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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
Baggrunden for udarbejdelse af en lokalplan er et bygherreønske om at forhøje bebyggelsen i Algade
16-16A og samtidig have mulighed for at indrette boliger fra 1. sal og op. Den gældende lokalplan
1-1-106, Salling Stormagasin og Middelalderkvarteret, Aalborg Midtby giver alene mulighed for boliger
over 1. sal.
Bebyggelsen skal indeholde publikomsorienterende formål i stueetagen (butikker, restauration og
lign.), mens der på de øvrige etager også kan ske indretning til boliger og centerformål.
Lokalplanen skal sikre et godt samspil mellem pladsdannelsen ved Salling og bebyggelsen Algade
16-16A, ligesom den skal opføres med fokus på bykvalitet og fortætning.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger helt centralt i Aalborg Midtby. Området afgrænses mod syd af gågaden
Algade og mod vest af torvepladsen ved Salling og en etagebebyggelse med kontorer og boliger. Mod
nord afgrænses området af et større parkeringshus, mens området mod øst afgrænses af en
bebyggelse med butik i stueetagen.
Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til butik og boliger. I dag anvendes en del af
bebyggelsen til restauration.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og har et areal på ca. 400 m2.

Omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende i Algade, en af de større handelsgader i Aalborgs absolutte
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centrum. Området er således omgivet af butikker og caféer mod øst, syd og vest, mens der nord for
området er beliggende et større betalingsparkeringshus i tilknytning til stormagasinet Salling.
Lige vest for området er der et torv, som anvendes til udeservering i sommerhalvåret, mens der ved
juletid sker salg fra boder, salgsvogne og lign. Torvet er et af få pladsdannelser, der er på
gågadestrækningen Algade/Bredegade/Nørregade.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanområdets bebyggelse kan forhøjes og må i stueetagen kun anvendes til butiksformål,
restauration eller lign. publikumsorienterede anvendelser for at sikre, at bebyggelsen bidrager til en
aktiv gågade. De øvrige etager må anvendes til boliger, butiksformål og centerfunktioner.
Området er en af Aalborgs vigtige handelsgader, og der gives kun mulighed for mindre butikker.
Påvirkningen fra de fremtidige butikker vurderes at være ubetydelig i forhold til den eksisterende
butiksstruktur.

Bebyggelse
Bebyggelsens placering og udforming skal sikre, at denne bidrager til en attraktiv pladsdannelse ved
Salling. Den vestlige del af området ud mod pladsen må bebygges i op til 3 etager plus tagterrasse,
mens der i den resterende del må opføres bebyggelse i maks. 4 etager plus tagterrasse.
Lokalplanen giver samlet mulighed for 1.550 m2 bebyggelse inden for lokalplanområdet.
For bebyggelsen i 4 etager mod Algade 16 skal de 2 øverste etager tilbagetrækkes fra facadelinjen,
således at facaden ikke fremstår for dominerende set fra Algade.
Tage skal udformes som flade tage med mulighed for etablering af tagterrasser.
På tagterrasser kan der etableres trapperum og elevatortårne.
For at skabe sammenhæng med den øvrige bebyggelse omkring torvet vest for lokalplanområdet
stilles der krav om, at facader på bebyggelsen i den vestlige del af området skal fremstå i murværk
eller med lette facadematerialer såsom eternitbeklædning, pulverlakeret stål, zink, kobber eller lign.
Bebyggelsen i den øvrige del af lokalplanområdet skal fremstå med facader i tegl enten som blank
eller pudset mur, således at den nye bebyggelse opføres i samspil med den eksisterende
nabobebyggelse.
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Illustration af, hvordan en fremtidig bebyggelse kan komme til at se ud.

Opholdsarealer
Opholdsarealer til områdets beboere skal etableres på tagterrasser eller altaner. Ved at placere
opholdsarealer i højden i stedet for på terræn, gives der mulighed for at udforme
attraktive solbeskinnede opholdsarealer.

Parkering
Grundet lokalplanområdets centrale placering i gågaden og parkeringshus på nabogrunden stilles der
ikke krav om etablering af parkeringspladser inden for lokalplanområdet. Der stilles i stedet krav om,
at der indbetales til Aalborg Kommunes Parkeringsfond, for at opfylde Aalborg Kommunes
parkeringsnormer.
Der stilles krav om etablering af cykelparkering i overensstemmelse med parkeringsnormerne i
kommuneplanen. Det betyder, at der skal etableres min. 2 cykel-p-pladser pr. bolig, min. 2 cykelp-pladser pr. 100 m2 butiksarealer og min. 1½ cykel-p-pladser pr. 100 m2 kontorareal.

Støj
Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger et parkeringshus i tilknytning til Sallings varehus. I
forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1-1-106 fra 2010, som bl.a. omfatter udvidelsen
af parkeringshuset, blev støjniveauet vurderet til at være uden betydning. Lokalplanen stiller dog
krav om, at bebyggelsen udformes, så det sikres, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
overholdes.
Lokalplanen giver mulighed for, at bebyggelsen kan indrettes til både boliger, butikker og
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restaurationer. Indretning af fx restaurationer kan muligvis medføre bygningstransmitteret støj.
Miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder ved bygningstransmitteret støj
skal overholdes. Det kan blive nødvendigt at udføre særlige støjdæmpende tiltag i
bygningskonstruktionerne for at sikre, at grænseværdierne kan overholdes.

Skygger
Den nye bebyggelse opføres i den tætte by, hvor der er en betydelig skyggepåvirkning fra den
eksisterende bebyggelse.
Det kan ikke undgås, at et højere og tættere byggeri end det, der eksisterer i lokalplanområdet i dag,
vil medføre mere skygge. Der vil således kunne opstå skyggegener for baghuset ved Algade 14 i
eftermiddagstimerne særligt omkring jævndøgn (21. marts og 22. september). Det vurderes dog, at
skyggepåvirkningen er på acceptabelt niveau i et tæt byområde.
For at begrænse skyggegener fastsætter lokalplanen et maks. etageantal på 4.

Skyggediagram for den nye bebyggelse i maks. 4 etager for den 21. marts kl. 16.
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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 opført 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. 7 km vest for Algade. I kraft af afstanden vurderes planen/projektet
hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne påvirke Natura
2000-områder.
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Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr
og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag
IV. Arealet fremstår fuldt udbygget. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som
yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

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 ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillæget ændrer følgende:
En ny samlet maksimal bebyggelsesprocent for ejendommene Algade 10-16A fastsættes til 292. Før
var den maksimale bebyggelsesprocent for Algade 16 og 16A fastsat til hhv. 250 og 280, mens den
for Algade 10-12 og Algade 14 var hhv. 290 og 215.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 1-1-106 .
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 1-1-130.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
For at give mulighed for en fortætning af midtbyen gives der mulighed for bebyggelse i op til 18 m.
Den nye bebyggelse er placeret bag ved eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Højderne på
det nye byggeri er på en del af byggeriet højere end p-hus-bebyggelsen mod nord, men ellers enten
tilsvarende eller lavere end det eksisterende, foranliggende byggeri. Den nye bebyggelses tæthed
vurderes også at svare til tætheden i området generelt. Således er det vurderet, at den nye
bebyggelse ikke afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området.
På baggrund af bebyggelsens omfang og beliggenhed vurderes det, at den ikke væsentligt vil påvirke
kysten visuelt.
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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).
Algade er en gågade. Varekørsel til lokalplanområdet kan kun ske mandag - lørdag, i tiden kl. 05-11.
Varekørsel udenfor dette tidsrum eller med et andet ærinde kræver, at man søgt og fået en
kørselsdispensation fra Aalborg Kommune.

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.

Jordforurening
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.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.
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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.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til centerformål som detailhandel, byerhverv, restaurant, der kan
indpasses i området uden miljøgener, og boliger,
at stueetagerne mod gågaderne benyttes til erhverv med aktive facader, og at de øvrige
centerfunktioner og boliger placeres over stueetagen,
at ny bebyggelse gives en nutidig udformning og et godt samspil med den omgivende bebyggelse
med hensyn til facaderytme, højde og materialer.
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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 centerformål.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Butikker (dagligvare- og udvalgsvarebutikker)
Butikslignende formål
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Kulturelle formål
Stueetagen må kun anvendes til butiksformål, restauration, kulturelle formål og lign.
publikumsorienterede anvendelser
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Butiksstørrelser
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet er fastsat til maks. 800 m².
Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end:
Dagligvarebutikker: 250 m²
Udvalgsvarebutikker 600 m²
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Inden for lokalplanområdet må der maks. opføres 1.550 m2 bebyggelse ekskl. tagterrasser og altaner.
Ad 5.1
En bebyggelse på 1.550 m2 svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 385 % for lokalplanområdet
under ét.

5.2 Etager
Bebyggelse inden for byggefelt B1 må maks. opføres i 3 etager plus tagterrasse.
Bebyggelse inden for byggefelt B2 må maks. opføres i 4 etager plus tagterrasse.

5.3 Bygningshøjder
Ny bebyggelse i byggefelt B1 må opføres i en højde på maks. 11 meter ekskl. trapperum og
elevatortårne, målt fra terræn.
Ny bebyggelse i byggefelt B2 må opføres i en højde på maks. 14 meter ekskl. trapperum og
elevatortårne, målt fra terræn.

5.4 Bebyggelsens placering
Bebyggelse skal placeres med syd- og vestfacade i den (facade)byggelinje, som er vist på Kortbilag
2.

5.5 Nedrivning
Eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet kan nedrives.
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6. Bebyggelsens udseende
Ny bebyggelse skal gives en nutidig udformning og og samtidig tilpasses gågadens bebyggelse med
hensyn til facaderytme, højde og materialer.

6.1 Facader
Facader i byggefelt B1 skal fremstå i blank eller pudset murværk eller med lette facadematerialer
såsom eternitbeklædning, pulverlakeret stål, zink, kobber eller lign. Hvis der vælges blank mur, skal
stenene være hånd- eller blødstrøgne.
Facader i byggefelt B2 skal fremstå i tegl, i blank mur som eksisterende eller som pudset murværk.

6.2 Tilbagetrækning af facade
Facader for 3. og 4. etage mod Algade i byggefelt B2 skal tilbagetrækkes min. 1 m fra facadelinjen
ved 2. etage.

6.3 Rækværk
Rækværk ved altaner og tagterrasser skal fremstå transparente. Håndlister skal fremstå i træ.

6.4 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i sort
eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige fremstå i andre farver.

6.5 Taghældning
Tage skal udføres, så de fremstår flade, og således, at der kan etableres tagterrasser.

6.6 Støjafskærmning
Støjdæmpende facadematerialer, vinduer og udluftningsåbninger skal indtænkes i bebyggelsens
udformning som arkitektonisk integrerede facadeelementer.
Der skal opsættes støjskærme ved opholdsarealer på tagterrasser og altaner placeret mod
parkeringshuset, hvis dette er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende lydniveau på opholdsarealer.

6.7 Skilte
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må hverken helt eller delvis dække
arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre,
eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager op over facaderne.

Side 20

Forslag

Lokalplan 1-1-130

7. Ubebyggede arealer
7.1 Opholdsarealer
Der skal etableres min. 10 m2 opholdsareal pr. bolig. Opholdsarealer skal etableres på tagterrasser
eller altaner.
Ad 7.1
Opholdsarealer kan etableres som private opholdsarealer på altaner eller som fælles
opholdsarealer på tagterrasser.

7.2 Udendørs oplag
Der må ikke etableres udendørs oplag.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen til området skal ske fra Algade.

8.2 Parkering
Kommunens vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens bilag F.
Ad 8.2
Da det ikke er muligt at etablere det krævede antal parkeringspladser inden for lokalplanområdet,
kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved dispensation. Dispensationen
gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes Parkeringsfond. Der skal kun indbetales
for parkeringspladser til nye boliger, erhvervsarealer, butiksarealer og lign. og ikke for de
eksisterende.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset brugsret på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret. Der vil blive taget konkret
stilling til P-kravet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

8.3 Cykelparkering
Udlæg af areal til cykelparkering fastsættes i henhold til kommuneplanens bilag F. Der skal sikres
plads til cykelparkering i henhold hertil:
Bebyggelsens anvendelse

Cykelparkeringsnorm for Aalborg
Midtby
Krav

Andel
overdækket

Etagehuse, ungdomsboliger m.v.

2 pr. bolig

50 %

Kontor

1½ pr. 100 m²

50 %

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker

2 pr. 100 m²

10 %
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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
Nedsivning af overfladevand er ikke en mulighed inden for området. Regnvand skal ledes til det
kollektive kloaknet.
Hvis der anvendes zink eller kobber til facadebeklædning, skal der ske en rensning af
overfladevandet inden tilslutning til offentlig kloak.

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

9.7 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.7
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)

9.8 Ventilation
Ventilationsluft fra restaurationer skal afkastes over tag eller renses. Ventilationskanaler skal
anbringes inde i bygningerne.
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10. Miljø
10.1 Støj fra erhverv
Indendørs:
Ved støjfølsom anvendelse inden for lokalplanområdet skal facader og vinduer udformes, så der er et
støjniveau på maksimalt følgende værdier indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer:
Mandag - fredag kl 07 -18 og lørdag kl 07-14: 43 dB
Mandag – fredag kl 18 – 22, lørdag kl 14 – 22 samt søn- og helligdage kl 07-22; 33 dB
Alle dage kl 22-07; 28 dB
Udendørs opholdsarealer:
Det skal sikres, at støjen ved udendørs opholdsarealer ikke overskrider 50/45/40 dB henholdsvis
dag/aften/nat, jf. miljøstyrelsens vejledninger.

10.2 Bygningstransmitteret støj
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse med indretning af både støjfølsom og
støjforurenende anvendelser skal det sikres, at Miljøstyrelsens grænseværdier for
bygningstransmittereret støj kan overholdes.
Ad 10.2
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret
støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 dB(A) fra klokken 07.00 til klokken
22.00 og 25 dB(A) fra klokken 22.00 til klokken 07.00, målt i boligen. Der henvises til
miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".
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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:
Opholdsarealer er etableret jf. pkt. 7.1.
Parkering og cykelparkering er etableret jf. pkt. 8.2 og 8.3.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr.
1-1-106 for det område, der er omfattet af lokalplan 1-1-130.
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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.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.

Side 30

Forslag

Lokalplan 1-1-130

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.

Side 31

Kortbilag 1 - Matrikelkort

Lokalplan 1-1-130

546a
546a
546a

602
612

613a

546a

Alg
ad

610

e

740a

"gc"

"ee"

763

gade
Mølle

739

609

766

767

Ejerlav: Aalborg Bygrunde

768

Signatur
Lokalplangrænse
0

4

8

743a

12

16

20 m

Mål 1:400 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

778

777

776

769
775

5.10.2017

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

Lokalplan 1-1-130

18

m
!

m
!

m
!

m
!

m
!

19B

m
!

B1

m
!

m
!

B2

14B

m
!

Alg
ad

14A

16A

e

16
14

15
13

11C

11B

8A

10
11A

8
9

4

de
Møllega

7

7A

5

6

Signatur
6A

Lokalplangrænse
Byggefelt B1 (Maks. 3 etager + tagterrasse)
Byggefelt B2 (Maks. 4 etager + tagterrasse)
Facadebyggelinje m
!

0

4

8

12

16

20 m

Mål 1:400 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.

6.11.2017

