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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag
i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver Byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men Byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og bestemmelser
til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til
byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at
de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter
Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel gør
det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller
projekt.

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.

Lokalplanforslag og offentlig høring
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.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
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.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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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
Lokalplan 3-6-110 er udarbejdet efter et ønske om at opføre etageboliger i et område placeret på
hjørnet mellem Nibevej og Hobrovej i Skalborg. Området er i dag nedslidt og der er derfor et stort
ønske om at forny bygningsmassen langs Hobrovej og omdanne området, så det fremstår som en
markering mellem den lave skala langs Hobrovej, det tilstødende villakvarter omkring Digtervejen og
storskala bebyggelsen i City Syd. Lokalplanen skal således understøtte Byudviklingsplanen og
kommuneplanens retningslinjer for Skalborg.
Der har ikke tidligere været en lokalplan for området. Den nye lokalplan skal give mulighed for
etablering af et etagebyggeri med erhverv i stueetagen samt boliger på de øvrige 2-5 etager. Samtidig
skal byggeriet danne en overgang mellem bydelen Skalborg og City Syd.
Der er udarbejdet et projektforslag for området med en markant arkitektonisk fremtoning. Målet er at
skabe en ny, alsidig facade mod Hobrovej og Nibevej, hvor facaden trækkes tilbage fra Hobrovej i
forhold til eksisterende byggeri pga. udlagte vejbyggelinjer. Dette muliggør en grøn profil langs
Hobrovej. Projektet har dannet grundlag for lokalplanens indhold. Samtidigt vil bebyggelsen i højere
grad skærme det bagvedliggende parcelhusområde for støj fra Hobrovej og sikre fælles grønne
opholdsarealer på terræn.
I Aalborg Kommunes strategi for en blå-grøn struktur er foden af Skalborg Bakke udlagt som en del af
den landskabelige ringforbindelse, som omslutter de 3 Aalborg Bakker. Der er her fokus på at adskille
City Syd fra Skalborg. Lokalplanområdet skal understrege den grønne ring og forbindelse langs
bakkefoden og desuden være med til at forskønne Hobrovej og Nibevej som grønne indfaldsveje.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanen omfatter matriklerne 1ae, 1af, 1gy, 1gz og 1gq alle Skalborg By, Skalborg, på henholdsvis
1268 m², 1343 m², 724 m², 754 m² og 377 m². Samlet er lokalplanområde på 4466 m², beliggende på
adresserne Hobrovej 418 og 420, samt Holger Drachmanns Vej 12 og 14.
Lokalplanområdet ligger for foden af Skalborg Bakke. Bakken har en samlet stigning på godt 20 m.
Terrænet på selve lokalplanområdet er i store træk fladt.
Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet mod Hobrovej består i dag tre fritstående
huse med saddeltag. Husene er en del af den oprindelige landsbystruktur i Skalborg. Dertil kommer
garage og værkstedsbygninger. Bebyggelsen fremstår generelt utidssvarende.
I den nordligste bygning drives i dag butikken ”Aalborg Jagt”, som tidligere har været købmand med
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benzinsalg. De to sydligste bygninger er i meget dårlig forfatning. Husene er i dag pakket ind i
skiltereklamer. Ejendommen har i tidens løb blandt andet været anvendt som servicestation,
karosserifabrik og autoforhandler.

Hobrovej 418 (Aalborg Jagt), set fra Hobrovej
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Hobrovej 420, set fra Nibevej

Bygningerne langs Hobrovej er registreret med en SAVE-værdi på 5-7. Bygninger med
bevaringsværdi 1-6 må jvf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og miljøer" ikke nedrives uden kommunens tilsagn. Gennemførsel af lokalplanen
forudsætter en nedrivning af bebyggelsen.
Der er i dag adgang til ejendommene matr. nr. 1ae og 1af via tre overkørsler fra Hobrovej samt én fra
Nibevej. Hobrovej er meget trafikeret og fremkommeligheden er højt prioriteret, hvilket besværliggør
ind- og udkørslen til lokalplanområdet.
De bagvedliggende ejendomme, matr. nr. 1gy og 1gz består af to parcelhuse fra starten af
1960'erne, som har adgang fra Holger Drachmanns Vej via privat fællesvej matr. nr. 1gq. Der er ikke
gennemført SAVE-registreringer af bygningerne og de er derfor ikke vurderet bevaringsværdige.
Beplantningen i området har karakter af at være en vildgroet parcelhushave. Der vurderes ikke at
være bevaringsværdige træer el. lign.

Omgivelser
Nord for lokalplanområdet er et større, sammenhængende parcelhuskvarter centreret omkring
Digtervejen, afgrænset af Hobrovej, Letvadvej og Ny Nibevej på toppen af Skalborg Bakke.
Umiddelbart syd for lokalplanområdet udgør Nibevej grænsen mellem Skalborg og City Syd. På den
nordlige side af Nibevej, vest for lokalplanområdet, er placeret en nyere bebyggelse med fritstående
erhvervsbygninger i to etager.
Mod syd ligger City Syd, hvor Burger King er nærmeste nabo til lokalplanområdet. City Syd består af
en stor variation af detailhandel og butikker til særlig pladskrævende varegrupper.
Mod øst, på den anden side af Hobrovej, ligger Agri Nord Idrætscenter. Området udgør et
aktivitetsknudepunkt i Skalborg og forbinder via dyrskuearealet mod øst til Østerådalen.
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LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv i en samlet bebyggelse, hvor der kan
etableres erhverv i stueetagen og boliger på de øvrige etager.
Formålet med lokalplanens bestemmelser er at sikre, at der kan opføres attraktive boliger og erhverv,
som klinikker, kontorer og service, i en ny bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, der skal erstatte
den utidssvarende bygningsmasse ud mod Hobrovej og Nibevej.
Bebyggelsen på hjørnet af Hobrovej og Nibevej skal desuden skærme den bagvedliggende
bebyggelse for vejstøj fra Hobrovej, samt understøtte en forskønnelse af Hobrovej og Nibevej som
grønne indfaldsveje.
Der er udarbejdet et projektforslag, som har været udgangspunkt for lokalplanens indhold. Der vil
blive refereret til projektforslaget, som et eksempel, fremvist ved viualiseringer og diagrammer.
Bebyggelsens disponering
Lokalplanen udlægger et byggefelt til en randbebyggelse langs Hobrovej. Byggefeltet er underlagt en
vejbyggelinje, der trækker facaden tilbage i forhold til det eksisterende byggeri i lokalplanområdet.
Dette muliggør grøn beplantning langs Hobrovej og attraktive arealer til bløde trafikanter ved
ankomstarealet til bygningen.
Byggefeltet kan bebygges med en randbebyggelse i op til 6 etager med en maks. højde på 25 meter.
Randbebyggelsen vil understrege Hobrovejs status som indfaldsvej samtidig med, at det skærmer det
bagvedliggende parcelhuskvarter for vejstøjen fra Hobrovej. Matriklerne 1gy og 1gz friholdes for
bebyggelse og den vestlige del udlægges til fælles opholdsareal, hvilket sikrer en afstand fra
randbebyggelsen og parkeringsarealet til naboejendommene.
Inden for byggefeltet kan der i alt opføres et samlet etageareal på maks 4100 m², svarende til en
bebyggelsesprocent på ca. 100 for matriklerne 1af, 1ae, 1gy og 1gz. Den nederste etage er
udelukkende forbeholdt byintegrerbare erhverv, så som kontorer, service og evt. funktioner som en
restaurant eller institution. De øvrige etager består af boliger.
For at sikre at byggeriet skalamæssigt forholder sig til de omkringliggende bygninger, underdeles
facaderne i mindre enheder, som varierer i højden og som kan forskydes i forhold til hinanden.
Bebyggelsen skal langs Hobrovej optrappes højdemæssigt med 1-2 etager mod nord-øst, som
forholder sig til den lave nabobebyggelse i villakvarteret, til maks. 6 etager mod syd-vest, som
forholder sig til storskala bebyggelsen i City Syd. Antal etager og maks højde på bygningens enheder
er fastlagt i afgrænsede felter i byggefeltet, svarende til gennemsnitlig 4 etager, jf. Kortbilag 2.
Bebyggelsen skal markere hjørnet af Nibevej og Hobrovej og bygningens højeste punkt skal fremstå
som et arkitektonisk fikspunkt. Portindgangen til det bagvedligende parkeringsområde og boligernes
fælles opholdsareal, skal markeres arkitektonisk ved en 5 etagers bygningsenhed, som er højere end
de to sideliggende enheder.
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Skitseforslag til bebyggelsen langs Hobrovej, der danner kant og afrunder Digterkvarteret mod syd. Skitseforslaget
viser et eksempel på opdeling af bygningen i mindre enheder ved en indramning af enhederne.

Arkitektonisk udtryk
Bebyggelsens materialer og taghældning skal understrege opdelingen i mindre enheder. Den enkelte
enhed skal desuden omkranses af en ramme i pudset tegl, beton eller metal for visuelt at skabe en
opdeling af enhederne.

Bygningens enheder skal udformes med hver deres nord eller sydvendte taghældning på 10-20°.
Alle tage skal have den samme graders hældning.
For at markere stueetagens funktion som erhverv og til forskel for de øvrige etagers boligfunktion,
skal stueetagen fremstå som en mørk teglbase afbrudt af større vinduespartier. Mindst 20% af
facaden skal trækkes tilbage fra facadelinjen med maks 2 meter (se bestemmelserne pkt. 5.4). Dette
giver rum i gadeforløbet og mulighed for ophold af de bløde trafikanter langs Hobrovej. Stuetagen kan
med fordel også etableres med en større dybde end de ovenpåliggende etageboliger således at, der
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kan etableres tagterrasser på gårdsiden. Det kan også være i form af overdækket parkering i
konstruktion.

På de øvrige etager skal bygningerne opføres i en lysere tegl, der kan variere i de forskellige
enheder.
Der kan etableres altangange, hvorfra der kan være indgang til den enkelte bolig. Altangangene kan
udformes med mulighed for ophold i tilknytning til boligerne og dermed være attraktive til
eftermiddags- og aftenophold. Altangange skal udformes, så de fremstår som en integreret del
af bygningsvolumenet. De må ikke etableres som et ydre skelet på bygningen og skal visuelt
opbrydes.
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Eksempler på altangange udformet som en integreret del af bygningsvolumenet.

Landskab og ubebyggede arealer
For at sikre Hobrovej som en grøn indfaldsvej skal der etableres beplantning langs Hobrovej inden for
lokalplanområdet. Beplantning skal være i form af allétræer, som også skal markere den forplads, der
skal etableres på hjørnet mellem Hobrovej og Nibevej.
Forpladsen og allébeplantningen langs Hobrovej skaber en skærmet zone og rum for ophold til bløde
trafikanter foran bygningen i forbindelse med indgang til erhverv i stueetagen. Forpladsen vil med
beplantning understøtte den landskabelige ringforbindelse for foden af Skalborg bakke. På forpladsen
skal etableres ét stort karaktertræ som grønt ankerpunkt, jfr. Kortbilag 2 - arealanvendelse.
Forpladsen skal bearbejdes arkitektonisk samt indrettes med nicher/siddemulighed og
cykelparkering. Der skal generelt etableres bænke eller andre siddemuligheder ved bygningens
indgange.

Side 11

Forslag

Lokalplan 3-6-110

Der skal være mulighed for et fælles udendørs opholdsareal tilknyttet til bebyggelsens boliger. Dette
vil sikre en rekreativ værdi inden for lokalplanområdet. Opholdsarealet skal fremstå grønt med
havepræg og skal indrettes med "opholdszoner" til afslapning, leg mv. samt med regnbede, lunker
o.lign. anlæg til håndtering af regnvand. Det skal afskærmes med beplantning mod parkerings- og
vejareal og mod naboejendommene.
Beplantning
Formålet med beplantning langs byens indfaldsveje er at skabe en sammenhæng på tværs af byen.
Samtidigt bidrager beplantningen til en mere "menneskelig skala" i byrummet med det fremtidige store
bygningsvolumen og de store veje.
Træerne vil opbløde indtrykket og gøre det mere behageligt, især for fodgængere og cyklister at
færdes der. Desuden vil beplantningen delvist bidrage til en visuel og mental adskillelse fra
vejrummet, set fra beboernes perspektiv.
Langs Nibevej og Hobrovej skal områdets grønne profil fremstå som en tydelig del af områdets
identitet. Det er hensigten med lokalplanen at sikre en beplantning, der kan understøtte visionen om
grønne indfaldsveje, samt fremhæve den grønne ring om bakkefoden.
Mod naboejendommene i Digterkvarteret afskærmes lokalplanområdet med levende hegn i form af
hæk og træer.
Trafik
Der etableres ind og udkørsel via Holger Drachmanns Vej. Øvrig adgang til lokalplanområdet kan ske
ved højresving fra Hobrovej og Nibevej via porte i randbebyggelsen.
Højresvingsbanen på Hobrovej mod Nibevej forlænges til lokalplangrænsen mod nord. Der vil med
realiseringen af projektet være én overkørsel fra Hobrovej og én fra Nibevej, hvorfra der kun kan ske
indkørsel via højre sving. Via disse overkørsler bliver der forbud for lastbiler. Der er idag 3
overkørsler fra Hobrovej, hvoraf de to nedlægges.
Internt i lokalplanområdet udlægges areal til parkering samt vendeplads for varekørsel,
renovationsvogne mm. Pladserne skal etableres på terræn og i henhold til Aalborg Kommunes
Parkeringsnorm.
Cykelparkering placeres både i skure, samt på terræn, tæt på indgange på gårdsiden.
Fra vest sikres en adgang til området for bløde trafikanter via den private fællesvej 1gq, mellem
matriklerne 1gu og 1gv, der begge bevarer derers vejret. Lokalplanen forudsætter at den østligste del
af 1gq nedlægges som vejareal, da det indgår i bebyggelsens udendørs fælles opholdsareal.
Vejret til at benytte den private fællesvej på matr.nr. 1gq Skalborg By, Skalborg indehaves af
følgende ejendomme: matr.nr. 1gu, 1gv, 1gy og 1gz Skalborg By, Skalborg.
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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.
Det nærmeste Natura 2000-område, Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal, ligger ca. 6 km nordvest for lokalplanområdet. I kraft af den betydelige afstand til det
nærmeste Natura 2000-område vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området. Der skal
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derfor ikke foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr
og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanområdet er ikke levested for beskyttede plante- og dyrearter.
Lokalplanområdet opfylder ikke levestedsbetingelserne for beskyttede plantearter med
udbredelsesområde der omfatter Aalborg.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med intentionerne i byudviklingsplanen for Skalborg
(kommuneplantillæg 3.022) ifht. et ønske om at omdanne området.
Uddrag fra eksiterende kommuneplanramme 3-6-D1
Skalborg har sin oprindelse omkring en samling udflyttergårde ved krydset Nibevej-Hobrovej.
Området er i dag nedslidt og derfor et højt prioriteret byomdannelsesområde, der ligger centralt
placeret tæt ved bydelens aktivitetsknudepunkt ved Agri Nord Idrætscenter og dyrskuearealet.
Målet er at opgradere plangrundlaget, således at området langs Hobrovej og Nibevej kan
revitaliseres og danne en overgang mellem bydelen Skalborg og City Syd og samtidigt i højere
grad kan skærme det bagvedliggende boligområde fra vejene.
Målet er at skabe en ny alsidig facade mod Hobrovej og Nibevej, hvor bevaring af de oprindelige
spor og sammenhænge forenes med udvikling og nytænkning. Området skal understrege den
grønne ring langs bakkefoden og desuden være med til at forskønne Hobrovej og Nibevej som
grønne indfaldsveje. Samtidigt skal der i planlægningen af området sikres mere hensigtsmæssig
trafikal adgang og bedre oversigtsforhold.
Dog udsendes sideløbende med lokalplanen et kommuneplantillæg, da lokalplanen ikke er i
overensstemmelse med kommuneplanrammens bestemmelse om højder og etageantal.
Kommuneplantillægget 3.026 vedrører specifikt rammen "3.6.D1 Hobrovej".
Kommuneplanrammen 3.6.D1 deles op i to delområder, hhv delområde 1 og 2. Delområde 2 omfatter
matriklerne nr. 1ae og 1af Skalborg By, Skalborg. Rammerne for delområde 1 er uændrede, mens
rammerne for delområde 2 er omfattet af nærværende lokalplan og ændrer max. antal etager fra 2 til
6 etager og max. højde fra 8,5 meter til 25 meter.

Spilde- og overfladevandshåndtering
Lokalplanområdet ligger inden for den gældende spildevandsplans kloakopland. Matriklerne 1af og
1ae Skalborg By, Skalborg har status som fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret. Matriklerne
1gz, 1gy og 1gq (vejen) Skalborg By, Skalborg har status som separatkloakeret. Ny bebyggelse skal
derfor separatkloakeres.
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Lokalplanområdet er i dag udsat ved regnhændelser, da vandet i fælleskloaken opstuver, derfor skal
der tænkes i løsninger for håndtering af regnvand på egen grund.
Håndtering af overfladevand
For områderne ud mod Nibevej og Hobrovej skal nedsivning af overfladevand modvirkes, for at sikre
drikkevandsinteresser. Derfor skal vandet ledes til rekreative regnbede o.lign. på de bagvedliggende
arealer, hvorfra regn kan fordampe og bidrage til en begrønning af området. Dette gælder også for
tagvand. Tagvand kan dog alternativt løses med begrønning af tagflader.
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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).
I krydset Nibevej/Hobrovej er en frithængende lyskurv, spændt ud på en wire fastgjort til stolper.
Stolperne kan fjernes, men ophænget skal sikres fremadrettet.
Med lokalplanen sløjfes to overkørsler til Hobrovej. Fra Hobrovej og Nibevej etableres
højresvingsmulighed og ensrettet adgang til området. Dvs. trafik fra nord ankommer via Hobrovej og
trafik fra syd ankommer via indkørsel ved Nibevej. Al trafik fra området skal ledes via Holger
Drachmanns Vej mod nord.
Højresvingsbanen på Hobrovej skal forlænges til lokalplangrænsen mod nord for at mindske risikoen
for opstuvning af trafik samt bagendekollisioner ved opbremsning. Adgangsforholdene, svingradier
mm. skal godkendes af trafikmyndigheden i forbindelse med ny overkørselstilladelse.
Hobrovej og Nibevej er prioriterede cykelruter, jf. Aalborg Kommunes Cykelhandlingsplan. Hobrovej
indgår i det højtprioriterede cykelpendlernet, mens Nibevej udgør en del af det
overordnede cykelrutenet.
Cykelpendlerruten langs Hobrovej løber umiddelbart udenfor lokalplanområdet. Bebyggelsens
disponering muliggør, at det fremadrettet kan blive muligt at forlænge cykelstien helt frem til
krydset. Det er i projektmatrialet sandsynliggjort, at der er den nødvendige plads til etablering en
cykelsti med en bredde på 2.2 meter.

Vejbyggelinje
Langs Hobrovej er en tinglyst vejbyggelinje, som omfatter et areal i 17,5 meters bredde, målt fra
vejmidten.
Langs Nibevej er det tinglyste areal i en bredde på 15 meter fra vejmidten.
Lokalplanen forholder sig til vejbyggelinjerne, da byggefelterne trækkes væk fra vejene og placeres
bag ved vejbyggelinjerne.

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.
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Jordforurening
Inden for lokalplanområdet har der været aktiviteter, som har givet anledning til jordforurening.
Undersøgelser har påvist forurening af en sådan karakter og omfang, at dele af området er kortlagt
efter reglerne i Jordforureningsloven. Kortlægningen medfører, at ejer eller bruger af arealet skal
ansøge kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens §8, før det kortlagte areal kan ændre
anvendelse til bl.a. bolig, legeplads, institution, rekreativt område eller alment tilgængeligt område.
Ethvert bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal kan ligeledes kræve §8 tilladelse efter
jordforureningsloven. Ansøger skal i den forbindelse for egen regning udføre nødvendige
forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse
eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Lokalplanområdet er ud over kortlægningen også omfattet af områdeklassificeringen, hvilket kan
medføre skærpede krav til jordens renhed på de ubefæstede arealer. Yderligere oplysninger kan fås
ved at kontakte kommunen.
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 områdeklassificeret 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.
Flytning af jord fra kortlagte arealer samt områdeklassificerede områder skal anmeldes til kommunen,
og jorden skal analyseres i forbindelse med jordflytningen. På www.aalborg.dk kan man se, om
området er helt eller delvist omfattet af områdeklassificering. Tjek om grunden er forureningskortlagt
på www.rn.dk.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende delvist inden for indvindingsopland til Aalborg Vand, Drastrup mod sydvest.
De planlagte ændringer af området vurderes ikke at udgøre en væsentlig forøget risiko for forurening
af grundvandsressourcen.
Det bør dog indgå i planlægning, at de fremtidige aktiviteter i forbindelse med anlæg og byggeri
tilrettelægges, så forurening af grundvandsressourcen undgås. Der skal derfor tages hensyn til
grund-vandsbeskyttelsen, herunder
Spildevandsledninger skal opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed,
samlinger, tæthedsprøvning mv.
Der må ikke anvendes forurenede materialer som forurenet jord, slagger, flyveaske og
genbrugsmaterialer mv. i eksempelvis veje og befæstede arealer samt terrænregulering.
Opfyldning må kun ske med dokumenteret forureningsfrie materialer.
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Permeabel belægning på parkeringsarealer og lign. inden for indvindingsopland bør undgås.
Etablering af kælder udgør som udgangspunkt ikke en forøget risiko for grundvandsressourcen, men
der skal tages særlige hensyn i forbindelse med evt. grundvandssænkning.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en eventuel midlertidig grundvandssænkning i området.
Der kan ikke forventes tilladelse til en permanent grundvandssænkning inden for området. Det skal
sikres, at en eventuel midlertidig grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne samt
påvirke jordforureninger i området.

Støj
Af den foreløbige støjberegning fremgår det, at bebyggelsens facader mod Hobrovej og Nibevej vil
være påvirket af støj, der ligger over de gældende grænseværdier, på op til 74 dB. Bebyggelsen skal
udformes så støjpåvirkningen ikke overstiger 58 dB på udendørs opholdsarealer samt 46 dB i alle
indendørs opholdsrum med åbne vinduer.

Støjkort fra den foreløbige støjredegørelse, giver et bud på problematikken om støj på facader.

I disponeringen af bebyggelsen, valget af facadeløsninger, materialer og placering af åbne altaner
skal der derfor tages særligt hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter såvel i boligerne som på de
udendørs opholdsarealer for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dette skal
dokumenteres i forbindelse med byggeansøgning.
De primært støjbelastede facader er øst- og sydvendte, hvilket giver mulighed for at sikre
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opholdskvaliteterne på gårdsiden af bebyggelsen. Bebyggelsens placering op mod de to veje betyder
samtidig, at den skærmer de indre gårdrum og bagvedliggende ejendomme, som for størstepartens
vedkommende vil have et beregnet støjniveau under de gældende grænseværdier.
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser til sikring af gode opholdskvaliteter og beskyttelse
mod støj fra trafikken samt sikring af facadernes arkitektoniske udtryk.
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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, herunder også deklerationer om vejbyggelinjer,
som beskrives i separat afsnit. Vejbyggelinjerne er desuden vist under "øvrige sagsbilag"
Matr.nr. 1ae Skalborg By, Skaborg
Tinglyst: 07.12.1960
Titel: Dok om byggelinjer mv.
Indhold: Deklarationen indeholder bestemmelser om byggelinje fastlagt 17.5m fra midten af Hobrovej +
højde og passagetillæg.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune – By- og Landskabsforvaltningen.
Som følge heraf lægges bebyggelsens facacade bag vejbyggelinjen.
Tinglyst: 23.02.1963
Titel: Dok om byggelinjer mv.
Indhold: Deklarationen indeholder bestemmelser om byggelinje fastlagt 15.0m fra midten af Nibevej +
højde og passagetillæg.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune – By- og Landskabsforvaltningen.
Som følge heraf lægges bebyggelsens facacade bag vejbyggelinjen.
Tinglyst: 31.01.1964
Titel: Dok om adgangsbegrænsning mv.
Indhold: Deklarationen indeholder begrænsninger i vejadgangen fra matr.nr. 1ae til Nibevej.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune – By- og Landskabsforvaltningen.
Eksisterende vejadgang bevares, men ensrettes således at det fremadrettet kun er mulighed for
højre sving ind på ejendommen
Tinglyst: 08.11.1968
Titel: Dok om oversigt mv.
Indhold: Deklarationen indeholder bestemmelser om oversigtsareal på hjørnet mellem Hobrovej og
Nibevej, hvor der ikke må anbringes genstande eller forefindes bevoksning i en højde, der er mere
end 1m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune – By- og Landskabsforvaltningen.
Servitutten skal ophæves efter lokalplanens endelige godkendelse idet den som følge af
lokalplanen vurderes overflødig. (fremtidig bebyggelse rykkes bag vejbyggelinjerne og krydset i
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forvejen er signalreguleret.)
Matr.nr. 1af Skalborg By, Skalborg
Tinglyst: 07.12.1960
Titel: Dok om byggelinjer mv.
Indhold: Deklarationen indeholder bestemmelser om byggelinje fastlagt 17.5m fra midten af Hobrovej +
højde og passagetillæg.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune – By- og Landskabsforvaltningen.
Som følge heraf lægges bebyggelsens facacade bag vejbyggelinjen.
Tinglyst: 08.11.1968
Titel: Dok om oversigt mv.
Indhold: Deklarationen indeholder bestemmelser om oversigtsareal på hjørnet mellem Hobrovej og
Nibevej, hvor der ikke må anbringes genstande eller forefindes bevoksning i en højde, der er mere
end 1m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune – By- og Landskabsforvaltningen.
Servitutten skal ophæves efter lokalplanens endelige godkendelse idet den som følge af
lokalplanen vurderes overflødig. (fremtidig bebyggelse rykkes bag vejbyggelinjerne og krydset i
forvejen er signalreguleret.)
Matr.nr. 1gy, 1gz, igq, (Skalborg By, Skalborg)
Tinglyst: 05.07.1956
Titel: Dok om forbud mod oprettelse af automekanikerværksted
Indhold: Dekl. omhandler forbud mod oprettelse af automekanikerværksted og servicestation.
Påtaleberettiget: den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1gf Skalborg By, Skalborg – beliggende
Hobrovej 404, 9200 Aalborg SV
Servitutten skal ophæves efter lokalplanens endelige godkendelse idet den som følge af
lokalplanen vurderes overflødig.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området anvendes til boligformål, med byintegrerbare erhverv i stueetagen,
at der sker en omdannelse af området, der sikrer en skalamæssig overgang fra den lave
villabebyggelse omkring Digtervejen til storskalaen i City Syd,
at ny bebyggelse skal placeres indenfor det angivne byggefelt,
at bebyggelsen udformes som en randbebyggelse, der skærmer det bagvedliggende boligområde
og opholdsarealer mod støj fra Hobrovej og Nibevej,
at bebyggelsen trapper op mod det sydlige hjørne ud mod krydset Hobrovej/Nibevej, som skal
fremstå som et arkitektonisk fikspunkt,
en arkitektonisk helhed og høj arkitektonisk kvalitet af bebyggelsen,
at der udlægges et samlet og fælles opholdsareal,
at der udlægges fælles parkering bagved bebyggelsen afskærmet fra Hobrovej og Nibevej,
at den grønne ring om bakkefoden styrkes, jf. Byudviklingsplanen for Skalborg,
at der sker en forskønnelse af Hobrovej og Nibevej som grønne indfaldsveje,
en pladsdannelse på hjørnet af Nibevej og Hobrovej, der giver plads til de bløde trafikanter,
en hensigtsmæssig og effektiv trafikafvikling i området,
en anvendelse af området ikke udgør en risiko for drikkevandsinteresserne,
at området klimasikres gennem forsinkelse af regnvand og nedsivning på egen grund,
at altangange fremstår som en integreret del af facaden.
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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
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Områdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål med erhverv i stueetagen og
etageboliger i det resterende byggeri.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Hotel
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, der vurderes byintegrerbare og således
ikke har en negativ påvirkning af omgivelserne.
Ad 3.1
Erhvervene i stuetagen må gerne være publikumsorienterede og der lægges stor vægt på at sikre
en åben og varieret facade, frem for døde eller afblændede facadestrøg. Dette er for at modvirke
sammensmeltning med City Syd.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Lokalplanområdet må ikke udstykkes.
Ejendommene inden for lokalplanområdet, matr. nr. 1ae, 1af, 1gy, 1gz og del af 1gq (ca. 100 m²), alle
Skalborg By, Skalborg, skal sammatrikulæres til èn ejendom.
Der kan ske mindre udstykninger af offentligt vejareal, samt udstykning af den del af matr. nr. 1gq,
som fortsat er udlagt som privat fællesvej.

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 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal opføres som en samlet randbebyggelse.
Bebyggelsen skal placeres inden for de udlagte byggefelter, som vist på Kortbilag 2. Se pkt. 5.4 for
placering af bebyggelsen mod facadelinjen.
Altaner, altangange, karnapper og andre mindre bygningsdele skal holdes indenfor byggefelternes
afgrænsning.
Randbebyggelse skal danne kant mod Hobrovej og Nibevej og dermed afskærme bagvedliggende
udendørs opholdsareal og villakvarter fra vejstøj.
Samtlige boliger skal være gennemgående og have facade både mod Hobrovej/Nibevej og gårdsiden.
Ad 5.1

Bebyggelsen placeres som en randbebyggelse langs Hobrovej og Nibevej, hvormed det skærmer det bagvedliggende
område fra vejstøj og friholder et forareal mod de omkringliggende veje til bløde trafikanter. På illustrationen ses forslag
til stueetagens disponering.

5.2 Bebyggelsesgrad
Det samlede etageareal inden for lokalplanens område må maksimalt udgøre 4100 m².
Ad 5.2
Bebyggeslesgraden svarer til ca. 100 % af ejedommene 1gy, 1gz, 1ae og 1af.
I stuetagen udgør erhverv ca 1/4 af det samlede etageareal.
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5.3 Etager og Bygningshøjde
Randbebyggelsen skal opføres i 1-6 etager med en samlet bygningshøjde på maksimalt 25 meter over
eksisterende terræn.
Antal etager og maks. bygningshøjder er angivet på Kortbilag 2 inden for afgrænsede områder i
byggefeltet.
Der skal ske en optrapning af bygningshøjder og antal etager fra nord mod syd langs Hobrovej, med
det højeste punkt på bygningen, som et arkitektonisk fikspunkt, der markerer området som knudepunkt
mellem Hobrovej og Nibevej, jf. etagehøjder markeret på Kortbilag 2.
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Stueetagen skal udføres med en højde på maks. 4,5 meter. Dette skal sikre en maks. frihøjde på 4,5
meter i portåbningerne, jf. pkt. 8.1 vedr. vejadgang.

5.4 Facadelinje
Facaderne langs Hobrovej skal placeres i facadelinjen markeret på Kortbilag 2.
Min. 20 % af facaden mod Hobrovej skal trækkes tilbage fra facadelinjen. Maks. 30 meter af facaden
kan tilbagetrækkes ad gangen med maks. 2 meter efter princip, som vist på nedenstående illustration.

Ad 5.4
Se pkt. 6.2 for yderligere facadeprincipper.

5.5 Tagterrasser
Dele af tagflader kan udnyttes som tagterrasser. Der må kun indrettes tagterrasser de steder hvor
der er niveauspring mellem bygningsenhederne og der kan laves direkte adgang til terrassen
fra tilstødende enhed uden etablering af trappetårn. Opholdsarealer på tagflader skal holde minimum
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2 meters afstand til facadekant.
Afskærmning omkring evt. tagterrasse på randbebyggelsen skal udformes, så tagfladens hældning
fra øst og vest syner som de tilstødende tagflader. På gårdsiden kan etableres flade tagterrasser
ovenpå stueetagen. Disse er undtaget afstandskravet på 2 meter til bygningskant.

5.6 Altangange
Altangange skal udformes, så de fremstår som en integreret del af bygningsvolumenet. De må ikke
etableres som et ydre skelet på bygningen og skal visuelt opbrydes.
Der kan etableres altangange på både for- og bagsiden af bygningen.
Ad 5.6
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Eksempler på altangange udformet som en integreret del af bygningsvolumenet.

5.7 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.
cykelparkering, udhuse, overdækninger til affald o.l. kan opføres efter bygningsreglementets
bestemmelser, jf. dog begrænsning af størrelsen på bygninger til tekniske forsyning.
Sekundære bygninger kan placeres udenfor byggefelter, dog maks 50 m² i alt.
Det fælles opholdsareal skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog etableres overdækket terrasse,
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bålhus eller pavillion på maks 40 m².
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektonisk udtryk
Bebyggelsen skal fremstå som en sammenhængende randbebyggelse. Stueetagen skal udgøre en
base, der fremstår åben og inviterende.
Ovenpå basen skal placeres etageboliger, fra 2. til 6. etage, der opsplitter det store bygningsvolumen
med en tydelig vertikalitet, som selvstændige bygningsenheder, jf. Kortbilag 2, hvor byggefeltet er
inddelt i enheder.
Den enkelte bygningsenhed, skal omkranses af en udhængende ramme. Altangange skal holdes
indenfor rammen på den enkelte bygningsenhed. Hver af disse enheder skal fremstå med skrå
tagflade og i variende højder.

Facadeudtrykket i enhederne skal varieres med skift i facadeudtryk, materialer eller lign. Vinduer,
altaner, altangange og lignende bygningsdele skal medvirke til at skabe variation i facadeudtrykket,
samtidig med at disse bygningsdele skal fremtræde som en sammenhængende del af arkitekturen i
den enkelte enhed.
Ad 6.1
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Altangange skal holdes indenfor bygningsrammen og fremstå som en integreret del af bebyggelsens facade.

6.2 Materialer
Bygningens facader skal udføres i tegl og fremstå som blank mur samt facadevinduer. Murværket
skal være jordfarver og kontrasten mellem bygningsenhederne skal være synlig men ikke for
markant.
Derudover kan op til 25% af facadearealet udføres i i andet materiale så som emalitglas, ikke
reflekterende metal, pladebeklædning, skifer, kobber, zink eller en kombination af disse, der medvirker
til at opbryde samt skabe variation og dybde i facaden.
Vinduesramme og -karm skal, set udefra, fremstå i træ eller metal. De skal fremstå i materialets
naturlige farve eller i hvid, sort eller jordfarver.
1. etage skal udføres i en mørkere tegl og/eller fuge således, at den fremstår som en samlet mørkere
base afbrudt af større vinduespartier.
2. - 6. etage skal udføres i en lysere tegl og/eller fuge, der kan variere i de forskellige vertikale
bygningsenheder.
Enhederne skal omkranses af rammer, som kan udføres i pudset tegl, beton eller ikke reflekterende
metal. Rammernes materialer kan videreføres til taget. Samlinger mellem betonelementer må ikke være
synlige.
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Ad 6.2
Visuel variation vægtes højt, da det bryder det lange facadeforløb.
Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle
dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt i kuløren som eksempelvis
postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.3 Taghældning, beklædning og udhæng
Tage skal udføres med assymmetrisk hældning på mellem 10 og 20°. Alle tage skal have den samme
graders hældning.
Tagfladerne skal være enten nord eller sydvendt og understrege opdelignen af enheder.

Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer.
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Tagbeklædningen skal udføres med tagpap på trekantlister, skifer, zink eller metalplader eller
som "grønne tage".
Tagbeklædning må ikke være reflekterende (glanstal max. 20).
Tagudhæng på bygninger må udføres med et fremspring på maks. 50 cm, målt vinkelret på facaden.
Ad 6.3
Rammernes materialer, som omkranser de enkelte enheder, kan videreføres til taget. Jf. pkt. 6.2.
Vedr. tagflader, grønne tage.
Afhængig af vækstbetingelserne kan "grønne tage" eksempelvis være sedumtage.

6.4 Sekundære bygninger
Sekundære bygninger til f.eks. udhuse, overdækninger til affald o.l. skal i materialer og disponering
afstemmes med den samlede bebyggelses arkitektur, således at de medvirker til at skabe rum.

6.5 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.

6.6 Skilte
Aalborg kommune har udarbejdet en en facade- og skiltevejledning. Se mere her: "Skilte og
facadeudstyr".”
Derudover er følgende gældende:
Skilte på facader skal udføres som "løse" bogstaver, symboler og logoer uden brug af
baggrundsplade.
Følgende er ikke tilladt inden for lokalplanens område:
Opsætning af skiltning på 2. - 6. etage.
Opsætning af faste baldakiner.
Opsætning af fritsstående skilte, herunder også A-og fjeder skilte.
Opsætning af flagstænger.
Blænding eller delvis blænding af vinduer - dette gælder både for tilklæbning og reklamer.
Opsætning af skiltebelysning, som ikke er integreret i bogstaver og logoer.
Opsætning af storskærme.
Dog kan der opsættes skilte med henblik på at orientere om indkørsel til erhverv. Skiltene må ikke virke
dominerende i området. Der må opstilles maksimalt to orienteringsskilte ved indgang til området.
Skiltene må have en maksimal størrelse på 100 x 70 cm.
Skiltning og belysning må ikke være til gene for trafik.
Effektbelysning må kun bruges til at understrege arkitektoniske principper.
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Ad 6.6
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Ved indgange til erhverv kan der være behov for at fremhæve og skabe rum, udover det arkitektoniske.
Her er det muligt at lave mindre udstillinger eller rød løber til at markere og byde velkommen i området
umiddelbart omkring indgangspartiet. Fritstående skilte og flag er ikke tilladt, idét det handler om at
differentiere området fra City Syd.

6.7 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 Generelt
Ubebyggede arealer skal ved inventar (lamper, borde, renovation, legeområde m.m), belægninger,
beplantning og lignende sikre mulighed for ophold, intern færdsel, samt fremstå som et
sammenhængende område.
Ved indgange på gårdsiden skal etableres bænke, plinte eller andre siddemuligheder.
Ubebyggede arealer skal desuden indrettes med lokale løsninger for håndtering af regnvand, jf. pkt.
9.3.
Ad 7.1
På forpladsen skal inventaret stilmæssigt passe til forpladsen som urbant landskabsrum, der
understøtter den grønne ringforbindelse om bakkefoden. På gårdsiden skal det fælles
opholdsareal udgøre et grønt landskabsrum, hvorfor inventaret med fordel kan adskille sig fra det
på forpladsen.

7.2 Fælles opholdsareal
Den vestlige del af området skal etableres som fælles opholdsareal indrettet til områdets brugere, fx
til leg, ophold og rekreation mv.. Der skal desuden etableres regnbede, lunker o.lign. anlæg til
håndtering af regnvand, jf. pkt 7.7 og 9.3.
Det fælles opholdsareal skal fremstå grønt med havepræg, hvilket er med til at formidle den
skalamæssige overgang til villakvarteret, som vist på Kortbilag 2.
Mod naboejendomme mod vest skal plantes mellemstore træer, der understøtter princippet om at
"have møder have" og samtidigt medvirker til at skærme udsynet til villahaverne fra etageboligernes
vestvendte altaner, i princippet som vist på Kortbilag 2.

Diagram for have møder have.

Der må ikke opføres bebyggelse på de fælles opholdsarealer medmindre de specifikt har et rekreativt
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formål, så som bålhytte, se også pkt. 5.7.
Parkering skal mod det fælles opholdsareal afskærmes af beplantning, med en kombination af
løvfældende hæk/busk og mellemstore træer.
Desuden kan fælles opholdsareal indrettes som fælles tagterrasser, hvis de overholder
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Tagterrasser skal have et grønt præg, fx vha.
stauder, buske, blomster eller mindre træer i kummer.

Områdets grønne rekreative opholdsarealer skal placeres mod vest og skal samtidigt skabe overgang til det
bagvedliggende villakvarter.

Ad 7.2
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Eksempler på anlæg og indretning af fælles opholdsarealer.
Regnbede kan med fordel indeholde planter, der indgår i rensningen af vandet og bidrager positivt til æstetik og
rekreation på det fælles opholdsareal.

7.3 Forarealer
Området må ikke anvendes til parkering eller skiltning.
Langs Nibevej og Hobrovej, har forarealets udtryk stor betydning. Her skal etableres brede
gangarealer, samt en allérække af træer, der adskiller gangareal fra cykelsti og vejbane.
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For at sikre oversigtsforholdene skal hjørnet friholdes for elementer, der rager mere end 1 meter op.
Træer skal være opstammede.

Træerne langs vejene vil understøtte den grønne forbindelse langs bakkefoden. Træet på forpladsen vil fungere som
grønt ankerpunkt på hjørnet mellem Hobrovej og Nibevej. Illiustrationen viser princippet, set fra sydøst.

På hjørnet af bebyggelsen skal etableres en forplads tilbagetrukket fra Nibevej og Hobrovej, som vist
på Kortbilag 2.
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Forpladsen skal give mulighed for ophold for bløde trafikanter og skal bearbejdes arkitektonisk samt
indrettes med nicher/siddemulighed, cykelparkering og beplantning med urbant præg (stauder, buske,
blomsterkummer) osv.
Der skal desuden plantes ét stort karaktertræ, med løftet krone, ved bygningshjørnet (fx Quercus
cerris eller Fraxinus pennsylvanica ’Zundert’), jf. Kortbilag 2, lige uden for grænsen til vejbyggelinjen.

Ad 7.3

Træerne langs vejene vil understøtte den grønne forbindelse langs bakkefoden, selv hvis vejprofilet ændres inden for
vejbyggelinjen. Illustrationen viser hvorledes det grønne profil nord for lokalplanområdet videreføres langs Hobrovej
mod syd.

7.4 Beplantning og hegn
Beplantningen skal fortrinsvist være hjemmehørende og stedskarakteristiske arter, gerne i forskellige
variationer og i flere lag af hensyn til en styrket biodiversitet.
En stor artsdiversitet skal sikre mod samlede frafald i beplantningerne i tilfælde af fx sygdomsudbrud
eller klimaændringer.
Der skal være særligt fokus på at sikre gode vækstbetingelser, herunder bl.a. plantehullernes
størrelse.
Grønne indfaldsveje
Der skal etableres allébeplantning langs Hobrovej og Nibevej, som vist på Kortbilag 2. Træerne skal
være løvfældende, mellemstore hjemmehørende arter.
Langs Hobrovej skal opsættes 4-8 opstammede træer, der placeres i en mindst 2 meter bred grøn
rabat, der afgrænder det 3 meter brede gangareal mod indfaldsvejene. Langs Nibevej opsættes
mindst 2 opstammede træer, ligeledes i en grøn rabat på mindst 2 meter. Rabatten skal etableres i
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min. 2 meters bredde eksklusiv bagstøbning til kantsten, jf. Kortbilag 2.

Allétræerne langs Hobrovej og Nibevej skal være mellemstore træarter – gerne med en eller anden
form for sæsonbestemt farveeffekt (fx Rødel - Alnus glutinosa, Bredbladet røn - Sorbus latifolia
’Atro’).

Derunder vil en bunddækkende buskplantning ligeledes med sæsonbestemt farveeffekt, understrege
det grønne profil. Buskbeplantningen kan være tætvoksende arter, der max bliver 1 m høje og 2 m
brede (fx Birkespiræa - Spiraea betulifolia, Dværgmispel -Cotoneaster dammeri ’Coral beauty’,
Buskpotentil - Potentilla fruticosa ’Lovely Pink’).

Fælles opholdsareal

Det fælles opholdsareal skal begrønnes på flere niveauer. Dette indebærer grønt på fladen, som
plæne og bede, samt grønne rumskabende elementer, som fx træer, buske og hæk.
Det fælles opholdsareal skal afskærmes med beplantning mod parkerings- og vejareal, i form af
klippet hæk og overstandere af opstammede træer; 1 træ pr. 5. parkeringsplads i rækken mod
opholdsarealet.
Der må ikke opsættes hegn i skel. For at opnå en afskærmende virkning og mindske fornemmelsen af
indbliksgener skal arealet mod naboejendomme i vest, afgrænses med levende hegn kombineret med
træarter der ikke opnår en makshøje over 15 meter, for at undgå store skyggegener, som fx Acer
campestre (Navr), Prunus padus (Hæg), Mespilus (Mispel) og Malus sylvestris (Vildæble).
Der skal dog etableres støjhegn i skel mod naboejendommene matr. nr. 1aø og 1c, begge Skalborg By,
Skalborg. Dette skal begrønnes.
Ad 7.4
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Eksempel på grøn rabat med opstammede træer.

De foreslåede arter er afstemt efter, at de passer sammen, når de er fuldt udvokset. Desuden har
de en visuel smuk farveeffekt og rimelig regulær plantevækst og behøver dermed ikke
klippes. Desuden er de velegnet til bymiljø ifht. fx saltning, luftforurening og vind.
Plantehullets størrelse til træerne i allébeplantningen vurderes tilstrækkelig, hvis der er min. 9 m²
(helst 16 m²) rodvenlig bærelag og min. 2,5 m² åben overflade.

7.5 Udendørs oplag
Eventuelle udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelse og afskærmes. Afskærmningen
skal begrønnes.

7.6 Befæstelse af veje mm.
Gangarealerne mod Nibevej og Hobrovej samt forplads skal være befæstede (fx fliser, brosten og
lign.).
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Kørearealer og p-pladser skal befæstes med asfalt/betonfliser.

7.7 Terrænregulering
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må
der ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn.
På det fælles opholdsareal skal etableres et rekreativt forsinkelsesbassin til overfladevand, evt. som
tørt regnbed. I forbindelse med anlæg af regnvandsbassiner/nedsivningsanlæg o.l. tekniske anlæg til
områdets lokale forsyning kan der ske nødvendig terrænregulering.
Terrænhældning må ikke overstige 1:5 og skal være blødt formet. Dette for at undgå hegning af
sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre landskabelig indpasning.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Indkørsel til lokalplanområdet skal ske fra Hobrovej og Nibevej (kun højresving), samt Holger
Drachmanns Vej, som vist på Kortbilag 2.
Udkørsel fra lokalplanområdet skal ske til Holger Drachmanns Vej, som vist på Kortbilag 2

Diagram for ind- og udkørselsforhold

Adgang gennem port udformes med en fri højde på min. 3 meter og maks 4,5 meter.
Køresporet gennem port skal anlægges med kantstensafgrænsning samt følgende profil:
For Hobrovej: min. 2,5 meter delt sti for fodgængere samt udkørende cyklister, 3
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meter kantstensafgrænset kørebane samt min. 1 meter fortov længst mod nord.
For Nibevej: min. 1,5 meter cykelsti for udkørende cyklister, 3 meter kantstensafgrænset kørebane
samt min. 1 meter fortov længst mod øst.
Ad 8.1
Indkørsel til lokalplanområdet fra Hobrovej og Nibevej kan kun ske via højresving. For at
signalere, at biler kun må køre ind, og altså ikke ud, skal køresporet være kantstensafgrænset.
Indkørende cyklister skal færdes på kørebanen gennem porten, mens udkørende cyklister skal
færdes på den delte sti. For vejadgangen fra Nibevej, forventes færre cyklister og gående, hvormed
denne kan etableres med en smallere port.
Lastbilkørsel må alene ske via Holger Drachmanns Vej. Da der kun er ensrettet bilkørsel gennem
portene og da lastbiler samt redningskøretøjer ikke benytter portene, kan de udformes med en
mindre bredde og højde end normalt.
For samtlige adgange skal der tages hensyn til nødvendige arealkrav til svingende køretøjer.
Vejprojekteringen skal godkendes af vejmyndigheden.

8.2 Veje
Interne veje skal anlægges med en bredde på 7 meter. Dette skal sikre tilstrækkeligt manøvreareal
ved parkering.
Der skal sikres vendemulighed for lastbiler længst mod syd.
Del af eksisterende privat fællesvej til matriklerne 1gy og 1gz skal nedlægges som vejareal, jfr
kortbilag 2- Arealanvendelse.
Ad 8.2
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne
ind/ud, ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og
være fri for hindringer mv.

8.3 Stier og fortove
Langs Hobrovej og Nibevej skal langs facaden etableres et min. 3 meter bredt befæstet areal.
Gennemgående sti, for cykler og gående over det fælles opholdsareal skal anlægges med en bredde
på min. 2 meter.
Langs bebyggelsens kant på gårdsiden skal etableres fortov på min. 1 meter.
Ad 8.3
Fortovet langs bebyggelsen skal danne afstand mellem parkerede biler og bygningen og gøre det
muligt for fodgængere at færdes uhindret langs bygningens fod.

8.4 Parkering
Der udlægges et parkeringsareal, som vist på Kortbilag 2, hvor indenfor der skal anlægges parkering
svarende til mindst:
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1/8 parkeringspladser pr. bolig under 50 m2.
1,5 parkeringsplads pr. bolig over 50 m2.
1 parkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal.
Desuden er det tilladt at etablere parkering i konstruktion indenfor byggefeltet, såfremt det ikke
påvirker principperne om facadeudtrykket.
Ad 8.4
Parkering må kun overdækkes eller placeres i konstruktion inden for byggefeltet.

8.5 Cykelparkering
Der skal udlægges cykelparkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig.
1 parkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal.
Cykel parkering skal fortrinsvis etableres på gårdsiden tæt ved indgange og knudepunkter.
På gårdsiden skal der desuden være mulighed for cykelparkering i cykelskure.
Ad 8.5
Cykelskuret kan i gårdrummet med fordel placeres mod mod syd som vist på illustrationsplanen
således, at det udgør en del af det faste hegn mod naboejendommen.
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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.
Stik fra eksisterende bebyggelse, der nedrives, skal afsluttes på forsvarlig vis. Omkostningerne i
forbindelse hermed skal betales af ejeren af ejendommen.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal separatkloakeres 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
Nedsivning af overfladevand er ikke ønsket på arealerne nærmest Hobrovej og Nibevej. Der skal dog
etableres forsinkelsesanlæg i form af regnbede mm. som rekreativt element på det fælles
opholdsareal (jf. pkt . 7.2.), til en forsinkelse af eksempelvis tagvand, der ledes hertil.
Desuden kan suppleres med grønne tage til en yderligere forsinkelse af regnvandet.
Regnvand skal forsinkes til et niveau svarende til befæstelsesgraden ved udarbejdelsen af
lokalplanen.
Ad 9.3
Lokalplanområdet skal separatkloakeres iht. kommunens spildevandsplan og derfor skal
overskydende regnvand ledes til regnvandskloak.
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Forsinkelse af regnvand fra tage mm. medfører at den daglige regn kan fordampe og bidrage til en
begrønning af området. Tagvand kan dog alternativt løses med begrønning af tagflader.
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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
grundvandsressourcen.

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.
Der skal etableres nedgravede containere til opsamling af affald.
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.
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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.
Det skal sikres, at der i hvert opholds- og soverum skabes mulighed for, at der kan åbnes mindst et
vindue, uden at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overstiges.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning skal der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Aalborg Kommune vurderer umiddelbart at en forudsætning for at grænseværdierne er overholdt på
opholdsarealer er, at bebyggelsen udgør en sammenhængende bebyggelse i byggefeltets længde,
således at de udgør en støjskærm for de bagvedliggende områder.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de ikke er til gene for støjfølsomme
anvendelser.
Vareindlevering skal placeres og indrettes, så det medfører mindst mulige gener for naboer.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, der gælder for liberalt erhverv, skal ligeledes overholdes.
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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:
Der er sket sammatrikulæring af ejendommene matr. nr. atr. nr. 1ae, 1af, 1gy, 1gz og del af 1gq alle
Skalborg By, Skalborg, i overensstemmelse med pkt. 4.1.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1. og 8.2.
Stier og forarelaer er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, og 7.6.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og 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 og pkt.
10.2.
De i §14 nævnte servitutter er ophævet for lokalplanens område
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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
I forbindelse med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan skal
følgende servitutter inden for lokalplanens område ophæves:
Matr.nr. 1ae Skalborg By, Skaborg
Tinglyst: 08.11.1968
Titel: Dok om oversigt mv.
Indhold: Deklarationen indeholder bestemmelser om oversigtsareal på hjørnet mellem Hobrovej og
Nibevej, hvor der ikke må anbringes genstande eller forefindes bevoksning i en højde, der er mere
end 1m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune – By- og Landskabsforvaltningen.
Servitutten skal ophæves efter lokalplanens endelige godkendelse idet den som følge af
lokalplanen vurderes overflødig. (fremtidig bebyggelse rykkes bag vejbyggelinjerne og krydset i
forvejen er signalreguleret.)
Matr.nr. 1gy, 1gz, igq, (Skalborg By, Skalborg)
Tinglyst: 05.07.1956
Titel: Dok om forbud mod oprettelse af automekanikerværksted
Indhold: Dekl. omhandler forbud mod oprettelse af automekanikerværksted og servicestation.
Påtaleberettiget: den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1gf Skalborg By, Skalborg – beliggende
Hobrovej 404, 9200 Aalborg SV
Servitutten skal ophæves særskilt efter lokalplanens endelige godkendelse idet den som følge af
lokalplanen vurderes overflødig.
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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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