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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område, og give borgerne og byrådet mulighed for
at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når
det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer
fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er
planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må
etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et lokalt ønske om at sikre tilstrækkeligt med boliggrunde i
Langholt. Udstykningen af arealet vil også medvirke til at skabe en mere veldefineret afslutning på
byen mod øst.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Langholt mellem vejene Smalby mod nord og Øster
Hassing Vej mod syd. Mod vest afgrænses området af boligbebyggelsen langs Hørgårdsvej.
Lokalplanen dækker det eksisterende markareal og et mindre rekreativt areal i det sydøstlige hjørne.
De eksisterende boliger i hjørnet mellem Smalby og Øster Hassing Vej ligger udenfor
lokalplanområdet.
Lokalplanen dækker hele matrikel 1i Horsens By, Horsens, som har et areal på ca. 1,3 ha. Heraf
bruges det meste af arealet til landbrug. Det eksisterende rekreative fællesareal har et areal på ca.
900 m² og står som græsplæne med et fodboldmål.
Arealet ligger i landzone og skal overføres til byzone.
Der ligger ingen bebyggelse indenfor lokalplanområdet.
Der er ingen bevaringsværdige elementer indenfor lokalplanens afgrænsning.
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Øster Hassing Vej syd for lokalplanområdet er skolevej og Smalby nordøst for området forbinder
Øster Hassing Vej med Vestvej, som er den centrale vej igennem Langholt. Smalby har et buet
vejforløb og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at etablere en overkørsel hertil af hensyn til
oversigtsforhold.
Lokalplanområdet er næsten fladt. Terrænet falder med ca. 1 meter fra nord mod syd over en
strækning på ca. 140 meter.
Nedenstående panoramabillede er taget fra Øster Hassing Vej.

Lokalplanområdet set fra Øster Hassing Vej. Klik på billedet for at se stor udgave.

Eksisterende privatejet rekreativt areal med fodboldmål. Klik på billedet for at se stor udgave.

Omgivelser
Lokalplanområdet er omgivet af boliger af forskellig slags. Der er ældre boliger med stråtækt tag,
landejendomme og nyere parcelhuse.
Langholt Skole og Langholt Hallen ligger 100 m vest for lokalplanområdet. Byparken Anlægget ligger
50 meter fra området.
Hele vejen syd, øst og nord for er lokalplanområdet omgivet af bynære landejendomme og marker.
Horsens Kirke ligger ca. 250 meter nord for den nordligste del af lokalplanområdet. Imellem kirken og
lokalplanområdet er der boliger og høj beplantning.

Lokalplanområdet set fra øst langs med Smalby. Klik på billedet for at se stor udgave.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål og deles i to delområder A og B. I delområde A er der
mulighed for etablering af 6 åben-lav boliger og i delområde B er der mulighed for 12 tæt-lav boliger.
Alle boliger skal opføres med en maksimal højde på 8,5 meter i op til 2 etager. Til tæt-lav boliger skal
der etableres 1½ P-plads pr. bolig. for åben-lav boliger skal der etableres 2 P-pladser på egen grund
pr. bolig.
Planen muliggør 18 nye boliger i området, som tilføjes i kommunens rummelighedsregnskab for nye
boliger, der kan ses på kommuneplanens bilag M.
Bebyggelsesprocenten for både tæt-lav og åben-lav er 30.
Åben-lav boligerne skal udstykkes på grunde med et areal på min. 700 m² og max 1400 m². Hvis
tæt-lav boliger udstykkes selvstændigt skal grundstørrelse være max. 700 m² og min. 300 m².
Tæt-lav boligerne placeres mod nord-øst langs med Smalby og åben-lav boliger placeres omkring den
ny interne vej, som skal hedde Smalbykær. Alle boliger har vejadgang via Smalbykær til Øster
Hassing vej.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens udformning for at sikre at denne tilpasses
den eksisterende bebyggelse i Langholt, ift. etageantal, materialer og tagform. Bebyggelse må være
op til 1,5 etager og tage skal udformes som saddeltag uden valm.
Smalbykær er en blind vej, som afsluttes med en vendeplads med P-pladser langs kanten. Der sikres
stiforbindelse mellem Smalbykær og Smalby.
Det eksisterende grønne område mod sydøst udvides mod nord og bliver fælles udendørs
opholdsareal for alle boliger inden for lokalplanen. Der sikres også en stiforbindelse over
fællesarealet, som skal indrettes til beboernes behov, herunder til leg, rekreation og ophold.
Vejen Smalbykær (a-b) skal udføres i en bredde på 9 m med kørebane på 5,5 m. Langs vejens
vestlige side skal der etableres fortov og plads til vejtræer.
For at understøtte boligområdets åbne landsbykarakter sikres der med bestemmelserne grønne
forarealer med allétræer langs Smalby og Smalbykær, samt et grønt forareal mod Øster Hassingvej.
Her sikres der en portvirking ved ingangen til lokalplanområdet med to træer. Der stilles ikke krav om
allétræer langs Øster Hassing Vej af hensyn til eventuelle skyggepåvirkninger. Langs den nye interne
vej Smalbykær skal træerne plantes på den vestlige side for at formindske skyggepåvirkingerne på
de østlige grunde.
Der skal etableres buskbeplanting mellem stier og boliger for at skabe en visuel opdeling.
Lokalplanområdets grønne karakter kan med fordel understøttes af tiltag til at fremme den biologiske
mangfoldighed, herunder valg af forskellige arter beplantning i flere lag (træer, buske, løg). Enkelte
arealer kan fremstå i naturgræs med et lavt plejeniveau, hvor dette er hensigtsmæssig og ønskelig,
fx ifm. trægrupper, beplanting omkring siddemuligheder o.l.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen,
og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og
2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når det
endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for en
vurdering af om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
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.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 (Hammer Bakker) som ligger i en luftlinjeafstand på over
2,7 km. Det vurderes, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket at planen.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr

Side 7

Udkast

Lokalplan 5-4-101

og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, opført på Habitatdirektivets
Bilag IV. Der er ikke registreret forekomst af Bilag IV-arter inden for området, og lokalplanen vurderes
ikke at ville påvirke levevilkårene for Bilag IV-arter.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillæg 5-019 ændrer følgende:
Kommuneplanramme 5.4.1B udvides, så hele lokalplanens areal indgår.
I retningslinje 11.2.3 for Øvrige landområder udgår lokalplanens areal.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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).

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Aalborg Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige
fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Kirkebyggelinje
Omkring Horsens Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 m, hvor der ikke må bygges højere end 8,50
m. Den nordligste del af lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinjen.
Kirkebyggelinje er knyttet til alle kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet. Den omfatter
som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen.
Formålet med kirkebyggelinjen er at sikre, at der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker
skæmmende på kirken. Primært landbrugsbyggeri (siloer), vindmøller, el-master og andre høje
bygningsværker.
Kirkebyggelinjen administreres restriktivt afhængigt af kirkens karakter og
beliggenhed. Lovbestemmelserne om kirkebyggelinjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 19.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificerede ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at der kan etableres åben-lav og tæt-lav bebyggelse indenfor lokalplanområdet.
og at der etableres stiforbindelse mellem vejene Smalby og Øster Hassing Vej gennem
lokalplanområdet.
at vejadgang etableres fra Øster Hasing Vej
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanens område er sammenfaldende med matr. nr. 1i, Horsens By, Horsens.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning vist på Kortbilag 1.

2.2 Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan
overføres hele området, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål i form af åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde
på min. 700 m²).
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål i form af tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse,
gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende boliger på grunde under 700 m²)

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Arealet skal bruges til fælles udendørs opholdsareal for boligerne inden for lokalplanens afgræsning.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Kortbilag 2.
Der må kun udstykkes 6 boliggrunde inden for delområde A.
Delområde B skal udstykkes som storparcel eller udstykkes i mindst 8 og højest 12 boliggrunde.

4.2 Grundstørrelser
I delområde A skal grunde udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og maks 1.400 m² (ekskl. andel
i fællesarealer).
I delområde B skal grunde udstykkes med en størrelse på min. 300 m² og maks. 700 m² for hver
boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
Inden for delområde A og B må bebyggelse i opføres i maksimal højde af 8,5 m.
Inden for delområde A skal bebyggelse placeres min. 5 meter fra skel mod Øster Hassing Vej.
I delområde B skal bebyggelse placeres i en afstand af 4 m fra skel mod Smalby. Bebyggelsens
placering skal understrege det buede forløb af vejen Smalby.

5.1 Bebyggelsesprocent
Inden for delområde A og B er max. bebyggelsesprocent 30.

5.2 Byggelinjer
Bebyggelse skal opføres mindst 5 m fra vejskel til Øster Hassing Vej og 4 m fra Smalby, som vist på
Kortbilag 2 med byggelinjer.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Tagudformning
Tage skal udføres som saddeltag uden valm. Taghældning skal være mellem 25 og 45 grader.

6.2 Bebyggelseshøjde
Inden for delområde A og B skal bebyggelse opføres i 1,5 etager med en max. højde af 8,5 m.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farver, jordfarver,
sort, hvid eller en blanding af disse.
Ad 6.3
Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle
dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt i kuløren som eksempelvis
postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Materialer
Bebyggelse må ikke udføres som bjælkehus.
Tagbeklædning må ikke være reflekterende (glanstal max. 20).

Side 17

Udkast

Lokalplan 5-4-101

7. Ubebyggede arealer
I delområde B skal der udlægges fælles opholdsareal svarende til min. 15 % af delområdet.
Fælles opholdsarealer skal placeres som vist i princippet på Kortbilag 2.

7.1 Fælles opholdsarealer
Delområde C, vist på Kortbilag 2, udlægges til fælles udendørs opholdsareal for boliger i delområde A
og B.
Beplantningen skal overvejende være hjemmehørende og egnstypiske plantearter - gerne i forskellige
variationer og i flere lag af hensyn til en styrket biodiversitet.
Fælles opholdsareal skal anlægges på terræn og med et grønt præg og indrettes og beplantes, så
der opnås en god helhedsvirkning. Det fælles opholdsareal skal indrettes med en varieret vegetation
af naturgræs, blomster, buske og træer mv. Fælles opholdsareal skal indrettes til beboernes behov,
fx til leg, ophold og rekreation.
Vest og sydøst for delområde C skal den eksisterende beplantning bevares eller erstattes for at
formindske konflikter mellem opholdsareal og beboelse. Langs delområdets nordlige kant skal der
etableres ny beplanting, som adskillelse mellem boliger og opholdsareal.

7.2 Private opholdsarealer
Der skal i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private udendørs opholdsarealer.
Haver må kun afskærmes med levende hegn. Mod vejen Smalby skal private haver afskærmes med
levende hegn af en maks. højde på 1,20 m.
Levende hegn må evt. suppleres med trådhegn på indvendig side af hegnet.
Trådhegnet skal etableres på egen grund og må ikke fremstå højere end selve beplantningen.
I delområde B kan der som adskillelse af terrasser opsættes faste hegn. Faste hegn skal opføres
med træbeklædning eller med beklædning i samme materialer som bebyggelsens overflade.

7.3 Græsrabatter
Arealerne markeret på Kortbilag 2 med signaturen "Grønt forareal / rabat" skal fremstå grønne med
græs eller lav beplantning med en max. højde på 50 cm.

Ad 7.3
Formålet med at beplanting ikke må være højere end 50 cm er at sikre tilstrækkelige
oversigtsforhold langs med Smalby og i krydset Øster Hassing Vej / Smalbykær.

7.4 Befæstelse af veje mv.
Veje, P-båse, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig udføres med ensartet
materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.
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Ad 7.4
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.

7.5 Terrænregulering
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 meter. Inden for lokalplanens område i øvrigt
må der ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.
I forbindelse med anlæg af regnvandsbassiner o.l. tekniske anlæg til områdets lokale forsyning kan
der ske nødvendig terrænregulering.

7.6 Udendørs oplag
Eventuel udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelse og skal afskærmes af beplantning.
Oplaget må ikke være synligt fra omgivelserne.

7.7 Vejtræer
Der skal plantes vejtræer i overensstemmelse med princip vist med signatur Alletræ på Kortbilag 2.
Der skal sikres passende vækstforhold for vejtræerne.

Side 19

Udkast

Lokalplan 5-4-101

8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Øster Hassing Vej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-b, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 9,00 m med ca. 5,50 m
kørebane, et ca. 1,50 m bredt fortov med ca. 1,00 m rabat med træer langs vejens vestside, og med
ca. 1,00 m rabat langs vejens østside.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stierne c-d og e-f , som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på mindst 2 m og
anlægges med fast belægning.
Hvis der anlægges yderligere interne stier i delområdet B, så skal disse udlægges i en bredde på
mindst 1,5 m og med fast belægning.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
X parkeringspladser pr. bolig.
X parkeringspladser pr. 100 m² erhvervsareal.
ELLER
Parkering skal etableres som fælles parkeringsareal efter principperne, som er vist på Kortbilag 2/3.
Ad 8.4
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet
ved dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
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Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning til
recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses bebyggelsen
med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, og
ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningenhar pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer og fælles parkeringsarealer.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning,
grønne forarealer, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og
stier omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder
vedligehold af rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

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.

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.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3 og
7.7.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.

Side 29

Udkast

Lokalplan 5-4-101

Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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