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Vejledning
Lokalplan 6-5-101
Boliger, Nørholm Villavej, Nørholm

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.
Lokalplanen består 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.
Desuden kan der være en Illustrationsskitse, 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 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.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme,
der ligger inden for lokalplanens 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 afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.
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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 lokalplanforslag.
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2013.
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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplan 6-5-101, er udarbejdet med det formål, at give mulig for at
udstykke byggegrunde i Nørholm.
Lokalplan 01-019 Nørholm Landsby fra april 2003 fastlagde bestemmelser for hele Nørholm landsby. Formålet med denne lokalplan, var at
sikre og bevare byens særlige struktur og karakterfulde landsbymiljø
med gårde, boliger og grønne arealer, og ved udpegning at åbne muligheder for et begrænset nybyggeri til boligformål.
Lokalplanen inddelte Nørholm i flere delområder, alt efter hvad man ønskede planlagt og reguleret. Et af lokalplanens delområder, delområde
A2, blev fastlagt med et min. areal på 3000 m2 for grundudstykninger.
Formålet med dette var, at udbyde storparceller til boligejere med interesse for hobbylandbrug eller dyrehold. Denne udstykningsmodel har
dog vist sig ikke at være efterspurgt.
Lokalplan 6-5-101 er derfor udarbejdet med det formål, at muliggøre udstykning af byggegrunde med individuelt areal på mindre end
3000m2. Intentionerne om bevaring af landsbymiljøet i Nørholm er
videreført fra lokalplan 01-019 til lokalplan 6-5-101.

Foto af lokalplanområdet fra Nørholmsvej.

På billag 2 er vist områdets overordnede disponering og anvendelse, og
på billag 3 viser et eksempel, hvordan arealet kan benyttes til åben-lav
boligbebyggelse.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er placeret i den sydøstlige del af Nørholm imellem
idrætspladsen, Nørholm Villavej og Nørholmsvej. Området er beliggende i landzone, idet hele Nørholm by ligger i landzone og området
forbliver i landzone efter den endelige vedtagelse af denne lokalplan.
Området er i dag bebygget med enkelte landbrugsbygninger samt en
åben-lav beboelsesbygning. Beboelsesbygningen er registreret med en
bevaringsværdig på 7 efter Save-metoden, hvilket er svarende til mindre bevaringsværdig. Området fremstår med vildtvoksende buske og
mindre træer.
Lokalplanens afgrænsning fremgår af oversigtsfoto på side 3 og Bilag 1.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i Nørholm landsby, som ligger ved Limfjorden
ca. 10 km vest for Aalborg. Byens oprindelse går helt tilbage til den
tidlige middelalder, og den oprindelige gadestruktur kan stadig opleves,
idet veje, gader og stier danner et næsten labyrintisk mønster med
små jordveje og forløb på kryds og tværs i byen.
I dag tager landsbyen sig meget smukt ud, beliggende i det åbne og
uforstyrrede landskab med kirken placeret i udkanten af landsbyen
mod syd. Generelt er bygningshøjden begrænset til 1 og 1½ etager,
med undtagelse af kirken og enkelte nyere landbrugsbygninger. Denne
karakter ønskes fastholdt for eftertiden.
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Luftfoto af Nørholm landsby.
Lokalplanområdets omfang og placering er markeret med hvidt.

200 m

Lokalplanens indhold

1:12.000

Udstykningen af lokalplanområdet disponeres som et landsbylignende
struktur med et bredt vejforløb med slynget kørespor. Området vejbetjenes via to indkørsler fra Nørholm Villavej i en åben sløjfe for at
undgå blinde veje og vendepladser, som er fremmedelementer i forhold
til den bevaringsværdige bystruktur.
Centralt indeholder udstykningen et grønt samlende fællesareal for
bebyggelsen. Her skal der anlægges et regnvandssø, som skal hjælpe
til opsamling af overfladevand fra området ved ekstrem regn og bidrage til en øget biofaktor i området, som levested for forskellige dyr
og planter. Da regnvandssøen skal være et centralt rekreativt element
i det nye boligområde, er det vigtigt at den udformes som en naturlig
sø med naturlige flade brinker.
Udstykningen består af grunde med størrelser fra ca. 800 m2 til ca.
1.700 m2, som må anvendes til boligformål. Disse kan bebygges med
åben-lav bebyggelse i varieret materialevalg og facadeudtryk. Bebyggelsen skal opføres med saddeltag, som er den dominerede tagform
for boligbebyggelse i Nørholm. Området skal gives et grønt præg og
de enkelt matrikler afgrænses af hække i skel mod naboen. Mod syd
afsluttes området at et beplantningsbælte mod landevejen, som en klar
grænse mellem landsbyen og det åbne land.

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.

Oktober 2014 • Side 6

Redegørelse
Lokalplan 6-5-101
Boliger, Nørholm Villavej, Nørholm

Arealdisponering som viser principperne for ny udstykning på Nør7A
holm Villavej.
Udstykningen indeholder 10 byggegrunde i varrierende størrelse og et
9
fælles fri og opholdsareal,
hvor der
etableres en regnvandssø til opsamling og forsinkeles af regnvand
fra området ved ekstrem regn.
Regnvandssøen skal etableres som
et vådt regnvandsbassin. Rundt om
søen skal der etableres beplantning, som skal bidrage til at øge
den biologiske mangfoldighed som
levested for insekter og dyr, og
dermed tilfører området en højere
biofaktor.
5

olm
Nørh

ej
Villav

Hanedamsvej

2

ca.862 m

2

ca.857 m

ca.1025 m

ca.1297 m

2

Fælles
areal

ca.2202 m

ej
illav
V
m
ho l
N ør

9

8

ca.1407 m

ca.1062 m

2

2

ca.1050 m

2

ca.1406 m
ca.1605 m

ca.1625 m

2

2

2

2

Nø

rh

ol m

2

ej
sv

38 2

For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget.
Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen alene
indeholder mindre ændringer i eksisterende lokalplan, og i øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 6-5-101, Anvendelse og
Sted - Screening/scooping efter Lov om miljøvurdering af planer og
programmer", som kan ses sammen med lokalplanen på kommunens
hjemmeside i planens høringsperiode.

Illustrationsskitsen er til vejledning og
VVM - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
inspiration og er derfor ikke bindende.
1 cm
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1 cm
I Bekendtgørelsen
om VVM: 'Vurdering af visse offentlige og private
19.9.2014 - Bi
anlægs virkning på miljøet' er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke
anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

1 cm

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.
EF-habitatdirektivet

50 m

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.
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Lokalplanområdet på ca. 1,5 ha ligger i sammenhæng med Nørholm by
umiddelbart syd for Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær
Ådal og Sønderup Ådal. Kommunen har foretaget en screening af planen i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og konkluderer, at
der ikke er risiko for, at lokalplanen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning
af Natura 2000 området. Der er i lokalplanen bestemmelse om, at der
af hensyn til Natura 2000-områdets fugleliv ikke må anvendes reflekterende materialer ved opførelse af byggeri.
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.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, som er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet er tidligere
intensivt dyrket landbrugsjord og der har ligget en landejendom inden
for området. Det vurderes, at arealet ikke opfylder betingelserne som
levested for arter på Habitatdirektivets bilag IV og at projektet derfor
ikke vil ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for bilag
IV-arter.
Kommuneplanens hovedstruktur

Nørholm er i kommuneplanen udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.
Ved udpegning af et værdifuldt kulturmiljø er der ikke tale om en fredning. I tilfælde af, at der skal ske byggeri eller ændret anvendelse inden for kulturmiljøets afgrænsning, skal der ske en afvejning af de forskellige hensyn, så kulturbeskyttelseshensynene varetages. Man skal
fortsat kunne se kulturmiljøets originalitet og sammenhæng med det
omgivende miljø, som det oprindeligt har været en del af.
For Nørholm er det særligt den middelalderlige bystruktur og vejforløbet samt kirkens beliggenhed og synlighed, som ønskes fastholdt.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner
for området.

Kommuneplanrammer

Området er omfattet af kommuneplanramme 6.5.L2, der udlægger
området til landsbyformål.
Nørholm fremstår i dag som et blandet byområde med boliger, landbrug og andre erhverv. Sammenblandingen af funktioner er en væsentlig del af byens landsbykarakter, som ønskes fastholdt.
Hovedsigtet er at sikre Nørholms særpræg uden at lægge uhensigtsmæssige bindinger på landsbyens fortsatte udvikling.
Byens særlige struktur med gårde langs bakkekanten er et af de særlige karaktertræk, som skal bevares. Ligesom de historiske vejforløb
med en selvgroet karakter, som er en vigtig del af landsbymiljøet.
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Det kommer til udtryk i en høj prioritering af bevaringshensyn samtidig med, at der er mulighed for begrænset nybyggeri og ombygning af
eksisterende bygninger til nye formål. Byrådet lægger også vægt på, at
nybyggeri foregår i langsom takt - f.eks. to nye boliger om året. Målet
er at undgå nye større bolig-enklaver, der ikke umiddelbart vil opleves
som en integreret del af landsbyen.

Lokalplan 01-019, Nørholm Landsby
Formålet med lokalplan 01-019 Nørholm Landsby, er at sikre og bevare
byens særlige struktur og karakterfulde landsbymiljø med gårde, boliger og grønne arealer, og ved udpegning, at åbne muligheder for et
begrænset nybyggeri til boligformål.
Lokalplanen inddeler Nørholm i flere delområder, alt efter hvad der ønskes planlagt og reguleret. Inden for delområde A2 tillader lokalplanen
byggeri i op til 1½ etage eller 8½ meter med tæthed svarende til en
bebyggelsesprocent på 30. Inden for delområde A2 må grunde ikke
udstykkes med at areal på mindre end 3000m2. Desuden gælder en
række bestemmelser for byggeriets arkitektur med henblik på tilpasning af nybyggeri i forhold til bevaringsinteresserne i området.
Det er således bestemmelserne vedrørende udstykning, som man søger ændret med en ny lokalplan. De bevarende intentioner er videreført.
Lokalplan 6-5-101 afløser lokalplan 01-019 for delområde A2.

Planlægning i kystområderne

Planlægning i kystområderne
Jf. Planloven § 5 a og 5 b (vedr. planlægning i kystområderne) samt §
16 stk. 3 (vedr. landzonearealer og sommerhusområder inden for kystnærhedszonen) og Planlovens § 16 stk. 4 (vedr. de kystnære dele af
byzonerne) + Kommuneplanens Hovedstruktur kap. 11, Det åbne land
og retningslinje 11.4.1-11.4.10.
Se også Vejledning om planlægning i kystområderne (Miljø- og Energimin., dec. 1995).
Der skelnes mellem 2 situationer:
- Bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen - dvs. inden for landzonearealer og sommerhusområder (Planloven, § 16 stk. 3),
- Bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne (Planloven, §
16 stk. 4).
Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder,
at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
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Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og
der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en begrundelse for
den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
For de bygningsanlæg, der gives mulighed for at opføre ved lokalplan
6-5-101, vil der udelukkende ske en udbygning af Nørholm ind i landet
og ikke langs kysten. Ligeledes må ingen bebyggelse opføres med højde der overstiger 8½ meter, svarende til den maksimale bygningshøjde
for den omkringliggende bygningsmasse. Det vurderes derfor ikke, at
kystnærhedszonen vil blive påvirket af anlæg omfattet af lokalplan 6-5101.

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 færdselssikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning
Grundvandsbeskyttelse

Spildevandsafledning

Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Der
skal sikres en generel beskyttelse af grundvandet – både over for
kendte og fremtidige forureningskilder. Den generelle beskyttelse af
grundvandet opnås som udgangspunkt i kraft af den almindelige miljølovgivning.

Lokalplanområder er kun delvis omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen vil blive revideret i forlængelse af lokalplanens
vedtagelse.
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til de krav og vilkår, som
stilles i spildevandsplanen.

Afledning af overfladevand

Der skal i henhold til lokalplanen etableres et regnvandsbassinet, der
skal udformes som en regnvandssø. Regnvandssøen indgår som en del
af afledningssystemet for overfladevand.
Afledningssystemet for overfladevand bør derfor etableres som et fællesprivat kloaksystem, der tinglyses på de enkelte grunde, og anlægges
og drives af områdets grundejerforening.

Renovation og affald

Af hensyn til fremkommeligheden i området, skal køreveje for renovationsbi-ler og vendepladser indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning,
Renovations regulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene
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i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Regulativerne findes på
www.skidt.dk.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 99 31 49 55.
Opvarmning

Der er ikke mulighed for kollektiv varmeforsyning med fjernvarme i
Nørholm.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål, er at sikre
1.1

at området kan anvendes til boligformål i åben-lav bebyggelse

1.2

at udstykning til ny boligbebyggelse sker under hensyntagen til den
eksisterende bystruktur i Nørholm landsby

1.3

at ny bebyggelse får en udformning og en ydre fremtræden, som kan
medvirke til at bevare karakteren af det eksisterende landsbymiljø i
Nørholm

1.4

at der indenfor lokalplanområdet etableres et fælles fri og opholdsareal
for områdets beboere

1.5

at det fælles fri- og opholdsareal anlægges med regnvandssø til opsamling og forsinkelse af overfladevand for området.

2. Område og zonestatus
2.1

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

2.2

Zoneforhold
Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.

2.3

Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse
af byggeri, anlæg mv., som beskrevet i nærværende lokalplan, jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.

3.1

Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Tekniske anlæg

3. Arealanvendelse

* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
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4. Udstykning
4.1

Udstykning
Udstykning skal foretages efter princippet som vist på bilag 2.
Området må ikke udstykkes yderligere.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten maks. 30 for den enkelte ejendom.

5.2

Etager
Bygninger må maks. opføres i 1½ etager, med udnyttet tagetage, og
med kælder på maks. højde på 1,25 m over terræn.

5.7

Bygningshøjde
Højde maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og
males eller kalkes.
Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af bygningen) kan udføres
i andre materialer, fx træ eller natursten.
Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af disse.
Nedløb og tagrender skal være i zink.
Facader på mindre, sekundære bygninger som skure, garager og drivhuse må udføres i andre materialer end tegl.

6.2

Tage
Bygninger må kun opføres med saddeltag med rette gavle.

6.3

Taghældning
Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en hældning på mellem
30 og 50o i forhold til det vandrette plan.
Der må ikke anvendes reflekterende tagmateriale som f.eks. metal,
glaserede engoberede tegl- eller betontagsten.
Af hensyn til fuglelivet må der ikke anvendes tagmaterialer med reflekterende overflade, da lokalplanområdet ligger tæt på et Natura
2000-område.

6.4

Solfangere
Solfangeranlæg og solceller med reflekterende overflade må ikke etableres, da lokalplanområdet ligger tæt på et Natura 2000-område.
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6.5

Skilte
Opsætning af skilte og reklamer må ikke finde sted.

7.1

Beplantning
Mod Nørreholmsvej skal bebyggelsen sløres med beplantning. Beplantningen skal bestående af hjemhørende træer og buske, som skal plantes i hegn.

7. Ubebyggede arealer

Med hjemhørende træer og buske menes fx:
Stilkeg/vintereg
Ask
Skovfyr
Løn
Småbladet lind
Bøg
Pil
Seljerøn
Fuglekirsebær
Hæg
Slåen
Tjørn, engriflet
Hunderose m.fl.
Vild æble
Hassel

Quercus robur/quercus petrea
Fraxinus excelsior
Pinus silvestris
Acer platanoides
Tilia cordata
Fagus silvatica
Salix alba m.fl.
Sorbus intermedia
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Crataegus laevigata
Rosa canina m.fl.
Malus sylvestris
Corylus avellana

For at opretholde det specielle landsbymiljø ønskes ikke etableret
egentlige klippede hække, som de kendes fra parcelhusområder.
7.2

Hegn
Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende
hegn. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset,
dog maks. 1,8 m.
Plantning af hegn skal ske med stedtypiske arter som tjørn, syren,
hyld, røn, slåen, hæg, mirabel, æblerose o.lign. se bestemmelse 7.1
For at opretholde det specielle landsbymiljø ønskes ikke etableret
egentlige klippede hække, som de kendes i parcelhusområder.

7.3

Oplag mv.
Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer
mv. med en totalvægt på mere end 3.500 kg. Endvidere må der ikke
henstilles uindregistrerede køretøjer, herunder større både eller uindregistrerede campingvogne.

7.4

Friarealer
Der udlægges areal til regnvandssø indenfor lokalplanområdet i henhold til Bilag 2. Regnvandssøen skal udformes så rensningen svarer til
et veldimensioneret åbnet, vådt bassin med dykket afløb.
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høj vandstand efter regn

tilløb

lav vandstand efter tømning

1:5

1,5 m
1,0 m

afløb

Principskitse af regnvandssø.
Regnvandssøen skal udformes så rensningen svarer til et veldimensioneret åbnet, vådt bassin med dykket
afløb.

Der vil blive stillet krav om at forsinke regnvandet til 1liter/sek/ha.
Regnvandet skal anvendes rekreativt og anvendes så det bidrager til at
øge den biologiske mangfoldighed ved, at skabe en større variation af
levesteder for planter og dyr.
Da regnvandssøen skal være et centralt rekreativt element i det nye
boligområde, skal den udformes som en naturlig sø med naturlige brinker.
Det endelige projekt for anlæggelse af regnvandssøen samt håndtering
af overfladevand skal godkendes af Aalborg Kommune.
Omkring regnvandssøen skal der etableres et fælles friareal, som skal
beplantes med minimum en gruppe af træer.
Træerne skal være af arteren:
Skov fyr		
Fuglekirsebær
Stilkeg		
Vintereg		
Almindelig Røn
Småbladet Lind

Pinus sylvéstris
Prunus ávium
Quercus robur
Quercus petráea
Sorbus aucupária
Tília cordáta

Træerne skal placeres, så de ikke skygger for hele regnvandssøen,
da en del dyr er afhængige af at vandet opvarmes. Samtidig kan den
nordlige del af arealet fritholdes eller tilplantes med lavvoksende sorter
af hensyn til haverne i områdets nordlige del.
De fælles friarealer skal etableres med mulighed for ophold.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Nørholm Villavej som vist
i princippet på Bilag 2.
Med "i princippet" menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2

Veje
Boligveje/opholds- og legegader, som er markeret på Bilag 2, anlægges
med en kørebanebredde på mindst 5,5 m.
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8.3

Parkering
Anlæg af parkering skal ske i overensstemmelse med de P-normer, der
er angivet i Bilag F.

9.1

Opvarmning
Ingen bestemmelser

9.2

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

9.3

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

9. Tekniske anlæg

Regulativerne findes på www.skidt.dk
9.4

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til krav og vilkår angivet i
spildevandsplan.
Overfladevand fra fællesarealerne skal ledes til regnvandssøen indenfor
lokalplanområdet.
Afledningssystemet for overfladevand skal etableres som et fællesprivat kloaksystem, der tinglyses på de enkelte grunde, og anlægges og
drives af områdets grundejerforening.

9.5

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

10. Miljø
10.1 Lavenergibyggeri
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret
i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Fjernvarme anbefales
som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt.
10.2 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i
miljøklasse 1-2. Der kan dog etableres virksomheder i miljøklasse 3,
hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx boliger, kan
opfyldes. Se Bilag A.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser
om oprettelse af grundejerforeninger for områder med blandet anvendelse. Imidlertid ejes lokalplanområdet af en gruppe grundejere, der i
forbindelse med salg vil sikre oprettelse og pligt til medlemskab af en
grundejerforening, bl.a. til drift af fællesarealer og fælles anlæg.
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
Grundejerforeningenskal 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.

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.
- Området er fælleskloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg
Kommunes anvisning.
- At der er etableret spildevandslaug til drift af regnvandssø og afledningssystem for overfladevand.
- At hver en hver bebyggelse er tilsluttet afledningssystem for overfladevand.
- Regnvandssøen og friarealer skal være anlagt i overensstemmelse
med pkt. 7.4. og godkendt af Aalborg Kommune.
- Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 01-019, Nørholm Landsby
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
6-5-101 ophæves lokalplan 01-019, Nørholm Landsby, for det område,
der er omfattet af lokalplan 6-5-101.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri.
15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.

Vedtagelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.

Oktober 2014 • Side 18

Matrikelkort
Lokalplan 6-5-101
Boliger, Nørholm Villavej, Nørholm

77b
77b

18v

77a
18t
40a

olm
Nørh

17m

Hane

84a

vej
d a ms

4au
4k

4e

j

4av

39a
5l

e
Villav

4am

4at

38a
4ar
3,00m

4ak

5a

35d

r
Nø

6,28m

ej
illav
V
m
hol

4y

4m

"e"
4az

81a

m
5,00

8u

35f

"l"

81b
4an

8ag

Nørh

olms

vej

5r

8ak

0

25

Signatur

50 m

Mål 1:2.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Lokalplangrænse

Ejerlav:Nørholm By, Nørholm
19.9.2014 - Bilag 1

Arealanvendelse
Lokalplan 6-5-101
Boliger, Nørholm Villavej, Nørholm

25

10

23

2

7A

Haned a m svej

9

Nø

illav
mV
r ho l

ej
30

26

11

19 D

22

19
A

19
B

13

19C

21

9

17

11

5

15

Nø

9

rh

vej
illa
V
ol m
18

16

10

8

r
Nø

14

12

ho

lm

ej
sv

12A

38 0

38 2

Signatur

1 cm

Lokalplangrænse

Vejareal

Fællesareal

0

Parceller

Vejadgang

Bassin

Mål 1:2.000 i A4-format

1 cm

1 cm

1 cm

25

50 m

1 cm

19.9.2014 - Bilag 2

Illustrationsskitse
Lokalplan 6-5-101
Boliger, Nørholm Villavej, Nørholm

ej
Villav
m
l
o
h
Nør

Hanedamsvej

7A

9

2

ca.862 m

2

ca.857 m

ca.1025 m

ca.1297 m

2

Fælles
areal

ca.2202 m

5

ej
illav
V
m
ho l
N ør

9

8

ca.1407 m

ca.1062 m

2

2

ca.1050 m

2

ca.1406 m
ca.1605 m

ca.1625 m

2

2

2

2

r
Nø

ho

lm

2

ej
sv

38 2

Illustrationsskitsen er til vejledning og
inspiration og er derfor ikke bindende.
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

0

25

50 m

Mål 1:2.000 i A4-format
19.9.2014 - Bilag 3

