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Vejledning
Lokalplan 3-3-109
Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:2000. Luftfoto optaget 2013.
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Den eksisterende gulstensbebyggelse
på Hasserisvej 124, som nedrives og
erstattes af nyt boligbyggeri.

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af en
række boliger på området, der tidligere har været benyttet til HK's kontorbyggeri på Hasserisvej.
Boligerne opføres som etagebebyggelse på 2 og 3 etager.
Bebyggelsen skal tilpasses den attraktive og synlige placering ved Hasserisvej. Således skal bygningerne opføres i nutidigt formsprog og i
høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet.
Bebyggelsens indpasning i området skal ligeledes foretages udfra overvejelser om sammenhængen med de nærliggende bebyggelser.

Lokalplanområdet
Området afgrænses mod syd af Hasserisvej og mod nord af en parkeringsplads ved erhvervsejendommen Fuglevænget 9. Mod øst af henholdsvis boliger ved Fuglevænget 3, 5 og 7 samt Hasserisvej 120 og
mod vest af erhvervsejendommen Hasserisvej 126.
Området, der er på ca. 5.200 m2, ligger i byzone og omfatter én ejendom; Hasserisvej 124.
På ejendommen findes i dag nogle kontorbygninger, der for størstedelens vedkommende står tomme.
Tættest mod Hasserisvej ligger en traditionel bebyggelse med saddeltag og i gule teglsten fra 1960. Bag denne ligger flere nyere tilbygninger af varierende kvalitet og stilarter. Området fremtræder generelt
forsømt, idet brugen af bebyggelsen er ophørt for år tilbage.
Denne del af Hasserisvej fremstår
grøn med en del beplantning, heraf
allé-træer og store enkeltstående
træer i forhaverne.

Den nuværende bebyggelse har iflg. BBR et etageareal på 2.109m2,
samt en kælder bl.a. med sikringsrum. Bebyggelsen er opført som
1-2½ etagers bygninger.
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Den eksisterende bebyggelse på Hasserisvej 124.

Området er kuperet med niveauforskelle på 2-3 meter fra Hasserisvej
til det nordlige skel. Størstedelen af arealerne omkring bygningerne
er befæstede parkeringspladser, med en enkelt række allé-træer langs
Hasserisvej.

Lokalplanområdets omgivelser
Hasserisvej er hovedfærdselsåren mellem Aalborg Midtby og de store
villakvarterer i Hasseris, og er derfor meget trafikeret.
Langs vejen ligger en række ældre liebhavervillaer, der for en dels vedkommende har skiftet anvendelse fra de tidligere velhaverboliger til
er-hvervsejendomme som f.eks. kontordomiciler o.lign.
Hasserisvej har et grønt præg med en række flotte ældre træer, både
som allé-beplantning langs vejen og som ældre større træer i de private haver.
Ejendommene som grænser op til lokalplanområdet repræsenterer flere
forskellige stilarter, farver og materialeholdning og har varierende facadehøjder. Ejendommene anvendes til beboelse og erhverv.
Bebyggelsen syd for Hasserisvej består af funkisvillaer og klassiske
historiske villaer i henholdvis gule teglsten og pudsede hvide facader.
Bebyggelsen er varierende fra 1½ til 2 etager og anvendes til boliger.
(Billede 1, 2, 12 og 13 på næste side).
Naboejendommen mod øst er en bolig opført i gule teglsten i 1½ etager. Længere mod øst er der placeret en hvid 1½-etagers bolig i national romantisk stil (billede 3 og 4 på næste side).
Langs Fuglevænget er der ligeledes en række ejendomme som grænser op til lokalplanområdet. Disse er 1½-etagers boliger i gule teglsten
(billede 5 og 6 på næste side).
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De omkringliggende ejendomme ved Hasserisvej 124, beskrivelsen af de enkelte bygningers karakteristika er foretaget udfra
planen "Hasseris bevar mig vel".

På hjørnet af Fuglevænget og Sannasvej er der beliggende en større
bebyggelse dels i klassisk historisk stil og dels i moderne stil. Bebyggelsen er i 2 etager og anvendes til erhverv (billede 7).
På Sannasvej er der tre boligejendomme som grænser op til området.
To af dem er 1-plans typehuse i hvid puds og hvide teglsten (billede 8
og 9). Den sidste bolig er en 2 plans funkisvilla i gule teglsten (billede
10).
Naboejendommen mod vest er en større hvid villa i 2 etager plus uudnyttet tagetage. Villaen anvendes til kontorer (billede 11). Ved siden af
denne er der mod vest placeret en bolig i "Bedre byggeskik" med gule
pudset facader i 1½ etager.
Hele området er omfattet af lokalplanen "Hasseris - bevar mig vel" nr.
05-078, som har til formål at sikre, at Hasseris bibeholder sit karakteristiske udtryk og at udvikling sker med hensyntagen til områdets eksisterende bebyggelse.
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Visualisering af den fremtidige bebyggelse set fra Hasserisvej.

Lokalplanens indhold
Den eksisterende bebyggelse nedrives og erstattes af en ny boligbebyggelse. Der planlægges for opførelse af 20 større boliger med et
gennemsnitlig størrelse på ca. 120 m2. Der fastsættes en samlet bebyggelsesprocent på maks. 50, hvilket svarer til et samlet etageareal
på ca. 2.600 m2.
Området bebygges efter én samlet plan, som en nutidig bebyggelse,
der i omfang og materiale sikres tilpasset den øvrige bebyggelse langs
Hasserisvej og det øvrige Hasseris.
Indenfor lokalplanområdet kan der opføres 4 bygnings volumener med
etageboligbebyggelse. Mod syd, ved Hasserisvej, kan bebyggelsen opføres i op til to etager mod nord, væk fra Hasserisvej, kan bebyggelsen
opføres i 3 etager. Der fastsættes tagkoter for det færdige byggeri, der
skal sikre, at bebyggelsens højde tilpasses området. Den eksisterende
beplantning langs Hasserisvej bevares og det grønne profil forstærkes
ved yderligere tilplantning.
Disponering

Hensigten med lokalplanen er at sikre, at bebyggelsen opføres med en
struktur, som ligger i tråd med den øvrige bebyggelse langs Hasserisvej. Her er hovedparten af bebyggelserne opført, som solitært beliggende bygningsvolumener, store som små, omgivet af friarealer med
varierende grøn karakter.
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Snit A-A (se plan for snitlinie)

Principsnit igennem det fremtidige terræn. Her ses også bebyggelsens vestfacader og arkitektur.

Derfor anlægges der grønne områder og haver i mellem bygningsvolumenerne til ophold for bebyggelsens beboere. De grønne områder vil
være synlige set fra Hasserisvej.
På denne måde sikres en åben bebyggelse med opholdsarealer på ca.
900 m2, på terræn samt flere private opholdsarealer på altaner, for de
beboere, der ikke har direkte adgang til terræn.
Bebyggelse

Inden for lokalplanområdet kan der opføres etagebebyggelse til boligformål, og ved lokalplanens bestemmelser sikres det, at bebyggelsen
arkitektonisk, i stil og materialer, opføres som én samlet bebyggelse.
Der er i lokalplanen fastsat principper for bebyggelsens udformning og
materialevalg, der sikrer, at den som hovedprincip opføres i traditionel
tegl, men med mulighed for, at bryde mindre dele af facaden med andre materialer.
Lokalplanen sikrer, at den fremtidige bebyggelse opføres med et arkitektonisk udtryk, der har referencer til dansk funktionalistisk byggerstil
som funkisvillaen og bungalovvillaen. Se illustration øverst på denne
side samt referencer næste side.
Bebyggelsens etageantal er differentieret til maks. 2 etager for de to
byggefelter mod Hasserisvej og maks. 3 etager for de to byggefelter,
væk fra Hasserisvej. Der er som en del af lokalplanarbejdet udført undersøgelser for bebyggelsens påvirkninger af omgivelserne i forhold til
dagslys og skygger. Det vurderes ikke, at byggeriet vil påvirke det beståede miljø negativt. Se bilag 4.

November 2014 • Side 9

Redegørelse
Lokalplan 3-3-109
Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris

Referencefotos som viser funkisvillaer i Hasseris Villaby.

Friarealer

Trafik

Der er fastlagt bestemmelser i lokalplanen der skal sikre områdets
store træer og beplantning langs Hasserisvej samt hegning mod naboejendomme.
Den eksisterende vejadgang til Hasserisvej bibeholdes.
Inden for lokalplan området etableres en ensrettet vej med sideparkering ved boligerne samt gæsteparkering på arealet op mod Hasserisvej,
som fungerer som parkeringsareal.
Inden der kan etableres boliger i området, i de to byggefelter op mod
Hasserisvej, skal det sikres ved beregninger og evt. afhjælpende foranstaltninger, at de vejledende støjkrav for trafikstøj målt inde og ude
kan overholdes.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I
forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen alene
indeholder mindre ændringer i eksisterende (lokal)plan, og i øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 3-3-109, Boliger, Hasserisvej, Hasseris - Screening/scooping efter Lov om miljøvurdering
af planer og programmer", som kan ses sammen med lokalplanen på
kommunens hjemmeside i planens høringsperiode.
VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
EF-habitatdirektivet
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.
Det nærmeste område er "Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning,
Halkær Ådal og Sønderup Ådal" og ligger ca. 4,5 km vest for lokalplanområdet.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre lejligheder med haver indenfor et ca. 5500 m2 stort bebygget og befæstet område. Området
ligger i et villakvarter i byen. Lokalplanens planlægning af boliger vurderes ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura
2000-område nr. 15, og i kraft af den betydelige afstand, vurderes
lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer
og projekter, at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura
2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en
egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Det aktuelle areal ligger indenfor udbredelsesområdet for en lille række
landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse
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arter vurderes det, at arealet potentielt kan indgå som levested for
flagermus, især Vandflagermus, Dværgflagermus, og Sydflagermus. De
eksisterende erhvervsbygninger som nedrives og erstattes af nye beboelsesejendomme, vurderes ikke at være levested for flagermus. Gamle
træer i området har potentielt betydning som yngle- eller rastested for
flagermus, ligesom træer og beplantninger kan indgå som ledelinjer
for flagermus. Lokalplanen medfører ikke fjernelse af gamle træer eller
væsentlige beplantninger.
Samlet set vurderes lokalplanen således ikke at medføre forringelser
for bilag IV-arter
Kommuneplanens hovedstruktur
Aalborgs Vækstakse har udgangspunkt i et geografisk område som går
tværs igennem Aalborg. Hasseris ligger inden for Aalborgs Vækstakse.
Inden for vækstaksen arbejdes det med flere udviklingsprincipper, som
skal sikre en bæredygtig byudvikling.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner
for området.
Kommuneplanrammer
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.3.D2
Hasserisvej.
Kommuneplanramme 3.3.D2 udlægger området bl.a. til boliger i form
af åben-lav, tæt-lav eller etage bebyggelser med 2½ etager og en
maks. højde på 12,5 meter samt en maks. bebyggelsesprocent på 40.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne,
idet forhold til bebyggelsesprocenten og etageantallet.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 3.013 offentliggøres samtidig med lokalplanen,
men i et særskilt dokument.
Lokalplan 05-078
Området er omfattet af en eksisterende lokalplan, hvis formål er at bevare Hasseris Villabys karakter som et område med bevaringsværdige
bygninger samt sikre, at området fortsat benyttes til bolig og småerhverv.
Den eksisterende lokalplan ophæves for området omfattet af denne
lokalplan.
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Skole og institutioner
Boligerne vil blive dækket af skoledistriktet for Stolpedalsskolen. I øjeblikket er der ikke kapacitet til flere klasser og kun kapacitet til enkelte
ekstra elever i de nuværende klasser og i DUS'en.
Der vil i de kommende år blive bygget til skolen, således at der er kapacitet til de elever der forventes at komme på skolen.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal kommunens miljøafdeling høres inden grundvandssænkningen iværksættes
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er omfattet af Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Området er fælleskloakeret, og spildevand ledes til Renseanlæg Vest.
Ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal separatkloakeres.
Afledning af overfladevand
Lokalplanområdet har i dag en stor befæstelsesgrad, som med gennemførelsen af lokalplanen vil blive mindre. Derfor vil der alt andet lige
være mindre regnvand end i dag, der skal afledes til kloaksystemet.
Når området bliver separatkloakeret, bør der være særligt fokus på
lokal håndtering af regnvand.
Der findes en række muligheder for håndtering af regnvand inden for
lokalplanområdet:
• Minimere områder med befæstede arealer
• Anvendelse af vandgennemtrængelige belægninger,
• Etablering af grønne tage og facader,
• Opsamling og anvendelse af regnvand til f.eks. vanding,
• Etablering af render, grøfter, regnbede mv. som enten bidrager til
forsinkelse, bidrager til fordamping eller nedsivning af regnvandet
og samtidig har en natur- og / eller rekreativ gevinst.
Renovation og affald
Ved etageejendomme bør der som udgangspunkt reserveres areal til
etablering af affaldsøer på grunden. Opsamlingen kan ske i kuber/
containere eller, hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt,
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i underjordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås mindre
synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes.
Ved større boligkomplekser kan der med fordel etableres plads til central opsamling af eksempelvis storskrald, metal, elektronikaffald og
farligt affald. De to sidstnævnte affaldstyper skal kunne opbevares aflåst. Dvs. egentlige genbrugspladser/miljøpladser. Fordelen ved denne
løsning er, at der opnås bedre udnyttelse af udstyr, nemmere opsyn og
mere fleksibilitet for beboerne.
Ved meget store og sammenhængende områder med mange boliger
bør det overvejes, om der med fordel kan etableres underjordiske affaldssystemer for en eller flere af de affaldsfraktioner, der forekommer i
husholdningen.
Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kildesortere. Dvs. mulighed for at etablere skakte, der kan håndtere flere
affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til renovationsarbejdernes
arbejdsmiljø.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 9931 4955.
Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisning.
Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri som defineret i det til
enhver tid gældende bygningsreglement.
Gasforsyning
Området kan forsynes gas med fra eksisterende ledningsføring i Hasserivej, syd for området.
Jordforurening
Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På
www.skidt.dk kan man se, om lokalplanområdet er helt eller delvist
omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning
af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Aalborg Forsyning,
Renovation, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse
med jordflytningen.
Hvis man opfører en ny bolig eller ændrer anvendelsen af et areal til
bolig, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre sig, at
det øverste 50 cm’s jordlag på de ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der er varig fast belægning. Yderligere oplysninger kan fås
ved at kontakte Aalborg Kommune.
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Støj
Området ligger op mod Hasserisvej med en ÅDT (årsdøgntrafik) på ca.
9.168 køretøjer.
Der er gennemført beregninger der viser, at støjniveauet
Lden(støjniveauet fordelt over hele døgnet) ved den facade, der vender
mod Hasserisvej er op til 68 dB.
Der kan i eksisterende støjbelastede byområder planlægges nye boliger under forudsætning af, at de enkelte boliger støjisoleres i facaden
således at det indendørs støjniveau på Lden 33 dB kan overholdes, og
at udendørs opholdsarealer ikke påvirkes af støj der overstiger Lden 58
dB.

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.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste 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. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 03.02.1960 (lbnr. 995798-76)
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Påtaleberettiget: Ejere af matr.nr. 10h Aalborg Ladegaard, Hasseris.
Ifølge deklarationen må der på et mindre areal i skel mellem matr.nr.
10e og 10h ikke opføres bygninger, etableres hegn, benyttes til lager
m.m. Størstedelen af arealet er senere arealoverført til matr.nr. 10h (i
2008), hvor servitutten nu ligeledes er lyst.
Servitutten vurderes, at have mistet sin betydning og bør aflyses. Da
der er tale om en privat rådighedsservitut, kan det alene ske med den
påtaleberettigedes accept.
Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 24.02.1962 (lbnr. 995799-76)
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Deklaration vedr. 4 forskellige forhold:
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- anlæggelse og vedligeholdelse af parkeringspladser. Lokalplanen
fastsætter ajourførte krav om udlæg og anlæg af p-pladser iht. gældende p-norm. For denne dels vedkommende er der tale om en privatretlig servitut, der ophæves med lokalplanen.
- færdselsret til en på daværende tidspunkt nordligere parcel. Ejendommen er sammenlagt, deklarationen har mistet sin betydning
og bør aflyses. Der kan dog være placeret ledningsanlæg i vejarealet, dette vil på nuværende tidspunkt være interne forsyningsledninger og vil blive ændret i forbindelse med byggemodning af området.
- tilslutningspligt til Hasseris Fjernvarme. Bør slettes da tilslutningspligt i dag reguleres i varme- og lokalplaner. Da det er en offentlig
rådighedsservitut kan den kun slettes med den påtaleberettigedes
accept.
- bestemmelse om godkendelse af planerne for opførelse af butikshus, samt bestemmelse om at husets lejere ikke må benytte parkeringspladsen foran huset. Privat servitut (tilstand) der bør aflyses
med lokalplanen, da bestemmelserne om etablering af parkering
m.m. erstattes af lokalplanens bestemmelser.
Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 18.12.1968 (lbnr. 995800-76)
Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., forbud mod oplagsplads
Titel:
mv samt godkendelse af bygningstegninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Deklarationen omhandler dels et forbud mod udstykning, dels fastsættelse af anvendelsen til udvidelse af butik, forbud mod etablering af
oplagsplads samt godkendelse af bygningstegninger.
Der er tale om en privat tilstandsservitut, der er i strid med lokalplanens bestemmelse om boliger m.m. Servitutten aflyses.
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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,

1.2

at ny bebyggelse opføres som en arkitektonisk helhed,

1.3

at bebyggelsen disponeres med grønne fællesarealer,

1.4

at beplantningen langs Hasserisvej bevares,

1.5

at området vejbetjenes fra Hasserisvej.

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 indenfor lokalplanens afgrænsning.

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
• Boliger (tæt-lav-boliger og etageboliger)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l.,
små transformere, vejanlæg)

4. Udstykning
Området må ikke udstykkes yderligere.
Ønskes der en yderligere opdeling af området kan det kun ske ved en
ejerlejlighedsopdeling.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Nedrivning
Eksisterende bygninger indenfor lokalplanområdet kan nedrives.
5.2 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte ejendom.
5.3 Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på
Bilag 2.
5.4 Mindre, sekundære bygninger
Carporte, redskabsskure, cykelskure, plads til opsamling af affald, drivhuse og andre mindre, sekundære bygninger må opføres uden for byggefelterne. Disse bygninger og anlæg må ikke placeres nærmere skel
end 2,5 meter.
Der må maks. opføres sekundære bygninger udenfor byggefeltet svarende til 2 m2 pr. bolig.
5.5 Etager, byggefelt A og B
Bygninger må opføres i maks. 2 etager.
5.6 Etager, byggefelt C og D
Bygninger må opføres maks. i 3 etager.
5.7 Bygningshøjde
Ingen bygninger må gives en højde, der ved overkant tag overstiger de
tagkoter, der fremgår af Bilag 2.
Da terræn i dag er reguleret og tilpasset de nuværende bygninger,
fastsættes højden ved maks. tagkoter i stedet for niveauplaner. Tagkoter giver et præcist højdegrænseplan.

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udformning
Bebyggelsens skal udformes så den i udtryk og proportioner fremstår i
henhold til skitsen side 9.
Bebyggelsen må ikke opføres med åbne svalegange i facaden.
6.2 Generelt
Den samlede bebyggelse, inkl. mindre sekundære bygninger, skal
fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til formsprog, materialer, farve mv.
Med bestemmelsen sikres at al bebyggelse opføres ud fra samme arkitektoniske principper, dette uanset om der senere bygges nyt eller til
som ”knopskydning”. Ligeledes skal sekundære bygninger m.m. indarbejdes i den samlede bebyggelses arkitektoniske udtryk.
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6.3 Facader
Facader skal udføres som blank mur i tegl med varierede lyse nuancer
og farvespil.
Mindre partier på facader og gavle (maks. 1/4) kan fremstå som træbeklædning, pudsede-malede flader, metalplade eller med begrønning.
Vinduer skal fremstå med rammer og karme af træ,
metal eller en blanding af disse materialer.

Reference fotos af facademur i
teglsten i lys nuance med farvespil.

Materialevalg, farver, udformning mv. på vinduer, altaner, udvendige
trapper, indgangspartier og øvrige bygningsdetaljer skal være ens for
hele bebyggelsen.
At farverne skal være ens betyder, at de hver for sig skal være identiske i farvekode, produktnavn, transparens og glansgrad.
Sokler må udføres i en maks. højde af 0,6 meter. Således skal sokler,
der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres som
ydervægge.
6.4 Sekundære bygninger
Sekundære bygninger, der opføres udenfor byggefelterne, må fremstå
med facader i tegl eller træ, under forudsætning af, at de samlet set
fremstår ens.
6.5 Tagform
Tage skal udføres, så de syner flade.
Tage på primære bygninger skal begrønnes.
Fra en stor del af den omkringliggende bebyggelse vil byggeriets tagflader være synelige. Derfor betragtes taget som en femte facade, og
som krav til bearbejdning af denne, stilles der krav om begrønning af
tagfladen.
Synlige tagrender og nedløb skal være af metal.
6.6 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 meter tilbage i forhold til bygningens facade.
Ventilationsafkast må ikke være højere end 1 meter over bygningens
tag.
Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes tage eller facader.

7. Ubebyggede arealer
7.1 Opholdsarealer
Arealer der ikke benyttes til bebyggelse, vejanlæg og parkering skal
anlægges således, at de kan benyttes som opholdsarealer.
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Der skal anlægges fælles opholdsareal på min. 30% af boligetagearealet, med en placering i princippet som angivet på Bilag 2.
7.2 Fælles friarealer, indretning og beplantning
De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god
helhedsvirkning.
Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer,
legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres
ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle friarealerne. Det
skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer på. Derfor
stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde.
Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at
friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor
inventar, belægninger og beplantning er vist.
7.3 Beplantning
Eksisterende træer udenfor byggefelterne og vejudlægget samt grønne
hegn mod naboejendomme skal bevares. Træerne skal indgå i den
samlede plan for indretning af friarealerne jf. pkt. 7.2.
Træer, der har en stammediameter på mere end 20 cm, er bevaringsværdige, og de må ikke fældes. Beskæring af grene, hvis diameter er
større end 10 cm, må ikke finde sted på de bevaringsværdige træer.
Bestemmelsen gælder ikke for elmetræer.
Ved indreting af parkingsarealerne skal der etableres et min. 1 meter
bredt grønt bælte mod Hasserisvej.
Bæltet skal sikre, at de bevaringsværdige træer får bedre vækstbetingelser.
Træerne kan beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse.
Ved eventuel nødvendig udskiftning af enkelte udgåede træer, skal der
etableres nye træer/beplantninger, der forbedrer områdets biodiversitet.
Mellem Hasserisvej og parkeringsarealet kan de eksisterende træer
fjernes under forudsætning af, at der efterplantes og etableres en
"grøn" profil eller kant mod Hasserisvej.
7.4 Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænregulering nærmere nabo- eller vejskel
end 1 meter.
I forbindelse med byggemodning må der foretages terrænregulering
således, at omkringliggende terræn tilpasses bebyggelsen.
Terrænreguleringen på ejendommen er i dag foretaget således at terrænnet er tilpasset de nuværende bygninger, der kan derfor ikke tales
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om et "naturligt terræn". I forbindelse med ny bebyggelse kan terræn
derfor reguleres således at det igen tilpasses bebyggelsen, men dog
således at terræn fastholdes i det nuværende niveau langs kanten af
området mod de omliggende ejendomme.
7.5 Terrænregulering, udførelse
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større
tilpasninger (større niveauforskel end 1:2) skal ske med støttemure.
7.6 Afskærmning, hegn, støttemure o.lign.
Afskærmning, hegn, støttemure o.lign. skal udføres med samme materialer som facaden (tegl) eller i træ og kan begrønnes (dækkes af beplantning) eller etableres som hæk eller levende hegn.
Hegn, afskærmning og støttemure skal være ens for hele området.
Afskærmning mellem bebyggelsen og den interne vej a-a må maks.
gives en højde på 1,5 m.
Der må kun opsættes levende hegn i skel mod naboejendomme.

8. Veje, stier og parkering
8.1 Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hasserisvej som vist i
princippet på Bilag 2.
Vej a-a udlægges med en bredde på min. 7 meter.
Vej b-b udlægges med en bredde på min. 5,5 meter med en placering
som vist i princippet på Bilag 2. Vejen anlægges med en kørebanebredde på min. 3,5 meter og sideparkering.
Vej c-c udlægges og anlægges med en bredde på min. 3,5 meter med
en placering som vist i princippet på Bilag 2.
8.2 Parkering
Der udlægges areal til p-pladser som sideparkering langs vej b-b samt
ved adgangsvejen a-a som vist i princippet på Bilag 2.
Der skal anlæges parkeringspladser i henhold til Aalborg Kommunes
normer.
8.3 Belægning
Veje, stier og parkeringsarealer skal udføres med permeable belægninger f.eks. græsarmering.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
9.2 Fjernvarme
Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisninger.
9.3 Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.
9.4 Renovation
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
Pladser og anlæg til affaldsortering skal afskærmes således de ikke er
synlige fra nabobebyggelse, offentlige veje og stier. Eventuelle anlæg
og afskærmning skal opfylde betingelserne i pkt. 6.1 og 6.2 vedr. bebyggelsens udseende, pkt. 7.2 Fælles friarealer, indretning og beplantning og pkt. 7.6 vedr. afskærmning.
9.5 Kloakering
Spilde- og overfladevand skal afledes til kloakken i Hasserisvej. Grundet terrænforholdene skal vandet oppumpes til den offentlige kloak via
private pumpestationer, som det også er tilfældet for ejendommen i
dag.

10. Miljø
10.1 Energiklassificering
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 Miljøklassificering
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i
miljøklasse 1-2.
10.3 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau i boligen og udendørs støjniveau på opholdsarealerne, ikke
overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for
trafikstøj.
Der må ikke etableres støjvolde, fritstående støjskærme o.lign. som
afskærmning mellem den interne vej a-a og Hasserisvej.
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10.7 Grundvandssænkning
Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal kommunens miljøafdeling høres inden grundvandssænkningen iværksættes.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført for den del af området, som tages i brug:
- Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles fri- og
opholdsarealer, som anført i lokalplanens pkt. 7,
- Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1,
- Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2,
- Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.2,
- Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes
anvisning,
- Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved måling, at
opholdsarealerne ikke belastes med trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Lokalplan 05-078, Strøybergsvej m.fl., Hasseris
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
3-3-109 ophæves lokalplan 05-078, Strøybergsvej m.fl., Hasseris for
det område, der er omfattet af lokalplan 3-3-109.

14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
3-3-109 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 24.02.1962 (lbnr. 995799-76)
Titel:
Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 10e, Aalborg Ladegaard, Hasseris
Tinglyst: 18.12.1968 (lbnr. 995800-76)
Titel:
Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., forbud. Påtaleberettiget:
Aalborg Kommune
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Lokalplan 3-3-109
Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris
Aalborg Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med en påtegning i tingbogen.

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.
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