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Lokalplan 4-10-103

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 for at give mulighed for at opføre en sognegård placeret i tæt tilknytning til
kirken i Sdr. Tranders.
Sognegården skal primært understøtte kirkens funktioner, men er samtidig tænkt som et naturligt
samlingssted for borgerne i Sdr. Tranders. Det er hensigten, at såvel selve bygningen som områdets
friarealer kan anvendes som daglig ramme om fælles sociale og kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet.
Planlægningen har afsæt i BIG Architects' projektforslag, hvor sognegården er formgivet og
disponeret under hensyntagen til landskabet og omgivelserne, herunder kirken som visuelt
pejlemærke. Tilsvarende indrettes og beplantes de tilhørende grønne opholdsarealer, så
beplantningen ikke udvisker den unikke og enkle arkitektoniske idé bag sognegården og hvor der
samtidig sikres en naturlig overgang til den åbne landskabskile mod øst. Samtidigt bevares
udsigtsmulighederne fra Alfred Nobels Vej mod syd.

Oversigt der illustrerer, hvordan den samlede løsning for sognegården kan integreres i lokalplanområdet umiddelbart
øst for Sdr. Tranders Kirke.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet grænser op til Sønder Tranders Bygade, Gulnarevej og Alfred Nobels Vej ved den
nordøstlige indkørsel til landsbyen Sønder Tranders. Lokalplanområdet, der har et samlet areal
på 10.743 m2 , ejes af Sønder Tranders Menighedsråd/Sønder Tranders Kirkegård.
Området ligger i landzone. Denne zonestatus fastholdes. Lokalplanen giver bonusvirkning.
Arealet henligger i dag som opdyrket landbrugsjord uden bebyggelse og beplantninger.
Terrænmæssigt fremtræder det let kuperet faldende fra kote ca. 23 i øst til kote ca. 14 i vest. Det
betyder bl.a., at der fra den østlige del af området og Alfred Nobels Vej er udsigt til Lundby Bakker i
syd, jf. nedenstående foto.
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Området set fra nord ved indkørsel til Sønder Tranders Bygade. Udsigt til Lundby Bakker i syd.

Udsigt over lokalplanområdet fra Alfred Nobels Vej i nordøst. Kirken ses centralt i billedet.

Omgivelser
Sønder Tranders ligger i det sydøstlige Aalborg ved overgangen til det åbne land. Landsbyen ligger
i tæt tilknytning både til bydelen Gug i vest og Universitetsområdet mod nord. Begge bydele er
omdrejningspunktet for en stor del af byudviklingen i Aalborg i de kommende år. Her opføres bl.a. det
Nye Aalborg Universitetshospital (NAU) ligesom en lang række nye boligområder skyder op. Det
betyder bl.a., at sognet fortsat vil opleve en stigende aktivitet og efterspørgsel på kirkelige ydelser
samt gode rammer for fællesskaber.
Umiddelbart vest for området ligger Sdr. Tranders Kirke med tilhørende kirkegård og urneplæner samt
parkering og mindre driftsbygninger. Kirken og dens omgivelser er omfattet af Provst Exner Fredning.
Mod sydvest og sydøst grænser området op til eksisterende villa- og parcelhusbebyggelse ved hhv.
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Gulnarevej og Broagervej. Herimellem ligger der et friholdt areal, der er udlagt som grøn kile mellem
Sønder Tranders og Broager. Den grønne kile strækker sig fra det åbne land i syd til Bertil Ohlins Vej
i nord. Den østlige del af lokalplanområdet - delområde B - ligger i denne grønne kile, hvor der ikke
gives mulighed for byggeri.
Nord og øst for området ligger Universitetsområdet, der rummer en blanding af offentlige formål,
boliger, kontorerhverv mv. Arealerne umiddelbart mod nord er primært udbygget med større
firmadomiciler og universitetsbygninger. Arealet mod nordøst henligger ubebygget i dag, men kan
forventes udbygget på sigt.

Området set fra sydvest ved krydset Sønder Tranders Bygade/Gulnarevej.
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Lokalplanens indhold
Disponering og bebyggelse
Projektet for sognegården har sit hovedafsæt i de landskabelige forhold på stedet og det tætte
naboskab til Sdr. Tranders Kirke og landsbyen. Sognegården er således formgivet og disponeret, så
det på én og samme tid har sit eget enkle unikke udtryk, men uden at fylde unødigt og 'stjæle'
opmærksomhed fra kirken. Sammen skaber de to bygninger en flot entre til Sdr. Tranders og en
velafbalanceret overgang til landskabet.
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, hvor sognegården placeres, mens delområde B skal
forblive en del af landområdet uden bebyggelse og anlæg. Dog vil delområde A og B udgøre et
sammenhængende landskabsrum, som kan udgøre en flot grøn ramme for sognegårdens udendørs
aktiviteter.
Selve sognegården omfatter i hovedtræk et øst-vestgående bygningsbånd, der mod øst 'graver' sig
ned i landskabet, samt et parkeringsbånd placeret parallelt med Sønder Tranders Bygade.
Lokalplanen giver mulighed for vejadgang fra Sønder Tranders Bygade i vest og fra Alfred Nobels
Vej i nord.
Konkret udlægges der i lokalplanen et byggefelt, som specificerer sognegårdens placering. Der kan i
alt i det primære byggefelt opføres 500 m2 bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Bygningshøjden tænkes gradvist aftrappet mod øst - ind i det sekundære byggefelt - hvor taget føres
helt til terræn, så bygningen synes at 'vokse' ud af landskabet.
For at sikre, at den arkitektoniske hovedidé og husets enkle grundform sløres mindst muligt tænkes
funktioner som redskabs- og affaldsrum integreret i det samlede bygningskompleks.

Visualisering af sognegården med et øst-vestgående bygningsbånd samt et parkeringsbånd parallelt med Sønder
Tranders Bygade.

Bygningsbåndet rummer alle sognegårdens lokalefaciliteter, herunder lobby, en stor og en lille
sognesal, møderum, sognekontor, køkken, depotrum, toiletter mv. Funktioner med det største flow af
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brugere - fx sognesalene, lobby og kontor - tænkes udformet med en høj grad af åbenhed og
transparens, mens praktiske funktioner møntet på færre brugere og den basale drift gives en mere
lukket karakter.

Princip for indretning af bygningsbåndet med hhv. åbne og lukkede funktioner.

Lokalplanen fastlægger, at sognegården materiale- og farvemæssigt skal fremtræde som en
arkitektonisk helhed med hvide/lyse overflader i beton eller puds samt transparente glasfacader. Dele
af 'taget- vil endvidere fremtræde som grønt tag, der 'smelter' sammen med det omgivende
terræn. Bygningsbelysning kan udføres på en sådan måde, at det sker under hensyntagen til kirken
som visuelt pejlemærke.

Visualisering - interiør fra den store sognesal.

Ubebyggede arealer og beplantning
Hensigten er, at de omgivende grønne arealer skal bruges aktivt i relation til sognegårdens aktiviteter.
Samtidig lægges der vægt på, at karakteren af arealerne - herunder beplantningen - afspejler en
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naturlig og harmonisk overgang til landskabet. Arealerne skal derfor fremtræde med en åben
naturpræget karakter, hvor enkelte grupper af træer og buske kan være med til at skabe rumlighed og
nicher for enkelte faciliteter til leg og ophold. Eventuelle lege- og opholdsfaciliteter skal udformes designes - så de passer naturligt ind i den landskabelige og bygningsmæssige helhed. Det frie udsyn
mod Lundby Bakker i forbindelse med den nordsyd gående grønne kile skal sikres.
Undtaget fra disse bestemmelser er forarealet mellem parkeringsbåndet og Sønder Tranders Bygade,
der skal fremtræde som græsareal med en trærække eller anden markerende beplantning.
Beplantningen skal herved medvirke til at understrege vejens og parkeringsbåndets forløb, men skal
samtidig sikre udsigten til Lundby Bakker samt indblik til selve sognegården og udendørslivet på de
grønne arealer.
Generelt vil lokalplanområdet fremstå meget grønt og dermed sparsomt ift. bebyggede- og befæstede
flader. Ved behov kan der etableres regnvandsbassin o.l. på de ubebyggede arealer.
Veje, stier og parkering
Vejadgang skal ske ved etablering af en ny overkørsel til Alfred Nobels Vej. Der gives desuden
mulighed for en eventuel sekundær vejadgang fra Sønder Tranders Bygade. Vejadgange er vist i
princippet på kortbilag 2.
Fra begge veje kører man direkte ind på parkeringsbåndet, der vil rumme ca. 60
p-pladser. P-faciliteterne skal primært dække driften af sognegården, men vil også kunne aflaste
kirken i spidsbelastningssituationer. I tråd med selve sognegården skal parkeringsfladen ligeledes
fremstå med overflade i hvidt/lyst beton, som gradvist opløses i landskabet mod nord. Konkret kan
dette ske ved at belægningen gradvist opløses af fx partier med græsarmering, jf.
visualiseringen. Herved sikres en god integration i landskabet og et grønt udtryk. Cykelparkering
placeres nær indgangen til sognegården.
En øst-vestgående stiforbindelse skal sikre beboere og brugere gode og frie passagemuligheder
gennem området samt god opkobling til naboområder og det omgivende stinet. Stiforbindelsen skal
fremstå som klippet græssti og kan markeres med fx trædesten eller belægningssten - evt.
understøttet af pullertbelysning eller nedfældet belysning.
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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-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø ligger ca. 9,5 km fra
lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand vurderes, at planlægningen for området
hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning 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.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag
IV, herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor
vandsalamander og spidssnudet frø. De eneste arter, der potentielt forventes på lokaliteten er
flagermus og muligvis markfirben. Arealet, hvor der opføres ny bebyggelse, er intensivt dyrket
landbrugsjord. Der er ikke registreret bilag IV dyrearter inden for området. Det vurderes derfor, at der
ikke vil ske en påvirkning af flagermus og markfirben.

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 i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområder 4.10.L3 og 4.10.N7.
Målet for 4.10.L3 er, at bevare Sønder Tranders som en velfungerende landsby, herunder at sikre
landsbyens særlige træk i bebyggelse, terræn, vejstruktur og beplantning. Kommuneplanen muliggør
endvidere, at der på arealet øst for kirken – i lokalplanområdet – kan opføres et menighedshus eller
lignende bebyggelse med relation til kirkens aktiviteter og med tilhørende parkering. Byggeriet skal
udformes og placeres under hensyntagen til at bevare indsigten til Sønder Tranders Kirke fra
omgivelserne.
For 4.10.N7 gælder, at området skal sikres som grøn kile mellem Sdr. Tranders og Universitetsparken.
Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder
ved beplantning af området. Det karakteristiske terræn og de markante grønne elementer skal
bevares og forstærkes.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter.
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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
Museet udgravede i 2012 dele af området hvor den nye sognegård bliver placeret. Her blev der
fundet sporene af 4-5 langhuse, 9 grubehuse, 1staklade og en mængde tilhørende anlæg i form af
gruber og grøfter. Alle bygninger skal henføres til vikingetiden. I et ældre pløjelag blev der fundet
resterne af et gennempløjet sølvdepot fra sidste halvdel af 900-tallet. Fundet tæller 315 små stykker
sølv. Hovedparten udgøres af klip af dirhem, enkelte hele mønter og resten er brudsølv i mindre
stykker.
Museets undersøgelser er koncentreret i det primære byggefelt. Hvis det sekundære byggefelt skal
inddrages kræver det yderligere undersøgelser her. Afhængig af hvordan den kommende
stiforbindelse anlægges kan der også være behov for arkæologiske undersøgelser der.
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 forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Provst Exner-fredning
Arealerne umiddelbart nord for og øst for kirken - herunder lokalplanområdet - er beskyttet af en
Provst Exner-fredning, hvilket betyder at der ikke må bygges eller placeres nogen former for anlæg,
der slører udsynet til kirken.
Provst Exner-fredningen er et særligt initiativ, der blev taget i 1953 af provst Johan Exner for at
beskytte kirkernes omgivelser. Han gennemførte ca. 4500 frivillige fredninger af mindre arealer
omkring vores kirker.
Provst Exner-fredningen i Sdr. Tranders omfatter:
Parkeringsplads mv. umiddelbart øst for kirken
Gravsteder og urneplæner nord for kirken
Marken (matr. nre. 13t og 23g, Sdr. Tranders by, Sdr. Tranders) øst for kirken
Ændringer i et areal, der er omfattet af en provst Exner-fredning kræver tilladelse fra
Fredningsnævnet. Hvis der er modstrid med fredningsbestemmelser, kræves Fredningsnævnets
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 50.
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Der er pr. 14/9 2009 meddelt dispensation fra fredningen til at opføre en sognegård i lokalplanområdet
(matr. nr. 13t, Sdr. Tranders by, Sdr. Tranders). Dispensationen, der er tidsbegrænset til 3 år, er
senere forlænget i hhv. oktober 2012 og august 2015.

Arealer omfattet af Provst Exner-fredningen omkring Sdr. Tranders Kirke.

Kirkebyggelinje
Omkring Sdr. Tranders Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 m, hvor der ikke må bygges højere end
8,5 m. Jævnfør Kortbilag 2.
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.
Lokalplanen er ikke i strid med kirkebyggelinjen.
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Kirkebyggelinjens udstrækning omkring Sønder Tranders Kirke.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt i hele lokalplanområdet. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende
forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. NaturErhvervsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Jordforurening
Området har hidtil været anvendt som landbrugsjord, og der er ikke kendskab til, at der er
sket forurening af jorden.
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.

Grundvandsbeskyttelse
Der er ikke drikkevandsinteresser i lokalplanområdet.
Området er således beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.
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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.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten.
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 01.05.1813
Titel: Dok om færdselsret mv., vedr. 13A
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 20.01.1815
Titel: Dok om færdselsret mv., vedr. 13A
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 09.03.1855
Titel: Dok om færdselsret mv., vedr. 13A, 9P og 5AD
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 26.02.1898
Titel: Dok om vej mv., vedr. 13A
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 09.02.1952
Titel: Dok om fredning, vedr. 13A
Påtaleberettiget: Fredningsnævnet
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 27.07.1953
Titel: Dok om oversigt mv., vedr. 13L, 15H og 23F
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 03.06.1960
Titel: Dok om forsynings/afløbsledninger mv., vedr. 13A og 13L
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Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 23.02.1963
Titel: Dok om byggelinjer mv., vedr. 13A, 13L, 23F og 15H
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 13l, 13t og 23g, Ejerlav; Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 07.08.1985
Titel: Dok om transformerstation/anlæg mv.
Påtaleberettiget: Eniig
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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 området anvendes til kulturelle og rekreative formål, herunder faciliteter til Sønder Tranders
Kirke i form af sognegård med tilhørende opholdsarealer, parkering mv.
at bebyggelse, parkering og beplantning udformes og disponeres under hensyntagen til terræn og
omgivelser, herunder indsigten til både kirke og sognegård samt overgangen mellem by og land, og
at vejadgang til området skal ske fra Alfred Nobels Vej og eventuelt fra Sønder Tranders Bygade.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone. Lokalplanområdet forbliver i landzone.

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

2.4 Bonusvirkning
Lokalplanen indeholder bonusvirkning i medfør af Planlovens § 15 stk. 4 og erstatter følgende
landzonetilladelser, jf. Planlovens § 35, som anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af
den endeligt vedtagne lokalplan:
Tilladelse til:
- ændret anvendelse i medfør af lokalplanens § 3
- opførelse af bebyggelse i medfør af lokalplanens § 5-6
- anlæg og indretning af ubebyggede arealer i medfør af lokalplanens § 7,
- anlæg af veje, stier og parkering i medfør af § 8.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er kulturelle formål.
Kulturelle formål
Rekreative formål

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Rekreative formål

Lokalplanområdet inddeles i delområder.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang og placering
Ny bebyggelse i form af sognegård skal placeres inden for det på Kortbilag 2 viste primære byggefelt
i delområde A. I det sekundære byggefelt placeres den del af bygningen som "graver" sig ned i
landskabet.
Inden for det primære byggefeltet kan der opføres bebyggelse med et samlet etageareal på op til
500 m2 eksklusive udhæng på op til 1,5 m hhv. mod nord og syd.
Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra et for byggefeltet fastlagt niveauplan svarende til
naturligt terræn.
Funktioner som redskabs- og teknikrum, rum til affaldshåndtering mv. integreres i det samlede
bygningskompleks. Ved behov kan der inden for delområde A etableres sekundære bygninger med et
samlet etageareal på maks. 50 m2.
Sekundære bygninger, der placeres uden for byggefeltet, skal etableres som fritstående bygninger.
Der kan ikke etableres bebyggelse i delområde B.
Ad 5.1
Bygningen vil være delvist nedgravet, hvorfor byggefelter syner større end sognegården visuelt vil
fremtræde efter opførelse.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Formsprog
Sognegården skal formgives som et blødt foldet 'bånd', hvor 'enderne' smelter sammen med landskab
og terræn, jf. visualiseringerne.
Udformning af eventuelle sekundære bygninger skal følge hovedbygningens formsprog, herunder de
nøje intentioner om integration og indpasning i landskabet.

6.2 Materialer og farver
Bebyggelsens facader skal fremtræde som en kombination af hvidt/lyst beton
eller puds med transparente glasfacader. Bygningsdetaljer og mindre facadepartier kan fremtræde i
andre materialer som træ og metal.
Glasfacaderne kan ved brug af smalle sortmalede stålprofiler opbrydes i mindre vinduespartier. Tag
skal fremtræde i hvidt/lyst beton eller puds kombineret med grønt tag (Mos Sedum,
græstag o.l.). Langs tagets kanter kan der opsættes værn, såfremt det udføres med et transparent
design. Principperne ses på nedenstående visualisering.
Eventuelle sekundære bygninger skal materiale- og farvemæssigt fremtræde som hovedbygningen.

Visualisering af sognehuset set fra Sønder Tranders Bygade. "Folden" binder bygning og parkeringsflade sammen, så
der dannes en stærk arkitektonisk helhedsløsning.

Ad 6.2
Dele af sognegårdens facader og tag - selve "folden" - udformes, så disse går i ét med hinanden.
Den øvre del vil herefter udgøre sognehusets tag, mens den nedre del udgør parkeringsbåndet
langs med Sønder Tranders Bygade. Endvidere er det hensigten, at den østlige del af taget "vokser"
ud af terrænet, hvorfor denne del udformes som grønt tag evt. med mulighed for ophold.

6.3 Bygningsbelysning
Sognegården må belyses. Dette kan ske ved opsætning af armaturer i bygningens tag eller facade,
eller ved nedfældning i det omgivende terræn eller belægning.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Opholdsarealer
Ubebyggede arealer i delområde A og B beliggende øst for sognegården og parkeringsbåndet skal
fremtræde som et sammenhængende grønt område til brug for udendørs ophold og andre udendørs
aktiviteter. Udsigtsmulighederne fra Alfred Nobels Vej mod Lundby Bakker skal bevares.
Delområde B vil fortsat være en del af den grønne kile og skal derfor fremstå med
en åben naturpræget karakter med langstrakte kig. Konkret tænkes delområdet udformet som et
åbent græs- eller engareal, der kan brydes med enkelte grupperinger af lave buske. Eventuelle
levende hegn og beplantninger langs skel skal være lave (maks. 1 m).
Delområde A skal fremstå i samme naturpræget karakter som delområde B. Dog kan der inden for
sognegårdens nærområde i mindre omfang indpasses faciliteter i form af borde, bænke,
bålsted og enkeltstående legeredskaber eller redskaber til aktivitetsmuligheder. Disse faciliteter skal
gives en skulpturel udformning samt fremtræde i materialer som træ, natursten, beton og metal.
Materialernes farver, skal afstemmes med sognegårdsbygningen og parkeringsbåndet. For
inspiration til udformning af opholdsfaciliteter henvises til de viste referencefotos.
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Referencer: Inspiration til udformning af opholdsfaciliteter og inventar.

Ad 7.1
Hensigten er, at skabe et grønt område, der både danner en naturlig overgang til det åbne land og
som samtidig udgør en attraktiv og fleksibel supplerende ramme om sognegårdens og
lokalsamfundets mangeartede aktiviteter.
Endvidere lægges der vægt på, at indretningen og beplantningen af det grønne opholdsareal ikke
svækker eller udvisker oplevelsen af sognegårdens ikoniske og stedstilpassede arkitektur.

7.2 Forareal mod Sønder Tranders Bygade
Forarealet mod Sønder Tranders Bygade og del af Gulnarevej skal fremtræde i græs, hvori der skal
etableres en trærække o.l., som dels skærmer let mod parkeringsbåndet og dels understreger
sognegårdsbygningens og parkeringsbåndets hovedretning. Se også pkt. 9.2.
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Eksempel på udformning af grønt forareal mod Sønder Tranders Bygade og Gulnarevej.

7.3 Hegning
Der kan ikke opsættes nogen form for faste hegn i området, jf. dog bestemmelsen pkt. 6.2.

7.4 Skiltning
Der kan ikke opsættes skilte bortset fra mindre henvisningsskilte til brug for den interne orientering.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til området skal ske fra Alfred Nobels Vej og kan eventuelt ske fra Sønder Tranders
Bygade, som vist i princippet på kortbilag 2.
Ad 8.1
Med "i princippet" menes, at overkørslen til Alfred Nobels Vej kan flyttes nogle meter ved
udarbejdelsen af det endelige projekt for det interne parkerings- og færdselsareal.
Lokalplanen giver mulighed for en supplerende vejadgang fra Sønder Tranders Bygade, jf. Kortbilag
2. Den endelige udformning af parkeringsplads, adgangsforhold mv. afklares i vejprojektet i
forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse.

8.2 Veje
Intern færdsel skal ske via det til sognegården hørende parkeringsareal ('bånd'), som vist i princippet
på Kortbilag 2.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.

8.3 Stier
Der skal sikres en øst-vestgående stiforbindelse, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien skal fremtræde som trampesti og kan markeres med trædesten.
Stitilslutningen til Sønder Tranders Bygade kan frit placeres langs lokalplangrænsen under
hensyntagen til trafiksikkerhed og sammenhæng i stinettet. Stitilslutningen mod øst kan placeres frit i
lokalplanens østlige afgrænsning under hensyntagen til trafiksikkerhed og sammenhæng i stinettet.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stiforløbet kan flyttes nogle meter eller gives et mere buet
udformning i forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløb.

8.4 Parkering
Der skal etableres parkering for biler i overensstemmelse med normerne, der er angivet i
Kommuneplanens Bilag F.
Parkering skal etableres som fælles parkeringsareal efter princippet, som er vist på Kortbilag 2.
Parkeringsfladen skal udformes i hvidt/lyst beton, der mod nord opløses/opbrydes med felter
af græsarmering o.l., jf. nedenstående princip.
Eventuel belysning af parkeringsarealet skal nedfældes i belægning/terræn eller ske med lav
pullertbelysning.
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Forslag til udformning af parkeringsbåndet set fra den nordlige ende ved Alfred Nobels Vej.

8.5 Cykelparkering
Der skal etableres parkering for cykler i overensstemmelse med normerne, der er angivet i
Kommuneplanens Bilag F.
Cykelparkering skal placeres ifm. hovedindgangen.
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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
Aalborg Kloak A/S har projekteret, dimensioneret og påbegyndt anlægsarbejdet af kloaksystemet i
Sønder Tranders. Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet Aalborg Kommunes
Spildevandsplan som planlagt separatkloakeret og er medtaget i projekteringen og
dimensioneringen af kloaksystemet. På den baggrund forventer Aalborg Kloak A/S at området
tilslutter både spildevand og overfladevand. Tilledninger fra bebyggede og befæstede områder,
herunder veje, til spildevandsselskabets kloaksystem, skal som udgangspunkt reduceres til
naturlig afstrømning svarende til 1 l/s/ha. Om nødvendigt, kan forsinkelsen ske ved hjælp af
landskabelige løsninger fx regnbed og lavning langs Sønder Tranders Bygade, eller underjordiske,
tekniske løsninger. Se også pkt. 9.2.

9.3 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.
Konkret er det tanken, at der som en integreret del af sognegården etableres et affaldsrum/aflukke til
opbevaring af dagrenovation.
Ad 9.3
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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.

9.4 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler skal integeres i bebyggelsen og må ikke være synlige fra
omgivelserne.

9.5 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
Lokalplanområdet grænser ikke op til særligt trafikerede veje og forventes dermed ikke at blive
belastet med et støjniveau fra vejtrafik, der overstiger gældende grænseværdier.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjnievau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj.
Ad 10.2
Etableringen af sognegården forventes kun at medføre en begrænset mertrafik i lokalområdet, da
mange af de besøgende i forvejen har ærinde til kirken eller har bopæl i Sønder Tranders.

Side 30

Forslag

Lokalplan 4-10-103

11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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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, stier og parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet jf. pkt. 9.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

Side 33

Forslag

Lokalplan 4-10-103

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 35

Forslag

Lokalplan 4-10-103

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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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres
med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Frisør o.l.

1-3

Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3
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Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og

3

vaskeanlæg, men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7
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Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7
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Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5

Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5

Side 42

Forslag

Større industri

Lokalplan 4-10-103

Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose
Fiskemel, benmel, blodplasma

7
6-7
7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
Bilaget findes under Bilagslisten bagerst i dokumentet
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Bilagsliste
Bilag 1 - Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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