiger de gældende grænseværdier skal udformes med tætsluttende støjskærm.
Støj fra virksomheder
Lokalplanområdet grænser op til områder udlagt til erhverv og butiksformål.
Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på
grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med
bl.a. støj, rystelser og trafik.
Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder.
Ved placering af aktiviteter inden for lokalplanområdet henledes opmærksomheden på den enkelte landejendom, der ligger nord for Gammel Høvej.

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,
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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 erhvervsformål, herunder liberale erhverv
og serviceerhverv, samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper,

1.2

at fastlægge omfang, placering, højde og udformning af den fremtidige
bebyggelse i området,

1.3

at fastlægge bestemmelser der skal sikre, at parkeringsområderne får
et grønt præg,

1.4

samt at der etableres beplantning langs Gl. Høvej og Loftbrovej.

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

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på Bilag 1 og 2.

2.2

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse delområde A og B,

3. Arealanvendelse

• Butikker til særlig pladskrævende varegrupper(Biler, campingvogne,
lystbåde, møbler, planter, havebrugsvarer, grus, sten- og betonvarer
tømmer, byggematerialer o.l.),**
• Mindre butikker til salg af egne produkter,**
• Restaurant o.l.(Bar, diskotek, fastfood o.l., restaurant o.l),
• Hotel o.l.(Hotel, vandrehjem o.l.),
• Klinikker mv.(Kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi),
• Kontorer(Administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l.,
datarådgivning),
• Benzinsalg (Benzinsalg evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg),
• Værksteder o.l.(Autoværksted, Cd- og dvd-produktion, E-handel o.l.,
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•
•
•
•
•

•

elinstallatør, elektroteknik, glarmester, postordrevirksomhed, snedker, softwareproduktion),
Trykkerier(Bogbinderi, fotografisk virksomhed, trykkerivirksomhed
o.l.),
Engroshandel o.l.(Aftapning, pakning, oplag, catering, E-handel o.l.,
engroshandel, lagervirksomhed, postordrevirksomhed),
Transport o.l.(Biludlejning, flytteforretning, fragtmand, budcentral,
hyrevogne, redningsstation, vognmand),
Oplagsvirksomhed(Garageanlæg, trælast (uden byggemarked o.l.)).
Mindre industri(Catering, cd- og dvd-produktion, drikkevarefremstilling, E-handel o.l., elektroteknik, møbelfabrikation o.l., plast- og
skumplastfremstilling, postordrevirksomhed, softwareproduktion,
tekniske installationer, tekstil- og tøjproduktion),
Grundvandsbeskyttelse.

* Bruttoetageareal: Max. 10.000 m² pr. butik.
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik.
*** Evt. inkl. butik/kiosk - bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik.
Det samlede bruttoetageareal der kan anvendes til butiksformål inden
for lokalplanområdet, fastlægges til 12.100 m².

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på
Bilag 2.

5.2

Afstand til skel
Uanset Bygningsreglementets bestemmelser omkring afstand til skel,
kan der inden for byggefelterne bygges henover matrikelskel.

5.3

Ubenyttet byggefelt
Såfremt en del af et byggefelt ikke anvendes til bebyggelse, kan det
anvendes til adgangs- og parkeringsareal.

5.4

Mindre, sekundære bygninger
Cykelskure, kundevognsskure, og andre mindre sekundære bygninger
på op til 15 m² må opføres uden for byggefelterne. Disse bygninger må
ikke placeres nærmere vejskel end 2,5 meter.

5.5

Byggelinier
Mod Loftbrovej fastlægges en byggelinie i en afstand på 17,5 m. fra
vejmidte, hvor der ikke må etableres bebyggelse. Byggelinien er vist
på Bilag 2.
Mod Gammel Høvej fastlægges en byggelinie i en afstand af 9,5 m. fra vejskel, hvor der ikke må etableres bebyggelse. Byggelinien er vist på Bilag 2.
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Mod Hirtshals Motorvejen fastlægges en byggelinie i en afstand af 13,5
m. fra vejskel, hvor der ikke må etableres bebyggelse. Byggelinien er
vist på Bilag 2.
5.6

Bebyggelsesprocent
Maks. 50 for den enkelte ejendom.

5.7

Etager
Bygninger må maks. opføres i 3 etager.

5.8

Bygningshøjde
Højde maks. 11 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelt
Ny bebyggelse inden for området skal fremstå ensartet med hensyn til
form, materialer og farver.

6.2

Facader
Facader skal udføres som pladebeklædning, glatte betonflader eller
som blank mur i teglsten, der kan vandskures, pudses og males.
Sekundære bygninger må også udføres i andre materialer, fx træ, stål,
zink og aluminium.

6.3

Mindre bygningsdele
Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af facaderne) kan udføres i
andre materialer end facadematerialerne, fx træ, zink eller glas.

6.4

Taghældning
Tage skal udføres, så de syner flade.

6.5

Tagmaterialer
Til tagbeklædning må kun anvendes tegl, zink, skifer eller tagpap med
eller uden trekantslister. Tage kan desuden etableres som grønne tage.
Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.

6.6

Solfangere
Solfangere skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.
I forbindelse med byggesagsbehandling kan Aalborg Kommune kræve,
at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener.

6.7

Sammenbyggede bygninger
Sammenbyggede bygninger skal udføres med ens tagform, materialeog farveholdning, så bygningerne som helhed fremstår som en sammenhængende bebyggelse.
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6.8

Varegårde
Varegårde skal opføres som en integreret del af bygningens facade,
eller afskærmes med tæt hegn, som danner en arkitektonisk sammenhæng med bebyggelsen.

6.9

Afskærmning
Der skal etableres støjafskærmning i form af begrønnet hegn omkring
opholdsarealer, og disse skal etableres i den højde der er tilstrækkelig
for at overholde de gældende grænseværdier for trafikstøj.
Øvrige mure og hegn til afskærmning skal harmonere med den øvrige
bebyggelse.

6.10 Skilte
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning.
Aalborg Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker
skiltning. Derfor opfordres disse til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.
I øvrigt henledes opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens § 21,
hvorefter der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskabet eller er synlige over store afstande.
Der må kun opsættes et skilt pr. butik, pr. facade eller gavl.
6.11 Skilte på facader
Skiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og logoer uden
brug af baggrundsplade. Der må ikke opsættes lyskasser.
6.12 Skilte over stueetage
Der må ikke skiltes på etagerne over stueetagen, ud over de i 6.14
nævnte skilte.
6.13 Skilte i vinduer
Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes.
6.14 Skilte på tag
Der må ikke skiltes på tage.
6.15 Udhængsskilte
Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m². Der må maks. placeres et udhængsskilt pr. butik pr. facade.
6.16 Orienteringsskilte
Ud over firma- og logoskilte må der inden for området kun opstilles
fælles oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Skiltene skal placeres i vejens rabatareal eller på bygningernes murværk.
Henvisningsskilte kan placeres i arealet mellem vejskel og byggelinier.
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6.17 Gener i forhold til trafik
Skiltning må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre
gener for trafikanterne på de omkringliggende veje.
6.18 Spotlys, lyskasser, skiltebelysning, laserlys og dynamiske, digitale skilte
Der må ikke opsættes laserlys.
Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som fx lysaviser eller animerede reklamer.
6.19 Skiltepylon
Der kan inden for lokalplanområdet opsættes 1 skiltepylon ved hver af
indkørslerne til området.
Pyloner kan placeres i arealet mellem vejskel og byggelinier.
Pyloner kan etableres med en højde på maks. 10 m, og en maksimal
skilteflade på 25 m2.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til adgangs- eller parkeringsareal, varegård eller lignende, skal anlægges som grønt areal i form af
græsplæne evt. med enkeltstående træer.

7.2

Beplantningsbælte
Der udlægges areal til et beplantningsbælte, 10 m fra vejskel, langs
Gammel Høvej, som vist på Bilag 2.
Beplantningen skal danne en grøn ramme/afgrænsning mod det åbne
land, og kan bestå af grupper af træer i en underplantning af buske på
græsbund.

7.3

Beplantning langs Loftbrovej
Langs Loftbrovej skal der etableres højstammede træer (Løn - Acer
platanoides) med en indbyrdes afstand af maks. 8 m.

7.4

Beplantning af parkeringspladser
På parkeringsarealer skal der i princippet etableres ét plantehul pr. 100
parkeringspladser. Såfremt der er under 200 parkeringspladser skal
der som minimum etableres to plantehuller. Et plantehul skal svare til
minimum 4 parkeringsbåse (5 gange 10 meter). Det afgrænses med
kantsten mod fast belægning, og må ikke etableres i parkeringsarealets yderste område.
I plantehullet plantes en gruppe af store karaktergivende træer svarende til minimum 6 træer. Der skal vælges en markant træart, som opnår
en højde på minimum 15 meter.
Når træerne er i god vækst og har fået en god størrelse, skal træerne
udtyndes således, at de bedste 3 træer bliver tilbage i plantehullet.
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7.5

Trådhegn
Trådhegn skal dækkes af beplantning.

7.6

Terrænregulering, udførelse
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større
tilpasninger (større niveauforskel end 50 cm) skal ske med skråninger
og støttemure.

7.7

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.

7.8

Opholdsarealer
Der skal indrettes udendørs opholdsarealer til erhverv. Størrelsen af
arealet skal være mindst 10 % af etagearealet.
Opholdsarealer skal overholde de vejledende grænseværdier for trafikstøj.

7.9

Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Bestemmelsen omfatter ikke områder til salgsudstilling.

7.10 Belægning
P-båse, veje, stier og fortove skal hver for sig udføres i materialer, der
afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.
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.
7.11 Lyskilder på ubebyggede fællesarealer
Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.
7.12 Samlet plan for ubebyggede arealer
Det er vigtigt, at ubebyggede arealer - ikke mindst fælles opholdsarealer - disponeres på en hensigtsmæssig måde hvad angår terræn, indretning, beplantning, udstyr og belysning.
Aalborg Kommune står gerne til rådighed med råd og vejledning. Henvendelse kan ske til Park & Natur, tlf. 9931 3131.
7.13 Overfladevand
Der kan etableres en regnvandssø som et element i LAR.
Overfladevandet skal inden afledning til offentlig kloak eller vandløb
neddrosles til 1 l/sekund/ha ved nybyggeri. Ved eksisterende byggerier
er kravet beskrevet i den gældende udledningstilladelse.
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Overfladevandet skal inden udløb renses svarende til det der kan opnåes i et veldimensioneret åbent, vådt bassin med dykket afløb.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Loftbrovej via 2 overkørsler, i princippet som vist på Bilag 2.
I forbindelse med overkørslerne skal der etableres venstresvingsbaner
for trafik kørende mod øst i henhold til udbygningaftalen.
Med "i princippet" menes, at vejadgangen godt kan flyttes nogle meter
i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2

Parkering
Der udlægges areal til adgang og parkering som vist på Bilag 2. Antallet af parkeringspladser skal overholde de normer for parkeringspladser, der er angivet i kommuneplanens bilag F.

8.3

Fælles parkering
Parkering inden for lokalplanområdet kan etableres som fællesparkering for hele området.

9.1

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

9.2

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

9.3

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

9. Tekniske anlæg

Regulativerne findes på www.skidt.dk
9.4

Øvrige tekniske anlæg
Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder
kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende.

9.5

Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.
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10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 2-5. Se kommuneplanens bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
10.2 Grundvand
Ved evt. grundvandssænkning indenfor lokalplanområde i byggeperioden skal forsyningsvirksomheder orienteres.
10.3 Støj fra trafik
Ved etablering af ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
10.4 Støj fra erhverv
Området udlægges til erhvervsformål, og virksomheder i området skal
derfor overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt og tilskødning af arealer
Der skal oprettes grundejerforening(er) med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for lokalplanenes område. 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.
11.2 Opgaver
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 med tilhørende ledninger, der fører frem til
offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af
Aalborg Kommune.
11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.
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11.5 Foreningens størrelse
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.

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 for den del af området, som tages i brug.
• De i pkt. 7.1, 7.2 og 7.3 nævnte beplantninger er etableret,
• Den til bebyggelsen hørende parkering er anlagt i overensstemmelse
med pkt. 8.2,
• Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.2,
• Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter
Aalborg Kommunes anvisning,
• Der er anlagt de til bebyggelsen hørende fælles fri- og opholdsarealer som anført i lokalplanens pkt. 7.7,
• Der er etableret de i udbygningsaftalen nævnte infrastrukturanlæg,
• Der er meddelt overkørselstilladelse i forbindelse med projektet.
12.2 Betingelser, delområde A
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført for delområdet A,
• Sideudvidelse af Loftbrovej,
• Etablering af østlig venstresvingsbane,
• Der er meddelt overkørselstilladelse i forbindelse med projektet.
12.3 Betingelser, delområde B
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført for delområdet B,
• Etablering af vestlig venstresvingsbane,
• Der er meddelt overkørselstilladelse i forbindelse med projektet.
Aalborg Kommune henleder opmærksomheden på Planlovens § 15, stk.
2, nr. 12 og Byggelovens § 4. Heraf fremgår bl.a., at kommunen, allerede inden påbegyndelse af et byggearbejde, kan stille krav om udførelse af afskærmende foranstaltninger, som fx støjvolde - alternativt,
at der stilles økonomisk sikkerhed for, at anlæggene udføres.
Det vil sige, at der ikke kan meddeles byggetilladelse før støjvoldene er
anlagt, eller der er stillet økonomisk sikkerhed, således at arbejdet kan
blive udført senere, dog senest inden byggeriet tages i brug.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Lokalplan 12-034, Høvejkvarteret - Erhvervsområde, Loftbrovej/Gammel Høvej
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
2-2-105 ophæves lokalplan 12-034, Høvejkvarteret - Erhvervsområde,
Loftbrovej/Gammel Høvej, i sin helhed.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der
midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
Den endeligt godkendte lokalplan
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
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om til-
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slutning 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.
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