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Lokalplan 7-1-107

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
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at etablere et nyt attraktivt
parcelhuskvarter i sydlig forlængelse af Kærhavegårdvej i den vestlige del af Klarup. Lokalplanen
udgør den 6. - og sidste - etape af boligudbygningen i Klarups periferi mod vest. De første etaper
ligger nord for lokalplanområdet og omfatter en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
Ønsket er at skabe et boligområde, der nyfortolker det traditionelle parcelhuskvarter. Der er således
lagt særlig vægt på at sikre et bredt netværk af fælles grønne opholdsarealer – små som store, der
kan fungere som mødesteder og åndehuller for beboere i forskellige aldersgrupper. Herved sikres
gode synlige rammer og pejlemærker for byliv og aktivitet, og samtidig giver det beboerne mulighed
for at sætte deres eget præg på området og derved sikre lokal identitet. Det har desuden været en
væsentlig forudsætning for planløsningen at videreføre og fremhæve de særlige landskabelige træk,
som kendetegner området – både som en ekstra kvalitet og som et bidrag til områdets identitet.
Lokalplanens primære formål er således at muliggøre anvendelsen af området til åben-lav
boligbebyggelse med god adgang til forskellige typer fælles opholdsarealer. Andre formål er at sikre,
at området disponeres med henblik på at fremhæve de oprindelige landskabsformer, og at den nye
bebyggelse visuelt fremstår i naturlig sammenhæng med den eksisterende bebyggelse mod nord.
Endelig skal planen sikre, at områdets bebyggelse vejbetjenes via Sønderkæret og Kærhavegårdvej,
og at der etableres et internt stinet med god sammenhæng til de omgivende vej- og stiforbindelser.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
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Lokalplanområdet set fra syd med boligbebyggelsen ved Kærhavegårdvej i baggrunden. Morænebakkens kurve anes
til venstre i billedet.

Lokalplanområdet omfatter matriklerne 9e, 8a, 8ah og 8fz, Romdrup by, Romdrup, med et samlet areal
på ca. 19 ha. Lokalplanområdet ligger i landzone og er privatejet.
Området har hidtil været anvendt til landbrugsdrift og henligger overvejende som opdyrket
landbrugsjord. I områdets nordøstlige hjørne ligger dog en landbrugsejendom med tilhørende
driftsbygninger og haveanlæg. Øst herfor ligger to regnvandsbassiner, der betjener det eksisterende
boligområde. Disse påtænkes sammenlagt til ét bassin ifm. udbygningen.
Området ligger på en let kurvet og jævnt skrånende morænebakke, der falder fra kote ca. 10 i vest til
kote 3,5 i øst. De terrænmæssige kvaliteter betyder, at store dele af de kommende beboere sikres
udsigt og fine kig over det åbne land, der omgiver lokalplanområdet.
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Kortudsnit med 0,5 meter højdekurver, der illustrerer de store terrænforskelle.

Omgivelser
Området ligger i Klarups sydvestlige udkant og omgives af åbent land både mod øst, vest og syd.
Klarup ligger på den nordlige del af bakkeøen Gudum-Klarup, mens Romdrup ligger syd herfor,
presset op mod bakkeøens skråning. Både Klarup og Romdrups struktur er tæt knyttet til de naturlige
landskabsformer. Vest for lokalplanområdet ligger Romdrup Ådal, mens landskabet mod øst og syd
danner en slugt mellem Klarup og Romdrup.
Mod nord grænser lokalplanområdet direkte op til de eksisterende boligområder ved Kærhavegårdvej,
Kærhavebakken og Kærhaven. Arealerne længere mod nord - nord for Klarupvej - er
et erhvervsområde, der nu planlægges omdannet til boligområde.
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Fra områdets nordvestlige hjørne er der udsigt til Romdrup. Den eksisterende boligbebyggelse nord for området ses til
venstre i billedet.

Mod vest og syd afgrænses området af den kommunale vej Sønderkæret. Langs Sønderkæret - vest
for området - findes et mindre og delvist beskyttet naturområde med en lille sø, der omkranses af
bevoksning. Vejforløbet er endvidere markeret af et levende hegn.
Ved områdets sydlige afgrænsning er der et vandløb, der løber langs Sønderkæret. Vandløbet er
mod vest forbundet med Romdrup Å.
Endelig afgrænses lokalplanområdet mod øst af Klarup Banesti. Stien skaber forbindelse mellem
Klarup og Gistrup mod sydvest og er en vigtig del af et fint forgrenet stinet for bløde trafikanter.
Landskabet øst for Klarup Banesti udgør en grøn kile mellem Klarups vestlige bydel og
Romdrup/Klarup længere mod øst. Klarup og Romdrup er sammen med Romdrup Kirke, Klarup Kirke
og Klarupgaard udpeget som vigtige kulturmiljøer.
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Klarup Banesti set fra nord. Øst for banestien ses det lavtliggende åbne land mellem lokalplanområdet og Klarup.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav boligformål og åbner mulighed for
etablering af ca. 139 parcelhuse. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, der har
naturligt afsæt i de landskabelige rammer og fysiske sammenhænge. Således er delområde A det nye
boligområde "Sønderhaven" på morænebakken, delområde B er forlængelsen af den eksisterende
bebyggelse ved Kærhavegårdvej, og delområde C er naturområde og fælles grønt opholdsareal
langs Klarup Banesti.

Lokalplanområdets overordnede disponering og inddeling i delområder.

Området er disponeret med henblik på at understøtte de eksisterende terrænformer i området,
herunder morænebakkens møde med det lavtliggende landskab i kilen mod Romdrup i øst, samt at
aktivere de udsigtsmæssige kvaliteter og kontakten til landskabet til gavn for flest mulige. Denne
disponering giver endvidere mulighed for naturligt at håndtere og navigere regnvandet til de
lavtliggende arealer ved Banestien i øst. Her opstuves og forsinkes regnvandet i åbne bassiner og
kanaler mv. inden det afledes til Romdrup Å og Lodsholmgrøften/Mejerigrøften. Jævnfør
illustrationsskitsen (kortbilag 3).
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Indarbejdede udsigtslinier i lokalplanområdet.

De landskabelige hensyn betyder også, at der stilles særlige krav til terrænregulering - bl.a. i
overgangen mellem den bebyggede del af området og det fælles opholdsareal mod Klarup Banesti i
øst (delområde C). Her er intentionen, at der skabes en ny synlig landskabskant, der på en naturtro
måde markerer morænebakkens afslutning, jævnfør principsnittet nedenfor. Langs denne nye
landskabskant gælder endvidere, at der ikke må etableres traditionel hækbeplantning, men derimod en
mere transparent overgang med enkeltstående træer og buske eller mindre beplantningsgrupper.
Herved kan landskabet trækkes ind i haverne samtidig med, at der sikres god udsigt fra husene.

Princip for terrænregulering i overgangen mellem delområde A og C.

Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30. Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 m i
op til 2 etager - sekundære bygninger som garager, carporte (når de opføres som selvstændige
bygninger) samt udhuse, skure, drivhuse, miljøstation, små tekniske anlæg o.l. dog kun i 1 etage.
Visuelt skal den nye boligbebyggelse fremtræde som en naturlig forlængelse af de eksisterende
parcelhusområder mod nord, hvor der er stor variation i arkitektur og materialevalg.
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Sønderkæret og Kærhavegårdvej, hvortil der er adgang til
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Klarupvej i nord. Det interne vejnet disponeres med en stamvej med træer (a-b-c), hvorfra en række
boligveje og stikveje forgrener sig ud i området. Cirka midt i delområde A brydes stamvejen af et
fælles opholdsareal. På den måde fordeles den interne trafik mere hensigtsmæssigt og unødig
gennemkørende trafik kan reduceres. Endvidere giver denne løsning god mulighed for en etapevis
udbygning af vejnettet. I delområde B forlænges Kærhavegårdvej med nye boligveje.
I lokalplanen lægges der vægt på at skabe en god opkobling til det omgivende vej- og stinet, herunder
Banestien og Sønderkæret. Stinettet udgøres dels af de interne veje og dels af et net af stier i eget
tracé - anlagt som befæstede stier. Veje og stier fremgår af kortbilag 2.
Ambitionen om at skabe en ny type parcelhuskvarter med ekstra fokus på rum for fællesskab
betyder, at mindst 10 % af området skal udlægges til fælles grønne opholdsarealer. Udformningen af
de forskellige typer opholdsarealer har afsæt i såvel de landskabelige forudsætninger som den
ønskede funktion – og møntet på forskellige mål- og aldersgrupper. Der er således i området 4 typer
af fælles opholdsarealer og landskabsrum: Det lokale opholdsrum for vejen/boliggruppen, 2
forskellige typer opholdsarealer for kvarteret med forskellige grader af bymæssighed og
begrønning og endelig det primære grønne landskabsrum i delområde C, der henvender sig til alle i
den vestlige del af Klarup.
Det lokale opholdsrum for vejen/boliggruppen, som er et mindre og intimt fællesareal til nærområdet,
placeres for enden af den enkelte boligvej. Arealerne skal fremtræde grønne og tænkes indrettet
med legeplads for de mindste samt stiforbindelse til enten Sønderkæret eller landskabsrummet i
delområde C, jf. nedenstående principskitse. Der er naturligvis også mulighed for, at beboerne kan
sætte deres eget præg på arealet og herved styrke ejerskabet og den lokale identitet. Den lokale
identitet kan også understreges ved indpasning af "logoer" eller kunst ved indkørslen til de enkelte
boligveje – også som en hjælp til den interne orientering for gæster og de yngste beboere.

Princip for udformning af lokale opholdsrum.

Med centrale placeringer i såvel delområde A som B etableres en række større fælles opholdsarealer
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med en grøn og parkpræget karakter, hvor man fx kan lege, grille og tage solbad. I tilknytning til
stamvejen i delområde A forbindes de parkprægede landskabsrum for at skabe et sammenhængende
rekreativt strøg, hvor rygraden udgøres af en grøn urban forbindelse opbrudt i hhv. beplantede og
befæstede nicher, der indbyder til forskellige former for ophold. Se kortbilag 2 og 3 samt
nedenstående princip.
De urbane grønne forbindelser er tænkt som områdets 'forhave' og det daglige mødested på tværs i
kvarteret. Det er her man hænger ud og skater med vennerne, holder picnic eller tager sig en snak
henover barnevognen. Herved bliver stamvejen ikke bare en daglig transportkorridor men også vigtigt
samlingssted og rammen for en stor del af områdets byliv.

Princip for udformning af den urbane grønne forbindelse.

De urbane grønne forbindelser skal overvejende have byrumskarakter præget af belagte flader med
opholdsfaciliteter kombineret med beplantede bede og enkelte træer, jf. nedenstående referencer.
Forbindelserne udlægges i varierende bredder - fra fuld vejbredde til smallere opholdslommer
integreret med fortovet i den ene vejside. De hårde flader indbyder til mere aktivitetspræget ophold
som boldspil, skating, rulleskøjteløb mv.
Den sidste type af de fælles opholdsarealer er det grønne landskabsrum mod banestien (delområde
C), som bliver det primære omdrejningspunkt for rekreation og mere naturprægede aktiviteter. Arealet
skal fremtræde grønt med en åben og naturpræget karakter kombineret med enkle naturprægede
opholdsfaciliteter for beboerne, fx bålplads, naturlegeplads o.l. Området skal have et lavt plejeniveau.
Området indrettes endvidere med et netværk af stier samt forskellige løsninger til forsinkelse af
regnvandet fra områdets veje, herunder naturtilpassede bassiner, grøfter, regnbede o.l., der bidrager
med et attraktivt vandelement til de rekreative værdier i området. I den forbindelse skal det sikres, at
man kan passere tørskoet over bassiner og grøfter, og at stierne placeres og anlægges med henblik
på at sikre god tilgængelighed.
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Inspiration til udformning af de urbane byrum.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er 'Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov', der ligger ca. 9,6
km sydøst for planområdet.
Det vurderes, at lokalplanen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke kan give
anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder beskyttelsesinteresserne i
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udpegningsgrundlaget.
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 omfatter ubebyggede arealer, hvoraf hovedparten er opdyrket landbrugsjord. Det
vurderes at vandløbet i den sydlige del af delområde C indgår som ledelinje for flagermus. I projektet
udlægges en 10 meter bred bræmme med lysåben natur (inkl. en sti) langs vandløbet. På den
baggrund vurderes at vandløbets økologiske funktion for flagermus fastholdes.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 7.1.B1 Spergelvej m.m.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren om helt eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at
virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af
Sønderkærets udvidelse frem til tilslutningen til stamvejen a-b-c samt etablering af en sideudvidelse
af krydset Sønderkæret/Klarupvej, så der kan etableres et prioriteret kryds med et
venstresvingsspor mod Sønderkæret.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.
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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 Nordjyllands Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om
dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på matr. nre. 9e og 8a. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende
forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for disse arealer.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. NaturErhvervsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Jordforurening
Der er ved lokalplanens udarbejdelse ikke oplysninger om jordforurening inden for lokalplanområdet.
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.

Grundvand
Grundvandsinteresser
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Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.
Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal Aalborg Kommune høres, inden permanent
eller midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder iværksættes.

Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af den gældende spildevandsplan som planlagt separatkloakeret og
skal derfor separatkloakeres og tilsluttes kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Den primære regnvandshåndtering skal ske i det fælles opholdsareal ud mod Klarup Banesti
(delområde C). I forbindelse med etableringen af de eksisterende boligområder ved Kærhavebakken
og Kærhavegårdvej, blev der anlagt to regnvandsbassiner i den nordlige del af delområde C.
Bassinerne påtænkes sammenlagt og udvidet med det mellemliggende vejareal, og har således
kapacitet til også at kunne forsinke regnvandet fra delområde B, der ligger i direkte forlængelse af
Kærhavegårdvej.
Til brug for forsinkelse af regnvandet fra den resterende del af det nye boligområde skal der sikres
areal til yderligere et nyt forsinkelsesbassin, der i overensstemmelse med landskabets naturlige
kupering placeres i lokalplanområdets sydvestlige hjørne som vist på bilag 2.
Overfladevand skal som udgangspunkt forsinkes til 1 l/sek. pr. red. hektar inden afledning til
Lodsholmgrøften/Mejerigrøften og Romdrup Å vandsystemet. Det endelige behov for forsinkelse vil
blive fastlagt v. en hydraulisk vurdering ifm. den senere dimensionering af bassinet.
For at minimere afledningen af overfladevand fra lokalplanområdet – og derved også bassinets
størrelse – kan områdets befæstede arealer udformes i vandgennemtrængelige materialer. Planen
åbner ligeledes mulighed for at etablere grønne tage og facader på områdets bygninger.

Støj
Lokalplanområdet grænser ikke op til støjende aktiviteter eller trafikerede veje. Udbygning med ca.139
nye boliger vil med 4 daglige bilture pr. bolig resultere i en mertrafik på knap 600 køretøjer (ÅDT).
Mertrafikken, der skal afvikles via Sønderkæret (ca. 500 biler) og Kærhavegårdvej (ca. 100 biler) til
Klarupvej mod nord, forventes ikke at give anledning til overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for "Støj fra veje".

Side 17

Udkast

Lokalplan 7-1-107

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 og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 8a, Romdrup By, Romdrup
Tinglyst: 20.04.1989
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: I den nordlige del af lokalplanområdet - matrikel 8a - er der tinglyst et 10 m bredt
servitutbælte, der sikrer en gasledning. Inden for dette bælte må der ikke opføres bygninger eller
andre anlæg af blivende karakter, samt plantes træer, buske og skelhække. Der må endvidere ikke
bores eller graves med mekaniske redskaber inden for bæltet uden forudgående tilladelse fra
ledningsejer.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ledningsejer
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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 omådet kan anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse,
at der indpasses forskellige typer fælles opholdsarealer for beboerne, som kan danne ramme om
det daglige fællesskab og medvirke til at skabe lokal identitet,
at områdets bebyggelse vejbetjenes fra Sønderkæret og Kærhavegårdvej,
at der fra boligveje etableres stiforbindelser til hhv. den grønne kile ved Banestien i øst og
Sønderkæret i vest,
at området disponeres og udbygges med henblik på at fremhæve de eksisterende landskabstræk
og udnytte områdets udsigtskvaliteter, og
at området overføres til byzone.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

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

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på Kortbilag 1 og 2.
Delområderne omfatter:
Delområde A: Åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse)
Delområde B: Åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse)
Delområde C: Primært fælles opholdsareal.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A og B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Tekniske anlæg

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning samt
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er fælles opholdsareal.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Naturområder

Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning samt
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

Side 22

Udkast

Lokalplan 7-1-107

4. Udstykning
4.1 Udstykning
Udstykning må kun foretages efter principperne vist på Kortbilag 2 og ikke tættere end 10 meter på
vandløbet langs Sønderkæret målt fra vandløbskant.

4.2 Grundstørrelser
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og højst 1.400 m²
(eksklusive en eventuel andel i fællesarealer).
Grunde til transformere og andre tekniske anlæg til områdets forsyning kan udstykkes uanset
størrelse.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang, delområde A og B
Bebyggelsesprocent maks. 30*
Etager (beboelsesbygninger) maks. 2
Etager (sekundære bygninger) maks. 1 #
Højde (beboelsesbygninger) maks. 8,5 m
* Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg fra andel i
fællesarealer.
# Sekundære bygninger er garager, carporte (når de opføres som selvstændige bygninger) samt
udhuse, skure, drivhuse, miljøstation, små tekniske anlæg o.l.

5.2 Bebyggelsens placering, delområde A og B
For at minimere indbliksgener skal boligbebyggelse, som opføres i 1½ - 2 etager - herunder også
eventuelle altaner mv. indrettet på 1. sal - placeres min. 5,0 m fra skel mod nabo. Dette gælder også
for gavle og højeste facade på bygninger med asymmetrisk taghældning. Bestemmelsen gælder ikke
langs skel mod veje og stier.
Ad 5.2
Der er tinglyst et 10 m bredt deklarationsbælte omkring en gasledning, med en omtrentlig
placering som vist på Bilag 2. Der henvises til afsnittet ”Servitutter” i lokalplanens redegørelse,
hvor der er nærmere redegjort for servituttens betydning for bygge- og anlægsarbejder,
beplantning mv.

5.3 Bebyggelsens omfang, delområde C
Der må kun etableres mindre tekniske anlæg til områdets egen forsyning samt mindre anlæg
til områdets rekreative udnyttelse.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader på beboelsesbygninger skal udføres som blank murværk i tegl eller fremstå med
vandskurede/pudsede vægge, som er kalket eller malet i farverne fra jordfarveskalaen. Facader kan
også udføres som grønne facader med facadevegetation.
Beboelsesbygninger må også udføres med facader i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig
arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres for eksempel bjælkehuse, sommerhuslignende boliger
eller træhuse med runde bjælker og/eller krydsende hjørnesamlinger. Træbeklædte flader skal
fremstå i træets naturlige farve, eventuelt behandlet med træolie, eller fremstå malet i farver fra
jordfarveskalaen.
Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer og farver end
nævnt ovenfor (andre materialer omfatter også døre og vinduer).
Udestuer og overdækkede terrasser skal udføres med samme ydervægsmaterialer som
beboelsesbygningen eller opføres i træ eller glas.
Udestuer og overdækkede terrasser skal indgå i en samlet arkitektonisk helhed med
beboelsesbygningen.
Sekundære bygninger skal arkitektonisk tilpasses beboelsesbygningerne. Facader på sekundære
bygninger som garager, carporte (når de opføres som selvstændige bygninger) samt udhuse, skure,
drivhuse, miljøstation, små tekniske anlæg o.l. må også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.2 Tage
Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en hældning på max. 45o.
Tagbeklædning på beboelsesbygninger skal udføres med tagsten af tegl eller beton (ikke glaseret
eller ædelengoberet), skifer eller tagpap med en maksimal glansgrad på 22. Tage kan også udføres
som grønne tage med bevoksning af græs og urter, fx mos sedum og lignende.
Tagbeklædning på sekundære bygninger skal være den samme som på beboelsesbygningen eller
udføres i plast, glas eller metal.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
Ubebyggede arealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning.
Der udlægges følgende 4 typer fælles opholdsarealer i området, jf. Kortbilag 2:
1) Lokalt opholdsrum (delområde A og B)
2) Parkpræget landskabsrum (delområde A og B)
3) Urban grøn forbindelse (delområde A)
4) Naturpræget landskabsrum (delområde C)
De fælles opholdsarealer skal tilsammen udgøre mindst 10% af lokalplanområdets grundareal. Alle
opholdsarealer skal indrettes efter principperne om tilgængelighed for alle.
De lokale opholdsrum (1) er tænkt som samlingssted for den tilstødende vej/boliggruppe i delområde
A og B. Opholdsarealerne skal fremtræde grønne med græs, træer og buske og kan indrettes med
siddemulighed, legeredskaber m.m. Der føres endvidere sti gennem arealerne.
De centralt beliggende opholdsarealer i delområde A og B skal anlægges som parkprægede
landskabsrum (2). På plateauet i delområde A er de parkprægede landskabsrum bundet sammen og
suppleret med urbane grønne forbindelser (3).
De parkprægede landskabsrum udformes som grønne plejede haverum med beplantning i flere lag,
mens de urbane grønne forbindelser skal fremtræde med en variation af forskellige typer befæstede
flader og grønne opholdsnicher, der indbyder til såvel rekreation som leg og aktivitet. Der skal
fortrinsvis vælges egnskarakteristiske og hjemmehørende danske plantearter.
Det primære fælles opholdsareal etableres i delområde C. Arealet skal fremtræde som et
naturpræget landskabsrum (4) med en åben grøn karakter og et lavt plejeniveau. Beplantningen skal
fremstå naturlig og frodig og underbygge et eng- og ådalstema. Beplantningen og dens udtryk skal
være landskabspræget og i harmoni med beplantningen i det åbne land. På arealet kan der plantes
spredte grupper af træer og buske kombineret med naturgræsarealer. Der skal være mulighed for
forskellige aktiviteter på mindre klippede arealer. Der må kun vælges egnskarakteristiske og
hjemmehørende danske plantearter.
I delområde C kan der endvidere etableres stier og enkelte nicher med faciliteter til leg og ophold samt
forskellige løsninger til håndtering/forsinkelse af regnvand, fx regnvandssøer, grøfter og regnbede,
som vist i princippet på Kortbilag 2. Opholdsfaciliteter og inventar skal fremtræde med naturpræg, fx
som naturlegeplads, bålplads, borde og bænke i træ mv.
Ad 7.1
Med hensyn til udformning og indretning af fælles opholdsarealer henvises der til principskitserne i
redegørelsen under afsnittet 'Lokalplanens indhold'.
Eksempler på egnskarakteristiske og hjemmehørende danske plantearter i delområde C kan være:
Træer: Almindelig Hvid-Tjørn, Engriflet Hvid-Tjørn, Dun Birk, Rødel, Eg, Skovfyr, Ask (Fraxinus
pensylvanica ’Zundert’) Buske: Almindelig Hyld, Vild Æble, Vrietorn, Femhannet pil, Selje-Pil.
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Følgende indførte arter er ikke ønsket: Bjergfyr, Hvidgran, Normannsgran, Rhododendron, Rynket
Rose, Sitkagran, Weymouthfyr.
Der skal være særligt fokus på at sikre gode vækstbetingelser især for træer, herunder bl.a.
plantehullernes størrelse. Plantehullets størrelse vurderes tilstrækkelig, hvis der er min. 9
m² (helst 16 m²) rodvenlig bærelag og min. 2,5 m² åben overflade.
De ubebyggede arealer ønskes indrettet med fokus på variation og biologisk mangfoldighed,
herunder bl.a. beplantning med forskellige arter af planter og i flere lag (blomster, buske, stauder,
træer mv.). Biologisk mangfoldighed kan bl.a. opnås ved anvendelse af mere naturlig vegetation,
mange forskellige plantetyper, flerstammede træer, færre tætklippede plæner mv. Nogle
arealer kan fremstå i naturgræs, mens andre arealer, fx kanter eller aktivitetsarealer, kan fremstå
mere intensivt plejede.

7.2 Beplantningsbælte langs Sønderkæret
Der udlægges areal til et 3 m bredt bælte med beplantning langs Sønderkæret, som vist på Bilag 2.
Arealet skal henligge i klippet græs eller naturgræs med klippede kanter og beplantes med
enkeltstående træer med en indbyrdes afstand på ca. 8-10 m.
Ad 7.2
Det anbefales at vælge nogen af følgende arter: Salix saba alba (Hvidpil), Tilia cordata Rancho
(Lind), Fraxinus pennsylvanica zundert (Ask), Quercus cerris (Frynseeg), Prunus umineko
(Prydkirsebær), Ulmus culmunelle (Elm) eller Quercus petraea (Vintereg).

7.3 Hegn i skel
Hegn i skel mod veje, stier, opholdsarealer og naboer skal være levende hegn i form af hække.
Hække kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som den fuldt
udvoksede hæk, dog maks. 1,80 m.
Hække mellem nabogrunde skal placeres i skel. Eventuelle hække mod veje, stier og opholdsarealer
skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund.
Undtaget fra bestemmelserne ovenfor er hegning i skel mod delområde C. I disse skel må der ikke
etableres egentlig hækbeplantning. Grundenes skel mod delområde C skal markeres med
enkeltstående eller smågrupper af træer. Eventuel øvrig markering af grundskel skal ske med
enkeltstående eller grupper af fritvoksende buske og stauder, så der dannes en åben og naturlig
overgang mellem parcelhushaverne og det fælles opholdsareal i delområde C.
Ad 7.3
Hegn langs veje, stier og opholdsarealer skal vedligeholdes således, at de ikke vokser ud over
skellet, jf. Hegnslovens § 11.

7.4 Oplag mv.
Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer mv. med en totalvægt på mere
end 3.500 kg. Endvidere må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer, herunder større både eller
uindregistrerede campingvogne.
De fælles opholdsarealer må ikke anvendes til permanent oplag af nogen art, herunder til affald eller
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til parkering, camping eller andet.

7.5 Terrænregulering
For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende naturlige terræn så vidt muligt skal bevares og
bebyggelsen på den enkelte grund skal tilpasses det naturlige terræn - se principskitser.
I forbindelse med byggemodning af arealet skal parcelhusgrundene inden for delområde A og B, der
ligger mellem den nuværende terrænkote 5 og kanten mod delområde C (der ligger i kote ca.
3-4), terrænreguleres iht. det viste principsnit.

Principsnit for terrænregulering og etablering af skrænt ved delområde C's vestlige afgrænsning.

Det betyder, at terrænet i delområderne A og B skal hæves på en del af strækningen ned mod
delområde C, men det skal sikres, at opfyldningen til afgrænsningen mod delområde C udføres med et
jævnt fald fra kote ca. 5,0 til den nye landskabskant. Denne skal etableres ved grænsen mod
delområde C vha. en tydelig skrænt med en hældning på ca. 1:3, som skal fremstå i naturgræs og
være en del af det fælles opholdsareal. Landskabskanten skal placeres som vist i princippet på
kortbilag 2 samt anlægges med en naturlig blød afrunding både ved skræntens top og bund. Der skal
sikres en harmonisk og naturlig overgang fra delområde A til delområde B.
Der vil være behov for at terrænet i det nord-østligste hjørne af område B terrænreguleres op til kote
5,0-5,5 for at sikre en tilfredsstillende kloakforsyning af hele lokalplanområdet.
Efter færdiggjort byggemodning gælder følgende for grunde med et maks. fald på 1 m fra højeste til
laveste punkt på grunden (de flade grunde på plateauet):
Terrænreguleringer må ikke finde sted nærmere skel end 1,00 m. Herudover må der ikke foretages
terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
For grunde med et fald, der overstiger 1 m fra højeste til laveste punkt på grunden (grunde på
skråningen), gælder:
Terrænregulering i skelbremmen (2,5 m fra skel) må foretages med en hældning på maks. 1:3.
Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 1 m uden tilladelse fra
Aalborg Kommune.
Inden for delområde C må der kun foretages terrænregulering i forbindelse med anlæg af stier,
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regnvandssøer, grøfter o.l.
Ad 7.5

Eksempel for terrænregulering i overgangszonen mod det fælles opholdsareal (delområde C) ved Klarup Banesti. Den
nye landskabskant ses til højre.

Principskitser for tilpasning af bebyggelse til det naturlige terræn.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Sønderkæret og Kærhavegårdvej, som vist på kortbilag 2.
Der skal endvidere sikres vejadgang til regnvandsbassiner i delområde C fra hhv. Sønderkæret i
syd og Romdrupvej i øst.
Ad 8.1
Med "i princippet" menes, at vejadgangen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med
fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der udlægges areal til stamvejen a-b-c samt boligveje og stikveje som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stamvejene a-b-c udlægges i min. 10 meters bredde, mens boligveje udlægges i min. 9 meters
bredde og stikveje i min. 7,5 meters bredde. Som gennemgående princip indrettes vejene med
beplantet rabat og forareal/fortov - evt. i kombination med opholdslommer - i den ene vejside. Fortove
skal min. være 1,5 meter brede.
Stamvejen a-b-c udformes med min. 6 m kørebane, fortov og min. 2 m græsrabat med vejtræer i en
afstand af ca. 10-15 m. Boligveje udformes med min. 5,5 m kørebane, fortov samt græsrabat.
Stikveje udformes med min. 5,5 m kørebane og græsrabat i begge vejsider. Jævnfør principsnit.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Vejene anlægges i henhold til vejlovgivningen og får status af private fællesveje.
Ad 8.2

Principper for udformning af områdets veje.

Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
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Vejtræer langs stamvejen skal etableres med frodige karaktertræer som med tiden bliver
mellemstore eller store træer. Det anbefales at vælge nogle af følgende arter:
Salix saba alba (Hvidpil), Acer campestre (Naur), Sorbus incana (Røn, ikke frugtbærende), Alnus
Spaethii (El), Quercus cerris (Frynseeg), Robinia pseudoacacia Nyirsegi (Almindelig Robinie),
Ulmus columella (Elm) eller Tremula erecta (Bævreasp).

8.3 Stier
Der skal sikres interne stiforbindelser med tilslutning til det omgivende vej- og stinet som vist i
princippet på Kortbilag 2. Stier udlægges i 3,0 meters bredde.
Herudover kan der etableres øvrige stier, som en integreret del af områdets fri- og opholdsarealer.
Stier anlægges med vandgennemtrængelig belægning som fx grus eller stenmel.
Stierne i delområde C skal tilpasses terrænet, og er derfor kun vist med en principiel placering på
Bilag 2.
Stierne får status af private fællesstier.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 2 p-pladser pr. bolig.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. red. ha inden
afledning til Lodsholmgrøften/Mejerigrøften og Romdrup Å. Det endelige behov for forsinkelse vil blive
fastlagt v. en hydraulisk vurdering ifm. den senere dimen-sionering af bassinet.
Den primære regnvandshåndtering vil ske i delområde C. Placeringen af regnvandsbassiner og
grøfter er vist med en principiel placering og udstrækning på Kortbilag 2.
Regnvandsbassiner skal være udformet landskabeligt mht. form, hældning, beplantninng mv.
Ad 9.3
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fælles opholdsarealer.

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

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

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

9.7 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes, såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, og
ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes grundejerforening/grundejerforeninger for lokalplanens område med medlemspligt
for samtlige grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen/grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på
fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, beplantningsbælte mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning,
adgangsveje, belysning, fællesanlæg, stier mv. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold
af regnvandssystemet - herunder lunker, grøfter, render, bassiner etc. samt brønde, rørledninger
mv., der fører frem til offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen/grundejerforeningerneskal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens/grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af
Aalborg Kommune.

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen/grundejerforeningerne skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug.
Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med afsnit 7.
Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf.
pkt. 9.1.
Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes
anvisning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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