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

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

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

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

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

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Aalborg Zoo. Aalborg Zoo arbejder med
konkrete planer om udvidelse af indgangsparti og butik, samt ønske om opførelse af restaurant i
tilknytning til haveanlægget. På sigt har Aalborg Zoo også planer om at opføre et nyt tropehus, der vil
give gæsterne mulighed for at opleve dyrene fra restauranten.
Aalborg Zoo har købt boligejendommen, Mølleparkvej 61, der grænser op til Aalborg Zoo´s arealer
mod øst. Realisering af planen forudsætter, at bebyggelsen på ejendommen nedrives. En nedrivning
forudsætter en tilladelse fra kommunen iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljø, da bebyggelsen er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området fortsat kan anvendes til rekreative formål i form af
zoologisk have. Med lokalplanen skabes mulighed for, at der i tilknytning til den eksisterende
bebyggelse beliggende ud mod Mølleparkvej, kan opføres en ny bebyggelse, der kan imødekomme
Aalborg Zoo´s ønsker om udvidelse af deres indgangsparti, butik samt øvrige tilhørende funktioner.
Planen stiller en række vilkår til bebyggelsens højde og omfang, der skal sikre, at ny bebyggelse
indpasses i området og udformes under hensyntagen til naboerne. Lokalplanen skal desuden
gennem bestemmelser om arkitektur og materialevalg sikre, at bebyggelsen fremstår med en høj
arkitektonisk kvalitet med mulighed for at fremstå, som et ikon/vartegn for Aalborg Zoo. Det skal
sikres, at indgangen fremstår imødekommende og transparent, så de besøgende inviteres indenfor.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet afgrænses af Mølleparkvej mod nord, boligparcellerne langs Bejsebakkevej mod
øst og Faunavej mod nordvest. Mod syd grænser planområdet op til den øvrige del af Aalborg Zoo.
Lokalplanområdet omfatter området omkring Aalborg Zoo's indgang. Det består af en mindre del af
matr. nr. 80m, samt parcellen øst for zoologisk have, matr. nr. 80abk begge Aalborg Markjorder.
Planområdet udgør et areal på knap 5.800 m².
Aalborg Zoo er en selvejende institution, der ejer bygninger og anlæg beliggende indenfor parken.
Kommunen ejer arealerne på nær den nye tilkøbte ejendom Mølleparkvej 61, der ejes af Aalborg Zoo.
Størstedelen af lokalplanområdet ligger i landzone. Dog ligger ejendommen Mølleparkvej 61 i
byzone. Med vedtagelse af lokalplanen tilbageføres matr. nr. 80abk Aalborg Markjorder til landzone
og den øvrige del af lokalplanområdet fastholdes i landzone. Arealet fastholdes i landzone, da der er
tale om et rekreativt areal beliggende i tilknytning til andre parker og skovarealer, der ligeledes ligger i
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landzone, hvor kommunen ikke har ønske om, at der skal ske egentlig byudvikling.
Lokalplanområdet anvendes ved planens udarbejdelse til zoologisk have og rummer en bebyggelse,
der fungerer som indgangsparti, kontor- og administration, kiosk m.v. I tilknytning til bebyggelsen
finder man Bjørnespringvandet, omkranset af en række større træer, der er meget kendetegnende for
Aalborg Zoo og som fremstår som et særligt arkitektonisk element. Den østlige del af området
fremstår som et rekreativt anlæg med sø og grønne arealer og i tilknytning hertil en mindre
bebyggelse til anlægget for flamingoerne.
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Øverst ses Bjørnespringvandet, som er det første, der møder de besøgende, når man kommer gennem indgangen til
Aalborg Zoo. Fotoet for neden viser, den eksisterende bebyggelse set inde fra haveanlægget.

Den nordøstligste del af lokalplanområdet, Mølleparkvej 61, rummer et fritliggende parcelhus, der er
registreret med en bevaringsværdi på 4.
Adgang for besøgende til Aalborg Zoo foregår via indgangspartiet fra Mølleparkvej. Der er desuden
serviceveje fra henholdsvis Faunavej og Bejsebakkevej, beliggende udenfor lokalplanområdet. Ud
mod Mølleparkvej er der anlagt et vejareal, der anvendes som vendeplads. Parcelhuset har
vejadgang fra Mølleparkvej.
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Aalborg Zoo set fra Mølleparkvej. Foran indgangen er anlagt en vendeplads.

Terrænet indenfor området fremstår som en sydøstvendt skråning, hvor terrænet falder fra nordvest
i ca. kote 40 og med 8 meter til sydøst, ca. kote 32.

Omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende i Hobrovejskvarteret og ligger i naturskønne omgivelser. Det grænser
mod nordvest op til Mølleparken, der er én af Aalborgs større parkanlæg, som bl.a. benyttes til
koncerter og andre events. Den del af Mølleparken, der ligger nærmest Aalborg Zoo, er anlagt med
en klatrebane - "Klatreparken". Også syd for Aalborg Zoo og syd for Vestre Alle finder man et større
rekreativt område - "Aalborglund".
Øst for Aalborg Zoo findes flere attraktive boligområder, der fremstår med havebypræg og med en
bebyggelse bestående af både ældre bevaringsværdige villaer, rækkehusstrukturer og nyere
parcelhuse. Boligerne ligger attraktivt på den østvendte skråning med gode udsigtsforhold.
På den nordlige side af Mølleparkvej råder Aalborg Sygehus Syd over større arealer, der er
forholdsvis tæt bebygget med en blanding af ældre og nyere sygehusbyggeri.
Stolpedalsskolen er beliggende sydvest for Aalborg Zoo med tilhørende udendørs opholdsarealer og
boldbaner, der grænser op til Mølleparken.
Langs Mølleparkvej er der anlagt et større antal parkeringspladser, der benyttes både af besøgende i
Aalborg Zoo, men også af de ansatte og besøgende til Aalborg Sygehus Syd. Også langs Faunavej
er der indrettet parkeringsarealer.
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Lokalplanens indhold
Aalborg Zoo ønsker at udvide det rekreative anlæg med et større indgangsparti og butik i tilknytning til
eksisterende bebyggelse beliggende ud mod Mølleparkvej. Samtidig ønsker de at opføre en
restaurant i tilknytning til haveanlægget samt et mindre tropehus, hvor dyrene kan opleves fra
restauranten. Den nye bebyggelse forventes at rumme et areal på knap 3.000 m². Ved udvidelsen
inddrages ejendommen Mølleparvej 61, beliggende sydøst for Aalborg Zoo.
Anvendelse og disponering
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til rekreative formål i form af zoologisk
have. Der kan i tilknytning til det rekreative anlæg opføres og indrettes indgangsparti, kontor og
administration, butik, restaurant, undervisning samt et mindre dyreanlæg.
Ved udarbejdelse af planen, foreligger der ikke et konkret projekt for den nye bebyggelse. Dog er der
i samarbejde med arkitektfirmaet NORD, udarbejdet volumenskitser, der viser forslag til omfanget af
den nye bebyggelse. Lokalplanen udstikker en række retningslinjer for, hvordan den nye bebyggelse
skal opføres, hvilke skal sikre, at bebyggelsen indpasses i omgivelserne og opføres under
hensyntagen til naboerne.
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Volumenskitserne er udarbejdet af arkitektfirmaet NORD.

Den nye bebyggelse skal sammenbygges med eller erstatte eksisterende bebyggelse, og opføres
med facade i vejskel og langs forplads mod Mølleparkvej. Dermed sikres, at bebyggelsen kommer til at
fremstå som et samlet bygningsanlæg og med en facade mod vejen, der markerer indgangen til
Aalborg Zoo. Dele af facaden kan tilbagerykkes fra facadelinjen mod Mølleparkvej og forpladsen,
hvilket skaber et spil i facaden og giver mulighed for indretning af mindre opholdsrum ud mod
Mølleparkvej. Desuden kan dele af facaden fremrykkes ud mod forpladsen. Ud mod Mølleparkvej og
forpladsen skal facaden gennembrydes af f.eks. en portgennemgang, således at man som
besøgende fra Mølleparkvej fornemmer det grønne rum med Bjørnespringvandet som en del af
indgangen til Aalborg Zoo.
Der udlægges ikke noget egentlig byggefelt med lokalplanen, men området opdeles i byggeområder,
der sikrer en bygningsafstand på mindst 8 meter fra naboejendommene mod øst og sydøst for at
undgå væsentlige indbliks- og skyggegener til nabobebyggelserne.
Desuden skal der friholdes et areal omkring Bjørnespringvandet for at bevare den grønne rotunde af
større træer.
Bebyggelsens omfang
Med lokalplanen fastsættes et maksimalt etageareal på 4.630 m² for lokalplanområdet, hvilket svarer
til en bebyggelsesprocent på 80 for området. Den eksisterende bebyggelse indenfor planområdet
omfatter et bygningsareal på 1220 m² ifølge BBR. Det vurderes, at der indenfor planområdet kan
tillades en forholdsvis høj bebyggelsestæthed, idet bebyggelsen placeres ud mod Mølleparkvej i
tilknytning til det bebyggede område ved Aalborg Sygehus Syd på modsatte side af vejen.
Bebyggelsen er en del af Aalborg Zoo, og haveanlægget vil trods opførelse af ny bebyggelse,
fortsat fremstå som et større åbent anlæg i området.
Den nye bebyggelse skal opføres med varierende etageantal og højder, og skal nedtrappes mod
øst/sydøst. Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i byggeområder, der differentierer mellem
etageantal, således for at undgå for store spring i bygningen. Mod øst/sydøst må den nye
bebyggelse fremstå i maksimalt 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter, hvilket skal
sikre, at bebyggelsen tilpasses boligbebyggelserne mod øst og eventuelle indbliks- og skyggegener
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undgås i væsentlig grad.

Illustrationerne ovenfor viser skyggediagram, der viser eksisterende og fremtidig bebyggelses skyggepåvirkning på
omgivelserne i april klokken 9.00. Pga. den nye bebyggelses orientering ift. nabobebyggelser, vil der ikke ske nogen
væsentlig skyggepåvirkning om morgenen af nabobebyggelser.

Af illustrationerne ovenfor, (skyggediagram, april klokken 15.00), fremgår, at opførelse af ny bebyggelse kan medføre
en skyggepåvirkning af nærmeste bolig mod øst. Påvirkningen vurderes dog at være af mindre væsentlig omfang.

Bebyggelsens højde og etageantal kan gradvist optrappes mod nordvest og lokalplanen fastsætter,
at der indenfor et nærmere afgrænset område kan opføres ny bebyggelse i 2-3 etager, hvor
maksimalt 40 pct. af bebyggelsen må opføres i 3 etager. Længst mod vest må ny bebyggelse opføres
i maksimalt 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 11 meter, hvilket tager udgangspunkt i den
eksisterende bebyggelses højde. Pga. arealets terrænfald mod sydøst vil den nye bebyggelse ikke
fremstå højere end eksisterende bebyggelse.
Desuden sikres, at bebyggelsen opføres med en variation i bygningshøjde og at der sker en opdeling
af bygningsvolumet i mindre enheder, som følger terrænet. Terrænregulering skal begrænses og
terrænforhold skal optages i bebyggelsen. Dermed vil bygningen ikke fremstå dominerende, men
virke mere imødekommende.
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Illustrationerne viser et eksempel på hvordan ny bebyggelse opføres med en variation i etageantal og samtidig
indpasses i terrænet. Øverst ses den nye bebyggelse inde fra Aalborg Zoo, mens bebyggelsen ses fra Mølleparkvej
på den nederste illustration.

Bebyggelsens udseende
Bebyggelsen skal gennem arkitektur og materialer fremstå som et vartegn for Aalborg Zoo. Ny
bebyggelse skal fremstå med en høj arkitektonisk kvalitet, der gerne må afspejle Aalborg Zoo`s
målsætning om naturbevaring og hensyntagen til det omgivende miljø, bl.a. med reduceret forbrug af
naturlige ressourcer (vand, varme og energi) og et bevidst valg af materialer.
Lokalplanen giver mulighed for, at den nye bebyggelse kan opføres med et bredt udvalg af materialer,
hvilket skal sikre, at der ved projektering kan arbejdes med bygningens facadeudtryk, hvor forskellige
materialer kan understøtte opdelingen af bygningen i mindre enheder. Planen stiller dog krav om, at
dele af bebyggelsens stueetage skal fremstå transparent enten via brug af transparente materialer
som f.eks. glas, perforerede metalplader o.l. eller via opbrud i facaden og egentlig portgennemgang.
Dermed sikres, at bebyggelsen vil fremstå åben og inviterende og det grønne indenfor kan
fornemmes fra Mølleparkvej - herunder rotunden af træer omkring Bjørnespringvandet. Indgangen til
Aalborg Zoo skal være tydelig, hvilket kan markeres via materialevalg.
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Referencefotos ovenfor viser et eksempel på en større portgennemgang. Nederste foto viser et eksempel på byggeri
opført i en kombination af træ og glas i stueplan, der sikrer en transparenthed.

Trafik og parkering
Adgang til området skal ske fra Mølleparkvej.
Ved planens udarbejdelse er der anlagt en vendeplads ud for den eksisterende bebyggelse og
indgang. Arealet udlægges i nærværende plan til forplads til det rekreative anlæg, samtidig med at
der indenfor arealet skal etableres vendeplads med mulighed for varelevering, afsætning af
besøgende o.l. Forpladsen kan indrettes som shared space.
Med lokalplanen gives mulighed for, at der bl.a. kan opføres en ny restaurant i området med
åbningstider også i aftentimerne. Det vurderes dog ikke, at den nye anvendelse vil give anledning til
en øget trafikmængde fra personbiltrafik. De besøgende til den nye restaurant vil også komme på
andre tidspunkter, end de, der besøger Aalborg Zoo i løbet af dagtimerne og dermed fordele de
besøgende udover dagen. Der findes i dag ca. 220 afmærkede parkeringspladser i området omkring
Aalborg Zoo - bl.a. langs med Mølleparkvej og Faunavej. Parkeringspladserne anvendes både af
besøgende til Aalborg Zoo, men også af ansatte, patienter og besøgende til Aalborg Sygehus Syd.
Der udlægges ikke parkeringspladser indenfor lokalplanområdet, og det vurderes, at projektet ikke
udløser behov for yderligere parkeringspladser.
Ubebyggede arealer og beplantning
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Ud mod Mølleparkvej skal der indrettes en forplads der markerer indgangen til Aalborg Zoo.
Forpladsen skal indrettes som shared space og med vendemulighed for lastvogne, der kommer med
varer til området samt med mulighed for afsætning af besøgende. Forpladsen skal indrettes med en
blanding af befæstede arealer, beplantning og inventar og skal indrettes således, at den indbyder til
ophold og den skal markere overgangen mellem byens tætte bebyggelse og parkområdet ved
Aalborg Zoo.
Langs lokalplanområdets afgrænsning mod øst udlægges et minimum 8 meter bredt
beplantningsbælte. Formålet er at sikre en buffer mellem den nye bebyggelse og naboerne mod øst,
samt tilføre området et grønt præg. Beplantningsbæltet skal fremstå tæt beplantet med træer og
buske. Beplantningen nærmest skellet mod øst skal fremstå med en maksimal højde på 3 meter. I en
afstand af mindst 5 meter målt fra naboskel mod øst, kan der plantes solitære træer, der kan opnå en
maksimal højde på 8 meter.
Ved indgangen til Aalborg Zoo findes det eksisterende Bjørnespringvand omkranset af store træer.
Springvandet og træerne fremstår som et særligt arkitektonisk element, der skal bevares. Den nye
bebyggelse må ikke opføres indenfor zonen, der er udlagt omkring træernes kronebredde, hvilket
skal sikre de bedste levevilkår for træerne.
Håndtering af regnvand
Lokalplanen stiller vilkår om, at der skal ske lokal håndtering af overfladevand enten via nedsivning på
egen grund eller via forsinkelse inden afledning til det offentlige kloaksystem.
Forsinkelse af overfladevand kan ske via grønne tage og/eller i sammenhængende systemer af fx
åbne våde bassiner, grøfter, kanaler, regnbede o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets
fri- og opholdsarealer.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 5,2 km mod vest - Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde
"Ulvedybet og Nibe Bredning", ramsarområdet af samme navn og habitatområdet "Nibe Bredning,
Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Alene pga. afstanden vurderes, at gennemførelse af planen ikke vil
påvirke 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.
Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for flere arter listet på habitatdirektivets bilag
IV. Herunder flere arter af flagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Søen mod øst kan være potentielt levested for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der findes
også nogle større træer i området, der kan være potentielt levested for flagermusarter. Der er ingen
konkret kenskab til, at der i området skulle forefindes bilag IV-arter. Dog vurderer Aalborg Kommune,
at arealet indgår som fourageringsområde for Sydflagermus og Dværgflagermus.
Med lokalplanen gives mulighed for at inddrage dele af det ubebyggede areal til ny bebyggelse. Dog
bevares større dele af eksisterende beplantning, herunder beplantningsbæltet langs områdets
afgrænsning mod øst, del af søen samt de større træer omkring Bjørnespringvandet. Det vurderes, at
der ikke vil ske nogen væsentlig påvirkning af beskyttede arter indenfor området.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Kommuneplanens hovedstruktur
Ifølge kommuneplanens hovedstruktur skal storbyturisme og erhvervsturisme gives gode vilkår for at
skabe liv og omsætning i byen. Med lokalplanen gives mulighed for, at der kan ske en udvidelse af
Aalborg Zoo, hvilket falder godt i tråd med kommuneplanens hovedstruktur.
Kommuneplanens retningslinjer
Bevaringsværdige bygninger
Ifølge kommuneplanens retningslinje 5.2.3 om bevaringsværdige bygninger, må bygninger med en
bevaringsværdi på 1-6 ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.
Beboelsesbygningen på Mølleparkvej 61 er registreret med en bevaringsværdi på 4. Realisering af
lokalplanen forudsætter, at bygningen nedrives. Den må ikke nedrives førAalborg Kommune har
meddelt tilladelse hertil iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Butikker i tilknytning til forlystelser
Butikker i tilknytning til bl.a. forlystelser kan placeres udenfor de afgrænsede områder til butiksformål
med en maksimal størrelse på 250 m². Der henvises til kommuneplanens retningslinje 7.1.7.
Aalborg Zoo har i dag en eksisterende butik med et samlet bruttoetageareal på 320 m², indenfor den
del af Aalborg Zoo, der indgår i lokalplanområdets afgrænsning. Aalborg Zoo ønsker at udvide den
eksisterende butik til et samlet bruttoetageareal på 500 m².
Planloven fastlægger ingen maksimale størrelser på denne butikstype, men størrelsen skal afspejle
den sekundære funktion som butik. Retningslinjen vil ændres i forbindelse med
kommuneplanrevisionen.
Der udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med ændring af afgrænsningen for
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kommuneplanrammerne 3.2.R1 og 3.2.B2. Med kommuneplantilæægget gives mulighed for, at der kan
opføres en butik på op til 500m², da det er en butik og et varesortiment, som understøtter områdets
primære funktion som zoologisk have.
Turisme og fritid
Ifølge kommuneplanens retningslinje om turisme og fritid ønsker kommunen at styrke Aalborg by som
Nordjyllands overordnede center for byturisme og som et attraktivt udflugtsmål for regionens
befolkning. En udvidelse af Aalborg Zoo er i overensstemmelse med retningslinjen.
Grøn-blå struktur
Arealet, der anvendes til zoologisk have, indgår i udpegningen af den grøn-blå struktur, jf.
retningslinje 11.1.2. Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til zoologisk have, dog med
mulighed for opførelse af en ny og tættere bebyggelse mod Mølleparkvej. Området vil dog fortsat
indgå som en del af det rekreative anlæg. Arealet, der indgår i lokalplanområdet, vil være offentligt
tilgængeligt, hvilket vil forbedre og understøtte den rekreative anvendelse af området.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Kommuneplanens rammer
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.2.R1, der er udlagt
til rekreative formål. Området må anvendes til hotel/restaurant, kulturelle formål, fritidsformål,
rekreative formål og tekniske anlæg. For Aalborg Zoo gælder også, at der må indrettes butikker med
en størrelse på maksimalt 250 m², dyreklinikker, kontorer og undervisning.
Ejendommen beliggende Mølleparkvej 61, der inddrages i planlægningen er omfattet af
kommuneplanens rammeområde 3.2.B2, der er udlagt til boligformål. Området må anvendes til boliger,
kulturelle formål, fritidsformål, institutioner og rekreative formål.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Med kommuneplantillæget udvides rammeområde 3.2.R1, således at ejendommen Mølleparkvej 61
inddrages i afgrænsningen. Indenfor rammeområdet udlægges et delområde med samme
afgrænsning som lokalplanområdet. For delområdet ændres rammebestemmelserne om
bebyggelsesprocent fra 15 til 90. Desuden ændres det maksimale tilladte etageantal fra 2 til 3 og
bygningshøjden fra 8,5 meter til en generel maksimal bygningshøjde på 11 meter. Herudover
fastsættes en maksimal butiksstørrelse på 500 m² for butikker i tilknytning til Aalborg Zoo.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan 06-017, Aalborg Zoo, Aalborg
Størstedelen af lokalplanområdet, på nær ejendommen Mølleparkvej 61, er omfatet af lokalplan 06-017
for "Aalborg Zoo, Aalborg", der udlægger området til zoologisk have med tilhørende faciliteter.
Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan 3-2-107 ophæves den del af lokalplan
06-017, der omfattes af nærværende lokalplan.

Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
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hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
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.
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2 km syd for Limfjorden.
Området ligger i landzone og forbliver i landzone. Ejendommen, Mølleparkvej 61, er beliggende i
byzone, men tilbageføres med lokalplanen til landzone. Lokalplanen giver mulighed for, at der i
tilknytning til den eksisterende bebyggelse mod Mølleparkvej kan opføres en ny bebyggelse med en
maksimal bygningshøjde på 11 meter målt over terræn. Bebyggelsen skal tilpasses omgivelserne og
vil længst mod øst kun fremstå med en bygningshøjde på maksimalt 6,5 meter.
Udvidelsen af Aalborg Zoo sker i direkte tilknytning til eksisterende anlæg og bygninger. Det
vurderes, at den nye bebyggelse ikke vil være synlig fra kysten, dels pga. afstanden og dels da
bebyggelsen vil være skjult bag eksisterende by. Det vurderes, at en planlægning for udvidelse af
Aalborg Zoo ikke vil medføre en påvirkning af kystlandskabet.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

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

Jordforurening
Størstedelen af lokalplanområdet er anført som uafklaret iht. Region Nordjyllands database over
forurenede og muligt forurenede ejendomme. Regionen har endnu ikke taget stilling til, om
ejendommen skal kortlægges efter Jordforureningsloven. Et mindre areal mod øst, matr. nr. 80abk,
ligger indenfor områdeklassificeringen.
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
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker. Gennemførelse af planen forudsætter ikke, at der tages
særlige hensyn til drikkevandet.

Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for grundvandssænkning, skal
Miljø- og Energiforvaltningen i henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden
igangsætning.

Side 19

Forslag

Lokalplan 3-2-107

Støj
Støj fra erhverv
Støjbelasning fra virksomheder, herunder også støj fra varelevering, må ikke overstige de vejledende
grænseværdier, fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern støj fra virksomheder", vejledning nr.
5/1984 eller senere udgave.
Lokalplanen udlægger området til rekreative formål og giver mulighed for, at der i tilknytning til det
rekreative anlæg kan indrettes bl.a. butik, café/restaurant og mindre dyreanlæg. Lokalplanområdet
grænser mod sydøst op til et eksisterende boligområde.
Det vurderes, at en udvidelse af Aalborg Zoo kan give anledning til øgede støjgener fra aktiviteter i
tilknytning til det rekreative anlæg. Idet realisering af planen skal give mulighed for indretning af
restaurant med åbningstider ud over Aalborg Zoo`s normale åbningstider (dvs. også i aftentimerne)
kan dette medføre støj fra erhverv i udvidet tidsrum. Støj fra erhverv vil fremkomme fra aktiviteter i
forbindelse med varelevering, ventilation og udluftning fra restaurant mv.
Varelevering til butikken foregår primært ved hovedindgangen ud mod Mølleparkvej og sker i
tidsrummet mellem klokken 8.00 - 15.00. Varelevering til restaurant og café foregår ved indgang på
Faunavej, hvorfra maden distribueres internt i zoologisk have. Aalborg Zoo forventer ikke, at der vil
ske en væsentlig stigning i antallet af vareleveringer.
Det samlede støjbidrag fra aktiviteter indenfor området skal til enhver tid overholde Miljøstyrelsens
gældende grænseværdier. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres afskærmende
foranstaltninger, hvis det viser sig nødvendigt for, at støjgrænserne kan overholdes.
Ved indretning af erhverv i området skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier kan overholdes.
Trafikstøj
Idet realisering af planen skal give mulighed for indretning af restaurant med åbningstider også i
aftentimerne, kan dette medføre trafikstøj i udvidet tidsrum. Det forventes dog ikke, at støj fra
trafikken vil give anledning til gener og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj
vurderes at kunne overholdes.

Lugt
En udvidelse af Aalborg Zoo med mulighed for indretning af indgangsparti, kontor og administration,
butik, restaurant, undervisning samt mindre dyreanlæg vurderes ikke at give anledning til væsentlige
lugtgener.
Zoologiske haver reguleres iht. miljøbeskyttelsesloven § 42. Hvis udvidelsen giver anledning til
væsentlige lugtgener, kan kommunen meddele påbud om, at der skal gennemføres afhjælpende
foranstaltninger.
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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. 80abk, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 25.08.1934
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
Indhold: Dokumentet omhandler overdragelse af byggegrund og bestemmer bl.a. at der på grunden
kun må opføres villabebyggelse i maksimalt 2 etager. Desuden fastsættes vilkår om afstand til vej,
hegnspligt mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Lokalplanen er i strid med servitutten. Da der er tale om en privatsretslig tilstandsservitut, kan den
ophæves med lokalplanen.
Matr.nr. 80m m.fl., Aalborg Markjorder
Tinglyst: 02.05.1996
Titel: Dok om vilkår for bebyggelse mv.
Indhold: Vedrører opførelse af grill-kiosk, som skal fjernes, hvis bygningsmyndigheden kræver det.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Lokalplanen er ikke i strid med servitutten.
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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 kan anvendes til rekreative formål i form af zoologisk have, herunder at sikre mulighed
for, at der kan ske en udvidelse af Aalborg Zoo med tilhørende faciliteter,
at ny bebyggelse gennem volumen og højde tilpasses eksisterende bebyggelse samt
omgivelserne,
at ny bebyggelse gennem arkitektur og materialer fremstår som et vartegn for Aalborg Zoo, samt
fremstår transparent og inviterende,
at der anlægges forplads med mulighed for ophold og markerer indgangen til Aalborg Zoo,
at lokalplanområdet får vejadgang fra Mølleparkvej,
at det eksisterende Bjørnespringvand og rotunden af træer bevares som et arkitektonisk element,
samt
at der langs områdets afgrænsning mod øst og sydøst fastholdes og videreføres en grøn
bræmme af beplantning.
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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
En del af lokalplanområdet, del af matr. nr. 80m Aalborg Markjorder, ligger i landzone og skal forblive i
landzone.
En mindre del af lokalplanområdet, matr. nr. 80abk Aalborg Markjorder, ligger i byzone, og skal
tilbageføres til landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan tilbageføres
byzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til 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.
Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgende indenfor lokalplanområdet:
Anvendelse af arealet til rekreative formål, jf. § 3.1.

Ad 2.3
Byggeri og anlæg, som er tilladt iht. lokalplanen, men som ikke har en detaljeringsgrad, der
opfylder kravene til en normal landzonetilladelse, tillægges ikke bonusvirkning. Under
forudsætning af, at byggeri og anlæg er i overensstemmelse med lokalplanen, kan de etableres
med en landzonetilladelse eller ny lokalplan, når den præcise udformning, placering mv. er kendt.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er rekreative formål i form af zoologisk have.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Indgangsparti,
Kontor, administration, lager og personalefaciliteter,
Butik i tilknytning til det rekreative anlæg,
Restaurant o.l.,
Undervisning
Mindre dyreanlæg.
Alle de nævnte anvendelser skal være tilknyttet driften af Aalborg Zoo, incl. udskænknings- og
spisesteder.
Ad 3.1
Zoologiske haver reguleres iht. miljøbeskyttelsesloven § 42. Hvis udvidelsen giver anledning til
væsentlige lugtgener, kan kommunen meddele påbud om, at der skal gennemføres afhjælpende
foranstaltninger.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Butiksstørrelse
Butik i tilknytning til det rekreative anlæg må opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 500 m2.
Ad 3.2
Ved beregning af bruttoetagearealet til butiksformål indgår også eventuelle kælderareal til lager.
Der kan dog fratrækkes areal til personalefaciliteter mv. med et areal på maksimalt 200 m2.

Side 25

Forslag

Lokalplan 3-2-107

4. Udstykning
4.1 udstykning
Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere.
Ad 4.1
Lokalplanområdet består af ejendommene del af matr. nr. 80m samt matr. nr. 80abk begge Aalborg
Markjorder. Der skal gøres opmærksom på, at der ikke kan opføres ny bebyggelse henover
matrikulær skel.
Ved sammatrikulæring skal kloakstikket til matr. nr. 80abk sløjfes.

4.2 Udstykning, tekniske anlæg
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade +
1,0 meter hele vejen rundt herom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Etageareal
Det samlede etageareal til ny og eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet må udgøre
maksimalt 4.630 m2.
Ad 5.1
Et samlet etageareal på 4.630 m2 svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 80 for lokalplanområdet
som helhed.
Ifølge BBR udgør den eksisterende bebyggelse, dog med undtagelse af bebyggelsen opført på
matr. nr. 80abk Aalborg Markjorder, der forudsættes nedrevet, et bygningsareal på 1220 m2.

5.2 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal sammenbygges med eller erstatte eksisterende bebyggelse og skal opføres med
facade i vejskel mod Mølleparkvej og facade langs arealet udlagt til forplads.
Der kan ske forskydninger af facaden mod Mølleparkvej, således at mindre dele af facaden
(maksimalt 1/3 af facadelængden) rykkes frem eller tilbage fra facadelinjen mod Mølleparkvej og
arealet udlagt til forplads. Dog må bebyggelsen ikke placeres indenfor vejarealet.
Der skal ske mindst ét opbrud i facaden med en portgennemgang. Portgennemgangen skal have en
bredde på mindst 5 meter.
Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod naboejendommen mod øst og sydøst end 8 meter,
jf. bområde udlagt til beplantningsbælte vist på Kortbilag 2.
Ny bebyggelse skal opføres under hensyntagen til de bevaringsværdige træer, der er udpeget på
Kortbilag 2. Der må ikke opføres bebyggelse indenfor zonen vist med grøn farve på Kortbilag 2.

Ad 5.2
Opførelse af ny bebyggelse med facadeforskydninger skaber en variation og et spil i facaden og
kan skabe nogle mindre opholdsrum ud mod Mølleparkvej.
Ved at stille krav om, at der skal ske opbrud i facaden sikres, at bebyggelsen vil fremstå
transparent og inviterende. Fra Mølleparkvej skal det være muligt at fornemme, hvad der sker
indenfor i det rekreative anlæg.
Terrænet falder mod sydøst og lokalplanområdet grænser mod sydøst og øst op til flere
boligparceller langs Bejsebakkevej. For at undgå indbliks- og skyggegener i væsenlig grad, stiller
lokalplanen vilkår om, at ny bebyggelse ikke må opføres nærmere skel mod naboejendomme mod
øst og sydøst end 8 meter.
Bjørnespringvandet og træerne herom ved indgangen til Aalborg Zoo fremstår som et særligt
arkitektonisk element, som er kendetegnende for Aalborg Zoo. For at sikre en afstand mellem ny
bebyggelse og træerne, der skal bevares, jf. kortbilag 2, er der udlagt en zone omkring træerne,
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hvor indenfor der ikke må opføres ny bebyggelse. Dermed sikres de bedste levevilkår for træerne.
Zonen er udlagt med en radius på 20 meter målt fra midten af springvandet, hvilket omfatter
træernes kronebredde.
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Fleksible elementer, der skaber opbrud i facaden og inviterer indenfor. Man fornemmer hvad der gemmer sig bag
facaden.

5.3 Etager og bygningshøjder
Ny bebyggelse skal opføres med en variation i etageantal og bygningshøjde, der skal sikre, at
bebyggelsen indpasses i terrænet, og tilpasses eksisterende bebyggelse og omgivelserne.
Ny bebyggelse må inden for byggeområde 1, som vist på Kortbilag 2, opføres i maksimalt 3 etager og
med en maksimal bygningshøjde på 11 meter.
Indenfor byggeområde 2, som vist på Kortbilag 2, må ny bebyggelse opføres i 2-3 etager. Dog må
maksimalt 40 pct. af bebyggelsen, der opføres indenfor byggeområde 2, opføres i maksimalt 3 etager
med en maksimal bygningshøjde på 11 meter.
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Ny bebyggelse må indenfor byggeområde 3, som vist på Kortbilag 2, opføres i maksimalt 1 etage og
med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.
Ad 5.3
En variation i etageantal og bygningshøjde kan skabe en opdeling af bygningsvolumenet i mindre
enheder, hvilket sikrer, at den nye bebyggelse ikke kommer til at fremtræde for dominerende.
Ved sammenbygning mellem eksisterende og ny bebyggelse, skal den nye bebyggelses
højde tage udgangspunkt i eksisterende bebyggelses højde. Pga. terrænfald mod sydøst vil den
nye bebyggelse ikke fremstå højere end den eksisterende bebyggelse.
Højden måles fra det eksisterende terræn eller fra niveauplan fastlagt efter reglerne i
bygningereglementet.

5.4 Tagterrasser
Der må ikke indrettes tagterrasser på ny eller eksisterende bebyggelse.
Ad 5.4
For at undgå indbliksgener for de boligparceller, der grænser op til lokalplanområdet mod øst og
sydøst, stiller lokalplanen vilkår om, at der ikke må indrettes tagterrasse på tagfladen.

5.5 Tekniske anlæg og mindre sekundære bygninger
Eventuelle bygninger til områdets tekniske forsyning må have et maksimalt areal på 15 m2 og en
maksimal højde på 3 meter.
Der kan indenfor området opføres mindre sekundære bygninger til f.eks. udhuse, overdækninger til
affald o.l.
Bygninger til områdets tekniske forsyning samt eventuellle mindre sekundære bygninger til f.eks.
udhuse, overdækninger til affald o.l. kan opføres efter bygningsreglementets bestemmelser, jf. dog
begrænsning af størrelsen på bygninger til tekniske forsyning.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur
Ny bebyggelse skal opføres med en høj arkitektonisk kvalitet. Ny bebyggelse skal gennem arkitektur
og valg af materialer fremstå inviterende og åben udadtil.
Ny bebyggelse skal fremstå som et vartegn for Aalborg Zoo samtidig med, at bebyggelsen skal spille
sammen med omgivelserne.

Ad 6.1
Aalborg Zoo har en målsætning om naturbevaring og hensyntagen til det omgivende miljø, bl.a.
med reduceret forbrug af naturlige ressourcer (vand, varme og energi), bevidst valg af materialer,
formidling for at øge bevidstheden blandt deres publikum omkring miljøet og sammenhængen med
naturbevaringen. Dette må gerne afspejles i byggeriet.

6.2 Facader
Ny bebyggelse skal opføres med facade i teglsten, der skal fremstå som blank eller pudset mur, træ,
beton, glas, ikke reflekterende metalplader, pladebeklædning, skiffer eller en kombination af disse
materialer.
Dele af facaden må begrønnes, opføres med zink, kobber o.l.
Anvendes der teglsten som blank mur, som en del af den udvendige bygningsfacade, må der alene
anvendes sten i rødlige/brunlige/gullige nuancer.
Mindst halvdelen af facaden i stueplan mod Mølleparkvej og Aalborg Zoo skal fremstå med
glasfacade, perforerede metalplade, lameller i f.eks. træ e.l. transparent materiale.

Ad 6.2
Ved at give mulighed for brug af en bred vifte af materialer, skabes mere fleksible rammer for
bearbejdning af bygningens udtryk. Desuden kan brug af flere materialer være med til at
understøtte en opdeling af bebyggelsen i mindre enheder, som skal sikre en indpasning i
skovområdet, samt få bygningen til at fremstå i en skala, der modsvarer bebyggelsen i
villakvarteret og det større sygehusbyggeri nord for Mølleparkvej.
Ved brug af teglsten skal farven herpå tilpasses omgivelserne og de omkringliggende bebyggelser.
En transparent facade mod Mølleparkvej skal sikre, at bebyggelsen fremstår inviterende og at man
fra Mølleparkvej får en fornemmelse af, hvad der sker indenfor i Aalborg Zoo.

Side 31

Forslag

Lokalplan 3-2-107

Side 32

Forslag

Lokalplan 3-2-107

Øverst ses et eksempel på en facade opført i en kombination af træ og glas, der fremstår transparent. Eksemplet
nederst viser en facade opført med perforerede metalplader.

6.3 Taghældning og tagmaterialer
Ny bebyggelse må ikke opføres med valm.
Synlige tagflader skal udføres med tagbeklædning af tegl- eller betonsten (ikke glaserede), tagpap,
naturskiffer, skiffer af fibercement eller ikke reflekterende metalplader.
Tagmaterialer må ikke være reflekterende (glanstal maks. 20), undtaget tagvinduer og mindre partier
af ovenlys.
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Flade tage kan begrønnes med mos, stenurt og/eller græsarter, der forsinker og begrænser
udledningen af regnvandet.

6.4 Sekundære bygninger
Facader på sekundære bygninger skal harmonere med den primære bebyggelse, men kan fremstå i
andre materialer.

6.5 Skiltning
Der kan i tilknytning til Aalborg Zoo opsættes skilte med henblik på at orientere. Skiltene må ikke virke
dominerende i området. Der må opstilles maksimalt to orienteringsskilte ved indgangen til Aalborg Zoo.
Skiltene må have en maksimal størrelse på 100 x 70 cm.
Der kan i tilknytning til indgangen til Aalborg Zoo opsættes maksimalt 2 pyloner med en maksimal højde
på 3 meter og en maksimal bredde på 0,70 meter.
Der kan desuden opstilles mindre henvisningsskilte for f.eks. varelevering, parkering o.l.
Derudover kan der opsættes et skilt på bygningsfacaden ved indgangen. Der skal være fri mur
omkring skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder på facaden og skiltet skal tilpasses bygningens
arkitektur.
Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for trafikken og omgivelserne iøvrigt.
Der må opsættes maksimalt 3 flagstænger ud mod Mølleparkvej ved indgangen til Aalborg Zoo.
Flagstænger må kun opsættes til reklamebrug for Aalborg Zoo og havens aktiviteter, samt til flagning
med nationalflag.

6.6 Tekniske installationer
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, skorstene mm. på tage skal trækkes mindst
1,0 meter tilbage fra bygningens facade. Anlæggene må ikke være synlige og skal integreres i
bygningens arkitektur.
Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningens facader.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Bevaringsværdige træer
Træerne omkring Bjørnespringvandet skal bevares, jf. Kortbilag 2. Træerne må ikke fældes eller
beskæres uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
Ad 7.1
Syge og døde træer kan fjernes mod at det erstattes af et nyt tilsvarende træ, der på sigt bliver et
markant træ. I forbindelse med byggeri skal træerne beskyttes i kronernes bredde i forhold til
færdsel og oplag.
Det er vigtigt, at træerne, der omkranser Bjørnespringvandet bevares som et arkitektonsik element,
da de er et kendetegn for Aalborg Zoo ved adkomsten til haveanlægget.

7.2 Beplantningsbælte
Langs områdets afgrænsning mod øst og syd skal der anlægges et beplantningsbælte af buske og
træer i en bredde på mindst 8 meter, som vist på Kortbilag 2.
Beplantningsbæltet skal plantes af hjemmehørende arter, der kan opnå en højde på maksimalt 3
meter. Dog kan der i en afstand af mindst 5 meter fra naboskel plantes spredte solitære træer, der
opnå en højde på maksimalt 8 meter.
Ad 7.2
Beplantningsbæltet anlægges i en bredde af mindst 8 meter, der skal sikre en tilstrækkelig afstand
mellem ny bebyggelse og eksisterende naboejendomme, således at indblik- og skyggegener i
videst muligt omfang undgås.

Figuren ovenfor illustrerer princippet for beplantningsbæltet.
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7.3 Forplads
Arealet markeret på Kortbilag 2 skal indrettes til forplads til Aalborg Zoo. Arealet skal indrettes med
vendemulighed for lastvogne ved varelevering, afsætning af besøgende o.l.. Forpladsen kan
indrettes som shared space.
Forpladsen skal indrettes med en blanding af befæstede flader, beplantning og inventar, der indbyder
til ophold, f.eks. siddemøbler, legeredskaber, højbede o.l.
Beplantningen skal fremstå med en variation i arter og størrelser, så der opnås en rumskabende
effekt med f.eks. buske, stauder, hække, træer og græsflader.
Der skal anvendes vandgennemtrængelige belægningstyper, f.eks. græsarmering, belægningssten
med brede fuger, stenmel o.l., eller permeabel asfalt.

7.4 Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer skal fremstå som en del af haveanlægget med en varieret beplantning. Der kan
anlægges stier igennem området.

7.5 Hegn
Der kan opsættes hegn langs skel mod naboejendomme i en højde af maksimalt 3 meter.
Eventuelle hegn skal opføres som raftehegn, der begrønnes med slyngplanter som f.eks. vedbend på
indvendig side af hegnet.
Der kan desuden indenfor lokalplanområdet opsættes fast hegn, der adskiller den del af
haveanlægget, der er offentlig tilgængelig fra den del af Aalborg Zoo, der kræver entré. Eventuelt
hegn skal opføres med en maksimal højde på 3 meter og skal opføres i materialer, der sikrer mulighed
for indkig til anlægget, feks. glas, perforerede plader, trådhegn o.lign.
Ad 7.5
Der gives mulighed for opsætning af fast hegn indenfor lokalplanområdet, hvilket skal sikre
mulighed for, at den del af Aalborg Zoo, der indgår i lokalplanområdets afgrænsning, kan være
åbent og offentlig tilgængelig også om aftenen.

7.6 Terrænregulering
Terrænregulering skal begrænses og niveauforskelle i terrænet skal optages i bygningen. Der må
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ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 meter. Indenfor lokalplanens område iøvrigt må der ikke
ske terrænregulering ud over +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.
I forbindelse med anlæg af regnvandsbassiner o.l. tekniske anlæg til områdets lokale forsyning, kan
der ske nødvendig terrænregulering.
Ad 7.6
Plan for terrænregulering skal godkendes af kommunen i forbindelse med
byggesagsbehandlingen.

7.7 Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer, og må ikke være synlig fra
omgivelserne.
Hegn for udendørs oplag skal opføres i samme materialer som bebyggelsens overflade eller i andre
materialer, der giver et godt samspil med bebyggelsen. Hegn må opføres med en maksimalt højde på
1,8 meter.

7.8 Støjafskærmning
Der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger indenfor lokalplanområdet, hvis det viser sig
nødvendigt for at nedbringe støjen, jf. vejledende grænseværdier for støj fra erhverv.
Eventuelle støjdæmpende foranstaltninger skal opføres som støjskærm, der begrønnes. Dele af
støjskærmen kan udføres i transparente partier, som kan sikre en åbenhed ud mod omgivelserne.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Mølleparkvej, som vist på kortbilag 2.
Vejadgangen må kun benyttes til varelevering, afsætning af besøgende o.l.

8.2 Vendeplads
Der skal indenfor arealet, der er udlagt til forplads som vist på Kortbilag 2, etableres
vendemulighed/afsætningsplads ved varelevering, afsætning af besøgende o.l.

8.3 Parkering
Lokalplanen fastsætter ingen bestemmelser om parkering.
Ad 8.3
Der findes i dag ca. 220 afmærkede parkeringspladser i området omkring Aalborg Zoo - bl.a. langs
med Mølleparkvej og Faunavej. Parkeringspladserne anvendes både af besøgende til Aalborg
Zoo, men også af ansatte, patienter og besøgende til Aalborg Sygehus Syd. Der udlægges ikke
parkeringspladser indenfor lokalplanområdet, men det vurderes, at projektet ikke udløser behov for
yderligere parkeringspladser.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.
Området er omfattet af kommunens spildevandsplan og ligger indenfor kloakopland 0.1.30. Aalborg
Zoo er fælleskloakeret og spildevandet ledes til Renseanlæg Vest. Under kraftig regn udledes
opspændt spildevand via Vestre Landgrøft og Kanalen til Limfjorden. Den ejendom, der inddrages i
lokalplanområdet, er seperatkloakeret.
Ved sammatrikulæring skal kloakstikket til matr. nr. 80abk sløjfes.

9.3 Regnvand
Hvis det befæstede areal for området øges skal den ekstra mængde overfladevand
nedsive/fordampe på egen grund eller forsinkes på egen grund til 1 l/sek./ha før afledning til det
offentlige kloaksystem jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Forsinkelse af overfladevand kan ske via grønne tage og/eller i sammenhængende systemer af fx
åbne våde bassiner, grøfter, kanaler, regnbede o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets
fri- og opholdsarealer.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
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grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses bebyggelsen
og arkitekturen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
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.

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

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

9.7 Energianlæg
Der kan til tagbeklædning eller i facaden anvendes solenergianlæg - herunder eksempelvis solceller,
solfangere mv. Disse elementer skal integreres som en del af bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg
skal nedfældes i tagfladen, antirefleksbehandles og må ikke medføre blændingsgener for naboer,
genboer eller forbipasserende.

9.8 Bygas
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til procesformål f.eks. i restaurationer
samt rekreative formål (terrassevarmer, gasgrill mv.).
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10. Miljø
10.1 Støj fra erhverv
Ved udvidelse af det rekreative anlæg indenfor lokalplanområdet, skal det sikres, at støjniveauet fra
virksomheden ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. vejledning om "Ekstern
Støj fra virksomheder" på naboejendomme.
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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:
Vendeplads er anlagt iht. pkt. 8.2.
Beplantningsbælte og anlæg af forplads er udført i overensstemmelse med pkt. 7.2 og 7.3.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.2.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 06-017, Aalborg Zoo, Aalborg
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 80abk, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 25.08.1934
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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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.
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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
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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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Tilbageføres til landzone
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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