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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 godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
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 vedtaget 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
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen matr. nr. 8a Gl.
Hasseris By, Hasseris, beliggende Bygaden 28. Den eksisterende gård ønskes omdannet til boliger
og der planlægges for yderligere boligbebyggelse på det nuværende haveareal.
I Gl. Hasseris har gårdene historisk ligget tæt, sikkert for at kunne udnytte fælles ressourcer. Som en
randlandsby på kanten af engene, har landsbyen placeret sig langs Bygaden, som er landsbyens
hovedfærdselsåre. Bygadens slyngede forløb og de tilbageværende gårde medvirker til den fortsatte
landsbystemning. Markant for Gl. Hasseris er en øst-vest vendt placering af gårdenes stuehuse. De
fleste bygninger langs Bygaden har stadig denne retning, vinkelret på Bygaden.
Landsbyen er med tiden vokset sammen med det øvrige Aalborg og der er sket en udbygning af Gl.
Hasseris. Ny bebyggelse er stort set indpasset i landsbyens struktur og arkitektur.
Den nye bebyggelse langs Bygaden har lukket for mange kik til engene, som nu kun eksisterer få
steder, bla. gennem en portåbning ved gården i denne lokalplan, Hasserisgård.
Lokalplanens formål er at sikre, at omdannelsen af Hasserisgård til boliger sker med afsæt i gårdens
arkitektur og valg af materialer, samt at den nye boligbebyggelse er en fortolkning af gårdtypologien
og at den indpasses i Gl. Hasseris landsbymiljø. Det skal desuden sikres, at der åbnes op for større
kik til engarealerne, som strækker sig helt op til gården og at der fortsat vil være en markant
beplantning, som understreger Bygadens snoede forløb. Det skal sikres, at den samlede bebyggelse
har mulighed for fælles udendørs opholdsarealer i form af gårdrum og åbne engarealer.
Gårdens bygninger er registreret som bevaringsværdige med en middel bevaringsværdi. Stuehuset
har bevaringsværdien 4 og længerne har bevaringsværdien 5.
For realisering af projektet ønskes 2 af gårdens længer nedrevet og genopbygget i en stil, der er
indpasset gården. Lokalplanen muliggør nedrivningen af de to længer. Stuehuset og den østlige
længe skal bevares.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter Hasserisgård, som er beliggende Bygaden 28 i Gl. Hasseris, et gammelt
landsbymiljø, som er vokset sammen med Aalborg og idag udgør en del af bydelen Hasseris.
Hasserisgård er afgrænset af Bygaden mod nord og mod øst, samt ejendommene på Bygaden 30A
-30C mod syd og Bygaden 26A-26C og engene mod vest.
Lokalplanområdet udgør et areal på 7876 m² og er beliggende i byzone.
Hasserisgård består af en 4 længet gård, som er en af de få tilbageværende gårde i landsbyen.
Nordligst ligger, typisk for denne gårdtypologi, havearealet med en markant og i store dele
bevaringsværdig beplantning, der afgrænser haven ud mod Bygaden.
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Sydligst ligger gårdbygningerne med stuehuset og den østlige længe indrettet som kontor/beboelse,
samt hestestald og garage/opbevaring i den sydlige og vestlige længe.
Bygningerne er registreret som bevaringsværdige med en middel bevaringsværdi. Stuehuset har
bevaringsværdien 4 og længerne har bevaringsværdien 5.
Stuehuset er fra 1906 og opført i gult murværk i historicistisk stil. Længerne er hvidkalket og er opført
i 1911 og 1925. Bygningerne danner tilsammen et fint gårdmiljø og der er fra Bygaden et kik gennem
porten i den vestlige længe ud mod engene.
Den østlige længe ligger i vejskel og understreger Bygaden som en tidligere landsbygade, hvor
gårdene har ligget helt ud til landsbyens primære vej og har skabt vejforløbet i samspil med
beplantningen. Beplantningen er desuden med til at danne de karakteristiske grønne træk der
strækker sig langs Bygaden og udgør det typiske landsbymiljø..
Vest for bygningerne ligger de flade engarealer, som tidligere har været opdyrket af gårdene i Gl.
Hasseris. Idag udgør engene rekreative kiler mellem bebyggelsen langs Bygaden og
parcelhusbebyggelsen "Hasseris Enge". Engarealer strækker sig helt op til gårdens bygninger og
anvendes i dag til ridebane og fold.

Den markante beplantning ved Hasserisgårds have, set fra Bygaden fra nord i samspil med beplantningen.
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Kik gennem port i bebyggelsen til de bagvedliggende enge.

Ladebygningens placering i vejskel, som understreger Bygadens forløb.
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Den nuværende ridebane på gårdens vestlige side i den grønne kile fra Hasseris Enge.

Omgivelser
Gl. Hasseris er et boligområde med primært en-familiehuse og rækkehuse, hvor flere af de gamle
gårde er ombygget eller nedrevet og genopbygget som rækkehus-bebyggelse.
Landsbyen har oprindeligt placeret sig på kanten af bakken mod øst og engene mod vest. Gårdene
har ligget langs Bygaden med kik imellem bygningerne til engene, har dyrket landbrugsjorden på
bakken og anvendt engene til græsning.
Gårdenes stuehuse har primært haft en øst-vest vendt retning med gavlene ud mod Bygaden. Ny
bebyggelse langs bygaden er stort set indpasset denne retning og den generelle byggestil i
landsbymiljøet. Det er typisk 1-1½ etages huse med saddeltag, pudset, kalket eller i blank mur, hvor
hvid og gul og nuancer heraf er dominerende farver.
I dag er flere af de gamle gårde væk, men få af dem ligger stadig langs Bygaden. De præger miljøet
med deres længebygninger i vejskel og tilhørende markante beplantning ved haverne til
ejendommene. Bygadens snoede forløb defineres af bygningernes placering og den grønne kant af
høje træer, hæk og buskbeplantning, samt græsrabatter.
Mellem 1960'erne og 1980'erne er der sket en huludfyldning, som er fortsat op igennem 1990'erne.
Dette har tilføjet en nyere struktur til landsbyen, hvor en-familiehuse er placeret i enklaver på den
vestlige side af bebyggelsen langs Bygaden. Mellem enklaverne ligger grønne områder, engene, som
går op til bebyggelsen langs Bygaden. Den tilføjede struktur minder om strukturen ved
Skræddergyden mm., hvor mindre huse (til arbejdere og håndværkere) har placeret sig om det, der
menes at have været landsbyens forte.
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Senere i 2000'erne er parcelhuskvarteret "Hasserise Enge" blevet opført, der nu afgrænser Gl.
Hasseris mod vest. Engarealerne har været med til at påvirke hovedgrebet for Hasseris Enge.

Kik fra Bygaden (ved Bygaden 30A, 34A og 41) mod engene. I mellemgrunden ses del af den nyere struktur, som er
tilføjet i nyere tid. Bagved engene ses parcelhusbebyggelsen Hasseris Enge.
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Bygadens snoede forløb understreges af bygninger og beplantning.

Hvid og gul er dominerende farver i Gl. Hasseris, samt den øst-vendte retning af husene med gavlene mod Bygaden.
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Bygaden 28 set fra engarealet.
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Lokalplanens indhold
Ejeren af Hasserisgård ønsker at udvikle arealet til et nyt og attraktivt boligområde. Dele af det
eksisterende gårdanlæg Hasserisgård bevares og indrettes til nye boliger. Dog gives med lokalplanen
mulighed for, at dele af det eksisterende gårdanlæg kan nedrives. Desuden opføres ny bebyggelse,
der gennem placering, udformning og udseende tilpasses det eksisternde landsbymiljø, som er meget
karakteristisk for området.
I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet et skitseforslag til nyt boligområde ved Bygaden i Gl.
Hasseris. Forslag til illustrationsplan er vist nedenfor.

Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan disponeres med en længehusbebyggelse, der skaber
en reference til landsbymiljøet.

Områdets disponering og anvendelse
Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at området ved Hasserisgård i Gl. Hasseri kan udvikles
til et nyt og attraktivt boligområde.
Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B og C.
Med lokalplanen gives mulighed for, at delområde A og B kan anvendes til boligformål primært i form
af en ny tæt-lav boligbebyggelse. Dog kan eksisterende bebyggelse, der bevares med lokalplanen,
indrettes til etageboliger.
Delområde C må alene anvendes til rekreative formål, herunder fælles friarealer for områdets
beboere. Desuden kan der indenfor delområdet anlægges parkeringsarealer. Delområde C skal som
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udgangspunkt friholdes for ny bebyggelse, dog kan der opføres mindre sekundære bebyggelser som
f.eks. udhuse, carporte o. lign. samt rekreative anlæg, der kan være med til at understøtte områdets
anvendelse til rekreative formål.
Ved disponering af arealet er der lagt vægt på at skabe en bebyggelsesstruktur, der har reference til
gården som typologi. Gårdene har tidligere ligget meget tæt i området, hvilket har haft det formål, at
gårdanlæggene kunne udnytte fælles resourcer. Med planen gives mulighed for en fortætning af
bebyggelsesstrukturen i området.
Projektet giver mulighed for indretning af ca. 20 nye boliger, hvoraf de 4 er indrettet som etageboliger
i gårdens nuværende stuehus.

Bebyggelsens omfang og placering
Eksisterende bebyggelse, delområde A
Hasserisgård er udpeget som bevaringsværdig. Stuehuset er registret med en bevaringsværdi 4,
mens den øvrige del af gårdanlægget er registeret med en bevaringsværdi 5. Det sikres med
lokalplanen, at den mest karakteristiske del af bebyggelsen bevares og ombygges under
hensyntagen til bebyggelsens bevaringsværdige kvaliteter. Dog forudsætter realisering af planen, at
dele af den eksisterende staldbebyggelse nedrives. De tidligere staldbygninger kan ikke
genanvendes til boligformål pga. ammoniak, der sidder i murværket. Lokalplanen giver derfor
mulighed for, at dele af bebyggelsen kan nedrives.
Grøn kile, fælles for planområdet
Med planen udlægges en grøn kile indenfor området, der skal friholdes for bebyggelse. Kilen skal
sikre kik fra Bygaden mod Hasseris Enge mod vest.

Visualiseringen illustrerer kik imellem den eksisterende bebyggelse, som bevares, og den nye bebyggelse, set fra
Bygaden i vestlig retning.

Ny bebyggelse, delområde A og B
Ny bebyggelse skal primært opføres som en tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehusbebyggelse,
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dobbelthuse e. lign. sammenbyggede boliger i længer. Den nye bebyggelse må opføres i maksimal 1½
etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, hvilket skal sikre, at bebyggelsen tilpasses
områdets bebyggelsesstruktur og det karakteristiske landsbymiljø.
Der stilles vilkår om, at ny bebyggelse skal placeres i to sammenhængende klynger af
længehusbebyggelser, der skal orienteres omkring et fælles opholdsareal placeret centralt i
bebyggelsen. Hermed skabes reference til gården som typologi. Gårdrummet vil fungere som et
naturligt mødested for bebyggelsens beboere og bidrage til fællesskabet.
Ny bebyggelse skal åbne sig op ud mod Bygaden og fremstå med gavlfacader mod gaden. Placering
af gavlfacader mod Bygaden vil opleves som en smuk rytme af gavlmotiver og bebyggelsens
placering vil understrege Bygadens forløb. En orientering af længerne i øst-vest gående retning er
med til at understrege og indramme kikket fra Bygaden mod Hasseris Enge.

Forslag til facadeopstalt af den nye bebyggelse. Bebyggelsens orientering er med til at indramme kikket imellem
bebyggelserne mod Hasseris Enge.

Lokalplanen bestemmer, at længerne skal opføres med en maksimal husdybde på 8 meter, hvilket
skaber reference til de traditonelle smalle gårdhuse. Planen fastsætter desuden maksimale
facadelængder, der skal sikre en velproportioneret bebyggelse.
Ny bebyggelse skal trækkes tilbage fra skel mod nord og syd for at sikre en større afstand til
nabobebyggelse og eventuelle indbliksgener mindskes.
Sekundære bebyggelser, delområde C
Delområde C skal som undgangspunkt friholdes for bebyggelse. Dog kan der opføres mindre
sekundære bebyggelser, som f.eks. carporte, indenfor delområdet, når de er trukket ud mod
naboskel mod nord og mod syd. Således friholdes en bræmme og kik fra Bygaden mod Hasseris
Enge sikres.
Sekundære bebyggelser må opføres med en maksimal dybde på 7 meter og med en maksimal
bygningshøjde på 3,5 meter.

Bebyggelsens udseende
Eksisterende bebyggelse, delområde A
Den eksisterende bebyggelse, der skal bevares, kan renoveres og ombygges, men kun med
kommunens særlige tilladelse.
Med lokalplanen sikres, at der ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af
bygningens oprindelige udtryk. Lokalplanen stiller en række krav til renovering og ombygning af den
eksisterende bebyggelse, der skal sikre, at renoveringen sker i respekt for bygningsdetaljer og
proportioner, der bevarer det originale udtryk. Bl.a. stilles krav om, at bebyggelsens facade og
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tagflader skal fremstå i samme materialer som den oprindelige bebyggelse.
Ny bebyggelse, delområde A og B
Planen stiller vilkår om, at ny bebyggelse skal fremstå i et nutidigt og enkelt arkitektonisk udtryk med
klassiske proportioner. Et fælles internt materialevalg skal binde bebyggelsen visuelt sammen. Ny
bebyggelse skal udformes og opføres i respekt for den bevaringsværdige bebyggelse indenfor
lokalplanområdet.
For at sikre en tilpasning af den nye bebyggelses udseende til omgivelserne stilles krav om, at ny
bebyggelse skal opføres med facade i teglsten, der skal fremstå som blank mur. Der må alene
anvendes sten i gule og brune nuancer eller en kombination heraf. Dog kan der til andre mindre
bygningsdele anvendes andre lette materialer, der kan skabe en variation i bebyggelsens facade.

Skitsen ovenfor viser et eksempel på, hvordan den nye bebyggelse kan fremstå med facade i tegl og med saddeltag i
tagpap.

Særligt vigtigt er, at ny bebyggelse opføres med symmetrisk saddeltag uden udhæng og synlige
spærender med en taghældning på mellem 45 - 50 grader, hvilket er meget karakteristisk for
landsbymiljøet. Tagflader skal udføres med tagbeklædning af tagpap.
Der er fastsat en maksimal gulvkote på 60 cm over niveauplan, der skal sikre, at ny bebyggelse
opføres med en lille sokkel, hvilket er karakteristisk for området og landsbymiljøet. Der skal dog sikres
niveaufri adgang. Soklen kan derfor erstattes af en markering i murværket, der indikerer en fiktiv
sokkel.
Sekundære bebyggelser, delområde C
Sekundære bebyggelser, herunder f.eks. carporte, skal opføres med facade i træ og skal fremstå
som en åben konstruktion. Carportes facader kan dog begrønnes.
Sekundære bygninger skal opføres med fladt tag, der skal begrønnes.

Ubebyggede arealer
Lokalplanen opdeler de ubebyggede arealer i 3 kategorier - fælles friarealer, fælles opholdsarealer
og private opholdsarealer i tilknytning til den enkelte bolig.
Delområde C udlægges til fælles friareal, der skal friholdes for bebyggelse.
Dog kan dele af arealet indrettes til parkeringsarealer og der kan opføres carporte indenfor området,
dog trukket ud mod naboskel. Det fælles friareal skal fremstå som et åbent græsareal, hvilket skal
sikre et åbent kik fra Bygaden mod Hasseris Enge mod vest.
Imellem den nye bebyggelse skal den centrale gårdsplads indrettes som fælles opholdsareal.
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Opholdsarealet skal indrettes, så den indbyder til ophold med belægning og en grøn struktur.
I tilknytning til den enkelte bolig skal der udlægges private opholdsarealer i form af mindre haver og
terrasser.
Der findes i lokalplanområdet flere bevaringsværdige træer og beplantning langs Bygaden, der giver
området karakter og som er med til at understrege Bygadens vejforløb. Desuden findes indenfor
lokalplanens delområde C langs områdets afgrænsning mod nord og mod syd et eksisterende
læbælte, der danner en afgrænsning mod naboearealerne.
Lokalplanen udpeger de træer og den beplantning, der skal bevares. Ny bebyggelse skal underordne
sig træernes udstrækning for at sikre træernes levevilkår. Derudover udpeger lokalplanen træer, som
så vidt muligt bør bevares, hvis det kan indpasses med den planlagte bebyggelse.

Trafik
Lokalplanområdet får primært vejadgang fra Bygaden mod nord. Dog tillades vejadgang fra Bygaden
mod øst til den sydligste boligklynge.
Lokalplanen fastsætter områdets vejstruktur og udlægger ny intern boligvej igennem området. Vejen
skal anlægges i grus for at skabe reference til landsbymiljøet.
Der udlægges en intern stiforbindelse fra Bygaden til fælles friareal mod vest.
I området skal der udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Parkering skal etableres som fælles
parkeringsarealer indenfor delområde C.
Indenfor delområde A og B kan der anlægges et mindre antal parkeringspladser i gårdrummene,
indenfor den grønne kile eller langs den interne boligvej, dog uden at ødelægge gårdrummets værdi
som opholdsareal. Parkeringsarealer placeret indenfor den grønne kile og langs boligvejen skal
anlægges i græsarmeringssten, grønne plastplader o .lign.
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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 er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og kommuneplantillæg 3.029. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan
planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen.

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.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for
EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3,8 km mod nordvest for lokalplanområdet - Natura
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2000-område 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Alene pga. afstanden vurderes, at
gennemførelse af planen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for flere arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV.
For disse arter vurderer Aalborg Kommune, at området indgår som fourageringsområde og ledelinje
for flagermus, især dværgflagermus og sydflagermus. Herudover vurderer Aalborg Kommune, at
området ikke opfylder levestedsbetingelserne for arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Ved at
bevarer flest muligt af de eksisterende store træer kan arealets nuværende økologiske funktionalitet
som levested for flagermus i nogen grad opretholdes.

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 nr. 3.029, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Kommuneplantillæget ændrer følgende:
Kommuneplanramme 3.3.D1 "Gl. Hasseris", samt kommuneplanramme 3.3.B1 "Hasseris Enge".
Rammeområde 3.3.D1 udvides til at omfatte hele planområdet for lokalplan 3-3-114. En del af
lokalplanområdet ligger ved nærværende plans udarbejdelse inden for rammeområde 3.3.B1.
Inden for rammeområde 3.3.D1 udlægges et delområde (nr. 3) med samme afgrænsning som
lokalplanområdet. Rammebestemmelserne for rammeområde 3.3.D1 fastholdes.
For delområde 3 ændres rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent til:
"bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægges i en lokalplan", da lokalplan
3-3-114 fastlægger et maks. etageareal for lokalplanområdet, byggelinjer og friarealer. Da
ejendommen for Bygaden 28 og lokalplanområdet har et forholdsvis stort friareal vil en
bebyggelsesprocent for ejendommen ikke give et retvisende billede af den fortætning, der sker på
ejendommen.
Områdets grønne karakter med høje træer og en lavere tæt beplantning skal bevares i samspil med
den nye bebyggelses indpasning i landsbymiljøet. Der åbnes op for et større kik og forbindelser til de
bagvedliggende engarealer.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Del af lokalplanområdet, beliggende mod Bygaden, er omfatet af lokalplan 05-022 for "Gl. Hasseris
Landsby", der omhandler bevarende bestemmelser for landsbymiljøet.
Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan 3-3-114 ophæves den del af lokalplan

Side 18

Udkast

Lokalplan 3-3-114

05-022, der omfattes af nærværende lokalplan. De relevante bevarende bestemmelser er overført til
bestemmelserne i lokalplan 3-3-114.
Del af lokalplanområdet, det nuværende engareal, er omfatet af lokalplan 05-072 og 05-053 for
"Boligområde mm., Gammel Hasseris Enge, Hasseris", der omhandler parcelhusudstykningen vest for
Gl. Hasseris.
Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan 3-3-114 ophæves den del af lokalplan
05-072 og 05-053, der omfattes af nærværende lokalplan. Det nuværende engareal bevares som en
grøn kile i lokalplan 3-3-114.

Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den
visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der
er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2 km syd for Limfjorden.
Anlægget ligger bag eksisterende by og vil ikke opleves som en del af kysten. Det vurderes, at en
planlægning for nye boliger ikke vil medføre en påvirkning af kystlandskabet.

Spilde- og Overfladevandshåndtering
Delområde A og B
Mængden af spildevand fra lokalplanområdet øges. Delområde A og B er omfattet af Aalborg
Kommunes spildevandsplan som status fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret.
Overfladevand fra udvidelsen ift. det eksisterende bebyggelse skal forsinkes inden udledning til
Svanholmgrøften.
Spilde- og overfladevand fra beboelseshuse skal som udgangspunkt afledes via eksisterende stik.
Det vurderes dog, at serviceniveauet ikke kan overholdes med de nuværende tilslutningspunkter. Der
kan derfor være behov for at tilbyde nye tilslutningspunkter for både spildevand og overfladevand.
Delområde C
Delområde C ligger uden for spildevandsplanens kloakopland. Der skal ikke udledes spildevand fra
delområde C.
Overfladevand fra carporte e.l. håndteres lokalt. Overfladevand skal forsinkes inden udledning til
Svanholmgrøften. Forsinkelse kan ske f.eks. ved hjælp af grønne tage og nedsivning på engarealet.
Der er i forbindelse med store regnskyl konstateret vand på terræn og i kældre i boligerne nord for
lokalplanområdet.
Der kan derfor være behov for at etablere lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger) til yderligere
forsinkelse, fx ved hjælp af regnbede, vandrender, permeable belægning mm..
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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).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der findes ingen områder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 inden for lokalplanområdet.

Arkæologi
Aalborg Historiske Museum har væsentlige arkæologiske interesser inden for dette lokalplanområdet.
Den eksisterende gård ligger i den historiske landsby Hasseris, og tidligere er der på arealet gjort
fund af et spænde/smykke fra 1000- eller 1100-tallet. Den eksisterende gård, der optræder på de
historiske Højkantskort fra slutningen af 1800-tallet, og fundet fra 1000-1100-tallet peger på, at der
inden for lokalplanområdet med stor sandsynlighed ligger en ældre bebyggelse fra middelalderen og
formentlig også fra renæssancen og nyere tid (perioderne ca. 1050 – 1536 og 1536 – 1660 samt
tiden derefter). Der vil med andre ord med stor sandsynlighed kunne findes ældre gårde under
terræn i nærheden af den nu stående gård.
Aalborg Historiske Museum anbefaler, at der forud for det kommende bygge- og anlægsarbejde
foretages en arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af ældre
bebyggelse eller andre former for fortidsminder inden for lokalplanområdet.
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.
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.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Landbrugspligt
Landbrugspligten på hele ejendommen matr. nr. 8a Gl. Hasseris By, Hasseris, er ophævet pr. 12. juni
2017.

Jordforurening
Den østligste del af lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificering (potentielt lettere forurenet
byjord). Når man opfører en ny bolig på det områdeklassificerede areal eller ændrer anvendelsen af
arealet til bolig, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre sig, at det øverste 50 cm’s
jordlag på de berørte ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der er varig fast belægning.
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
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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.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.

Støj
Der er udarbejdet en redegørelse for trafikstøj, se øvrige sagsbilag.
Trafikstøjsberegningen viser, at vejstøjen på facaderne mod Bygaden er op til 63 dB.
Grænseværdien er på 58 dB. De planlagte udendørs fælles og private opholdsarealer ligger under
grænseværdien.
Der er her tale om "huludfyldning" i eksisterende boligbyggeri. Der kan i en sådan situation
planlægges nye, støjisolerede boliger (og tilsvarende støjfølsom anvendelse) under forudsætning af,
at det sikres at:
Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne har et
støjniveau lavere end 58 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende
anvendes til færdsel til fods (fx gangstier, men ikke fortove mellem boligen og vejen), og
Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i
sove- og opholdsrum med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning udenfor vinduet, eller særligt
isolerende konstruktioner), samt
Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og
birum mod gaden.
For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke
sammenholdes med de vejledende grænseværdier.
Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal desuden være
overholdt for at bygningen kan tages i brug.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 8a, Gl. Hasseris By, Hasseris
Tinglyst: 20.06.1960
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., vedr. 8a
Indhold: Dokumentet omhandler kloakledning, der løber gennem den vestlige del af området.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Matr.nr. 8a, Gl. Hasseris By, Hasseris
Tinglyst: 31.03.1965
Titel: Dok om nedlægning af kabler, rids i akt L45, vedr. 8a
Indhold: Dokumentet omhandler telefonledning, der løber gennem den vestlige del af området.
Påtaleberettiget: TDC
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Matr.nr. 8a, Gl. Hasseris By, Hasseris
Tinglyst: 25.06.1990
Titel: Lokalplan nr. 05-022, vedr 8a
Indhold: Lokalplan, der har til formål at bevare landbymiljøet. Vedører den østlige del af matr. nr. 8a.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves
lokalplan 05-022 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.
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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 boligformål primært i form af tæt-lav boligbebyggelse,
at del af eksisterende bebyggelse bevares med mulighed for indretning af tæt-lave boliger eller
etageboliger,
at om- og tilbygning til eksisterende bebyggelse, der bevares, foretages således, at bebyggelsens
særlige karaktertræk bevares,
at ny bebyggelse opføres i respekt for og tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse indenfor
lokalplanområdet samt at ny bebyggelse gennem placering, udformning og valg af materialer
afspejler det karakteristiske gadeforløb og landsbymiljø,
at der friholdes en kile for bebyggelse, der sikrer udsigt fra Bygaden mod Hasseris Enge,
at der sikres et markant grønt præg langs Bygaden, herunder at bevaringsværdige træer mod
Bygaden bevares,
at vejadgang til området etableres fra Bygaden og
at der etableres fælles udendørs opholdsarealer i form af gårdrum og åbne engarealer.
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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.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A og B
Delområdernes hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområderne må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse og lignende sammenbyggede boliger i længer på grunde
under 700 m²).
Eksisterende bebyggelse, som skal bevares og som er udpeget på Kortbilag 2, kan desuden
indrettes til etageboliger (beboelsesbygning i flere etager med vandret lejlighedsskel).

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 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
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Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Fælles udendørs friareal for områdets beboere.
Parkeringsarealer til områdets beboere.
Der må ikke opføres bebyggelse indenfor delområdet på nær opførelse af udhuse og carporte.
Delområdet kan desuden indrettes med andre anlæg, der kan være med til at understøtte områdets
anvendelse til rekreative formål, f.eks. legeplads, boldbaner, grillplads, bålplads o. lign.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning, fælles for planområdet
Delområde A, B og C kan udstykkes i tre selvstændige ejendomme, der følger delområdernes
afgrænsning.

4.2 Udstykning delområde A og B, tæt-lav boligbebyggelse
Delområde A og B kan videreudstykkes til tæt-lav boligbebyggelse.
Hvis delområde A og B udstykkes til tæt-lav bebyggelse, skal udstykningen udføres således, at ingen
grund udstykkes med mindre grundstørrelser end 75 m² pr. boligenhed (eksl. andel i fælles
opholdsareal).

Ad 4.2
Tæt-lav boligbebyggelse skal opføres efter en godkendt bebyggelsesplan, der viser, at
Byggelovens § 10A kan opfyldes.
Byggelovens § 10A: "Når der opføres mere end ét enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom,
skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal
kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang".
Det er alene et fælles opholdsareal, udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, der kan medregnes i
grundstørrelsen, og ikke fælles friareal, der udlægges for hele bebyggelsen.

4.3 Udstykning delområde A, etageboligbebyggelse
Hvis den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, udpeget på Kortbilag 2, indrettes til
etageboligbebyggelse, må bebyggelsen udstykkes som sokkelparcel med tilhørende privat
opholdsareal.
Udstykningen skal foretages således, at bygningen udstykkes til én selvstændig ejendom.
Ad 4.3
Sokkelgrunde afgrænses i princippet langs bygningens eller kælderens sokkel/mur, men kan dog
også omfatte eventuelle private opholdsarealer (terrasse, altan mv.), trapper, teknik, mindre
sekundære bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen o.lign. Ejendommene
kan efterfølgende opdeles i ejerligheder. Opdelingen kan ikke reguleres med lokalplanen.
Ved udstykning af sokkelparceller skal der dannes en grundejerforening, der skal forestå drift og
vedligehold af fælles friarealer og parkeringsarealer. Aftalen skal tinglyses i forbindelse med
udstykningen.

4.4 Udstykning, delområde C, sekundære bebyggelser
Indenfor delområde C kan de sekundære bebyggelser udstykkes som sokkelparceller.
Hvis der foretages udstykning af sekundære bebyggelser indenfor delområde C, skal parcellen
sammatrikulæres med en ejendom indenfor lokalplanområdet.

Side 28

Udkast

Lokalplan 3-3-114

4.5 Udstykning af tekniske anlæg
Ejendomme til tekniske anlæg, herunder transformerstationer, forsinkelsesbassiner o.lign. kan
udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade plus manøvrearealer, parkering
e.lign. + 1,0 meter hele vejen rundt herom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Princip for placering af ny bebyggelse, fælles for planomrdået
Del af det eksisterende gårdanlæg skal bevares, jf. pkt. 5.6.
Ny bebyggelse skal opføres som en tæt-lav boligbebyggelse.
Ny bebyggelse skal opføres som to sammenhængende klynger af længehusbebyggelser, der skal
orienteres omkring et fælles opholdsareal placeret centralt i bebyggelsen. Længehusbebyggelsen
skal orienteres primært i nord-syd og øst-vest gående retning.
Ny bebyggelse skal åbne sig op ud mod Bygaden og fremstå med gavlfacader ud mod gaden.
Ad 5.1
Ved at bebyggelsen opføres som længehusbebyggelser orienteret omkring et fælles gårdrum
skabes en reference til gården som typologi. Gårdrummet vil fungere som et naturligt mødested for
bebyggelsens beboere.
Placering af gavle mod Bygaden vil opleves som en smuk rytme af gavlmotiver og bebyggelsens
placering vil understrege Bygadens forløb. En orientering af længerne i øst-vest gående retning er
med til at understrege og indramme kigget fra Bygaden mod Hasseris Enge. Friholdelse af den
grønne kile for ny bebyggelse skal sikre kik fra Bygaden til Hasseris Enge mod vest.

5.2 Etageareal, fælles for planområdet
Etagearealet må ikke overstige ialt 2.900 m² indenfor lokalplanområdet. Etagearealet skal fordeles
således, at:
Maksimalt 1.500 m² for delområde A
Maksimalt 1.200 m² for delområde B
Maksimalt 200 m² for delområde C. Derudover kan beregningsreglerne iht. BR2018, kap. 23,
realiseres inden for byggefelterne, som vist på kortbilag 2.

Ad 5.2
Der kan iht. BR2018 opføres 20 m² pr. boligenhed jf. beregningsreglerne i BR2018, kap. 23.
Hvis området udstykkes iht. pkt. 4 skal byggeretten fordeles mellem de udstykkede grunde.

5.3 Etager og bygningshøjder, fælles for delområde A og B
Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1½ etage.
Ny bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Højden måles fra et
niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Tekniske installationer, ventilationsanlæg, skorstene og antenner mv. er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.

5.4 Placering af længer, delområde A og B
Delområde A
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Ny bebyggelse indenfor delområde A skal opføres som en sammenhængende 2-længet bebyggelse
som vist som princip på Kortbilag 2. Den nye bebyggelse skal sammenbygges med eksisterende
bebyggelse beliggende ud mod Bygaden.
Den øst-vest vendte længe skal placeres med facade parallelt med og i en afstand af mindst 4 meter
fra skel mod syd.
Eksisterende stuehus må ikke sammenbygges med ny bebyggelse.
Delområde B
Ny bebyggelse indenfor delområde B skal opføres som en 3 længet bebyggelse, der åbner sig op ud
mod Bygaden, som vist som princip på Kortbilag 2. Der må ske gennembrud i én af længerne med en
maksimal bredde af 5 meter enten i form af portgennemgang eller opbrud i facaden.
Den nordligste øst-vest vendte længebebyggelse skal placeres med facade parallelt med og i en
afstand af mindst 4 meter fra skel mod nord.
Der henvises til Kortbilag 2.
Ad 5.4
Ved at trække ny bebyggelse tilbage fra skel mod nord og mod syd, sikres en større afstand til
nabobebyggelse og eventuelle indbliksgener mindskes. Desuden gives mulighed for etablering af
private udendørs opholdsarealer i tilknytning til de enkelte boliger.
Hegn mod naboer mod syd, jf. pkt. 7.3 vil erstatte den eksisterende mur langs vejen mod syd.

5.5 Husdybde og facadelængde, fælles for delområde A og B
Ny bebyggelse indenfor delområde A og B må opføres med en maksimal husdybde på 8 meter og en
maksimal facadelængde på 35 meter (målt udvendigt).
Indenfor delområde A må længen mod vest dog kun opføres med en maksimal facadelængde på 25
meter (målt udvendigt).
Den sydligste længe indenfor delområde A må opføres med en maksimal facadelængde på 45 meter.
Ad 5.5
En smallere husdybde skal skabe reference til de traditonelle smalle gårdhuse. En husdybde på 8
meter giver mulighed for at indrette boligen således, at der opnåes en god disponering af rummene.
Planen fastsætter maksimale facadelængder, der skal sikre en velproportioneret bebyggelse.
Den vestligste længe indenfor delområde A skal opføres med en maksimal facadelængde på 25
meter. Bestemmelsen skal sikre luft imellem den nye bebyggelse og den eksisterende bebyggelse,
der bevares. Derved sikres mulighed for kik mod Hasseris Enge fra Bygaden igennem
bebyggelsen.
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5.6 Bevaringsværdige bebyggelser, delområde A
Den bevaringsværdige bebyggelse indenfor lokalplanområdet må ikke nedrives, ombygges eller på
anden måde ændres uden Aalborg Kommunes særlige tilladelse.

Ad 5.6
Det eksisterende gårdanlæg Hasserisgård er udpeget som bevaringsværdig. Stuehuset er registret
med en bevaringsværdi 4, mens den øvrige del af gårdanlægget er registeret med en
bevaringsværdi 5.
Realiseringen af planen forudsætter, at del af det eksisterende gårdanlæg nedrives, som vist på
kortbilag 2. Dog bevares den mest karakteristiske del af bebyggelsen.
Den bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse
hertil iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Bestemmelsen omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som f.eks. skalmuring,
udskiftning af tagbeklædning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facade.

5.7 Sekundære bebyggelser, delområde C
Indenfor delområde C må der kun opføres mindre sekundære bebyggelser, i form af carporte og
udhuse.
Sekundære bebyggelser må ikke placeres indenfor den grønne kile, som vist i princippet på Kortbilag
2.
Sekundære bebyggelser skal placeres mod skel mod nord og mod syd og som vist som princip på
Kortbilag 2. Sekundære bebyggelser skal placeres mindst 2,5 meter fra skel, således at eksiterende
læbælter mod skel respekteres, jf. pkt. 7.1.
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Sekundære bebyggelser må opføres med en maksimal dybde på 7 meter.
Sekundære bebyggelser indenfor delområde C må opføres i en maksimalt 1 etage og med en
maksimal bygningshøjde på 3,5 meter. Højden måles fra et niveauplan fastsat i henhold til
bygningsreglementet.

Ad 5.7
Ved at fastsætte vilkår om at sekundære bebyggelser skal trækkes ud mod naboskel, sikres en
friholdt bræmme og hermed et kik mod Hasseris Enge.
Det sydlige læbælte, længst mod øst, er ikke placeret i skellinien, men ligger ca. 2,5 meter inden
for lokalplanområdet. Bebyggelse i form af carporte og udhuse skal tage hensyn hertil og placeres
længere fra skel.

Den røde linie viser læbæltets/træstammernes ca. placering i forhold til skel.

5.8 Støjforanstaltninger
Afskærmning mod støj fra trafikken skal opføres som en integreret del af facaden, og må ikke
opføres som en selvstændig konstruktion.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur, fælles for planområdet
Ny bebyggelse skal fremstå i et nutidigt og enkelt arkitektonisk udtryk med gode klassiske
proportioner. Et fælles internt materialevalg skal binde bebyggelsen visuelt sammen. Ny bebyggelse
skal udformes og opføres i respekt for den bevaringsværdige bebyggelse indenfor planområdet.

6.2 Facader, delområde A og B
Ny bebyggelse skal opføres med facade i teglsten, der skal fremstå som blank mur. Der må alene
anvendes sten i gule og brune nuancer eller en kombination heraf.
Mindre bygningsdele (1/3 af facaden) kan udføres i andre lette materialer, f.eks. træ, metal, glas eller
andet ikke reflekterende materiale.
Ved sammenbygning skal huset fremstå som et længehus med samme overflade og ikke som
rækkehuse med mellembygninger.

Ad 6.2
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Referencefotos illustrerer hvilke materialer, farver og stoflighed den nye bebyggelse opføres i.

6.3 Taghældning og materialer, delområde A og B
Ny bebyggelse skal opføres med symmetrisk saddeltag og med en taghældning på mellem 45 - 50
grader.
Tagkonstruktionen må ikke have udhæng og ikke synlige spærender.
Tagflader skal udføres med tagbeklædning af tagpap med trekantlister.
Skorstene skal være murede og placeres i tagryggen.

Ad 6.3
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Referencefotoet viser en bebyggelse med saddeltagkonstruktion uden udhæng og synlige spær. Tagfladen fremstår i
tagpap med trekantslister.

6.4 Vinduer, delområde A og B
Ny bebyggelse skal fremstå med vinduer, hvor vinduesrammen er trukket tilbage fra facaden.
Vinduer skal tilpasses bebyggelsens arkitektur. Hvis vinduer opdeles med sprosser, må vinduerne
ikke fremstå med påklistrret sprosser.

6.5 Kviste og franske altaner, delområde A og B
Der kan isættes kviste i tagfladen. Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Hvis der placeres flere
kviste i tagfladen skal de være ens med hensyn til udformning, dimensioner og udseende og de skal
placeres således, at der opnåes et harmonisk helhedsindtryk.
Bebyggelsen kan udføres med franske altaner. Eventuelle franske altaner skal fremstå ens med
hensyn til udformning, dimensioner og udseende, samt placeres således at facaden fremstår
symmetrisk og harmonisk. Gelænder skal fremstå i metal og udføres i et spinkel udtryk. Dog kan de
franske altaner udføres med en ramme, der har et bygningsfremspring på op til ½ meter. Gelænderet
skal placeres i murhullet, således at det flugter med facaden eller rammen.
Eventuelle kviste og franske altaner skal fremstå i zink eller andet materiale i metal.
Ad 6.5
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Eksempel på fransk altan.

6.6 Gulvkote, delområde A og B
Ny bebyggelse skal opføres med en gulvkote, der ligger højst 60 cm over niveauplan fastsat af
Aalborg Kommune.
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Dog skal der sikres niveaufri adgang til boligerne. Soklen kan derfor erstattes af en markering i
murværket, der indikerer en fiktiv sokkel.
Ad 6.6
Med dette vilkår sikres, at den nye bebyggelse opføres med en lille sokkel, hvilket er
karakteristisk for området og landsbymiljøet.

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

6.8 Bevaringsværdig bebyggelse, delområde A
Ved renovering og ombygning af eksisterende bebyggelse, udpeget som bevaringsværdig på
Kortbilag 2, skal det sikres, at der ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af
bygningens oprindelige udtryk. Herunder udskiftning af døre og vinduer, ændring af materialer og
farver på tag, facade, vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af markiser og andre
former for udsmykning.
Dog kan der etableres en altan på 1. sal, hvis stuehuset omdannes til etageboliger. Altanen skal
udformes med hensyntagen til den eksisterende arkitektur.
Ad 6.8
Gårdanlægget Hasserisgård er registreret som bevaringsværdig. Hasserisgård fremstår med et
fint traditionelt gårdmiljø med en fin gårdsplads og særlig karakteristisk er porten igennem den
vestligste længe, der sikrer et kik til Hasseris Enge fra Bygaden.
Stuehuset, der er opført i 1906, er registreret med en bevaringsværdi 4 og fremstår velholdt og med
fine bygningsdetaljer som facade-/frontkvist, frisebånd under tagudhæng med synlige spær,
lodrette skulpturelle elementer, detaljer i murværket omkring især vinduer.
Længerne syd for stuehuset er registreret med en bevaringsværdi 5 og fremstår med
bygningsdetaljer som tagudhæng med synlige spær, frisebånd og fladbuet detaljer over vinduer.

6.9 Bevaringsværdig bebyggelse, facade, delområde A
Eksisterende stuehus som bevares skal fremstå som blank murværk. Eksisterende blank murværk
må ikke vandskures, pudses eller males.
Længen mod øst, der skal bevares, skal fremstå som hvid kalket murværk.
Ornamentik i facaden som frisebånd under tagudhæng, lodrette skulpturelle elementer, deltaljer i
murværket omkring især vinduer og indgangspartier samt pudsede områder med refendfugning mv.
(refendfuger er vandrette, fugelignende render i en blank eller pudset mur) skal bevares eller
erstattes af kopi i samme materiale og udseende som originalt såfremt udskiftning er nødvendig.
Der må ikke opsættes solenergianlæg på facaden.
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6.10 Bevaringsværdig bebyggelse, tagform og tagmaterialer, delområde A
Tage skal udføres som bygningens oprindelige tag.
Stuehusets tag må kun udføres i sort natur eller eternitskifer. Længebygnignen mod øst må kun
udføres med tagbeklædning i pandeplader eller tagpap med trekantlister.
Taghældningen skal være som den oprindelige taghældning.
Tagrender skal fremstå i zink.
Der må ikke opsættes solenergianlæg på tagfladen.

6.11 Bevaringsværdig bebyggelse, vinduer, delområde A
Vinduer i stuehuset skal fremstå med den oprindelige opdeling (dannebrogs- og sidehængte) med
sprossedeling. Vinduer skal fremstå i træ og monteres med plant glas.
Vinduer i den østlige længe som skal bevares, kan udskiftes til større vinduespartier. Dog skal murstik
og eksisterende detaljer omkring vinduerne bevares. Vinduerne skal være opdelte og må ikke fremstå
med påklistrret sprosser. Vinduer skal fremstå i træ eller metal.

6.12 Sekundære bygninger, delområde C
Sekundære bygninger skal opføres med facade i træ. Eventuelle carporte skal fremstå som en åben
konstruktion.
Carportenes østlige gavl, som vist på Kortbilag 2, skal begrønnes eller dækkes med et begrønnet
hegn. Carportenes øvrige facader kan også begrønnes.
Sekundære bygninger skal opføres med fladt tag. Tage på sekundære bygninger skal begrønnes
med mos, stenurt og/eller andre græsarter, der forsinker og begrænser udledning af regnvandet.
Ad 6.12
Et begrønnet hegn kan bestå af klatreplanter eller af tæt beplantning, foran gavlen, f.eks en
bøgehæk, der vokser op og dækker gavlen.

6.13 Skiltning, fælles for planområdet
Skiltning må kun ske på bygningsfacade og skal underordne sig bygningens karakter. Reklamering
ved belysning og flagning må ikke finde sted.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles friarealer, delområde C
Delområde C skal udlægges til rekreative formål.
Delområde C må kun benyttes til fælles friarealer og parkering, jf. pkt. 8.4. De fælles friarealer skal
anlægges med en åben, grøn karakter, der skal sikre mulighed for kik i vestlig retning mod Hasseris
Enge.
Friarealet skal fremstå som naturpræget landskabsrum med et åbent naturgræsareal af
egnskarakteristiske og hjemmehørende danske plantearter.
Eksisterende læhegn/beplantning i skel mod naboer skal bevares, jf. Kortbilag 2.
Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor delområdet på nær mindre sekundære bebyggelser som
udhuse, carporte, jf. pkt. 5.7.
Delområdet kan desuden indrettes med mindre anlæg, der skal understøtte områdets anvendelse til
rekreative formål, f.eks. naturlegeplads, boldbaner, grillplads, bålplads o.lign. Opholdsfaciliteter og
inventar skal fremtræde med naturpræg.
Igennem området kan der udlægges stier. Stierne skal anlægges enten som trampestier eller i grus.
Opsamling af regnvand i kanaler, bede o. lign. kan indgå som rekreative elementer.
Ad 7.1
Det fælles friareal udgør godt 18 pct. af lokalplanområdet.
Friarealet skal bestå af plantearter med lavt plejeniveau. Arealtes udtryk skal underbygge et
engtema og beplantningens udtryk skal være i harmoni med beplantningen i det åbne land. Der
skal være mulighed for forskellige aktiviteter på mindre klippede arealer.
Fælles friarealer og opholdsarealer skal fremstå med henblik på at tilføre biologisk
mangfoldighed, oplevelsesmæssig variation og rumskabende effekt, samt at understøtte en
opdeling af uderummet i private, fælles og semi-offentlige zoner.
Der henvises til "RIG NATUR i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet" (Nyt vindue).
Fælles friarealer og opholdsarealer skal indrettes efter princip om tilgængelighed for alle.

7.2 Grøn Kile
Den grønne kile, vist på Kortbilag 2, skal anlægges med en åben, grøn karakter, der skal sikre
mulighed for kik i vestlig retning mod Hasseris Enge.
Kilen skal fremstå som et åbent græsareal. Dog skal bevaringsværdige træer opretholdes, jf. pkt 7.5.
Bevarende beplantning skal opretholdes, jf. Kortbilag 2.
Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor den grønne kile.
Igennem kilen kan der udlægges stier. Stierne skal anlægges enten som trampestier eller i grus.
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Opsamling af regnvand i kanaler, bede o. lign. kan indgå som rekreative elementer.
Ad 7.2
Den grønne kile skal sikre, at der er kik fra Bygaden til de bagvedliggende engarealer.
Der skal være en harmonisk overgang mellem beplantningen i den grønne kile, de fælles friarealer
og de private opholdsarealer.
Der henvises til "RIG NATUR i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet" (Nyt vindue).

7.3 Fælles opholdsareal
Indenfor delområde A og B skal udlægges fælles opholdsarealer for områdets beboere svarende til
mindst 10 pct. af det enkelte delområde.
Opholdsarealet skal placeres på terræn som sammenhængende arealer imellem bebyggelserne og
skal udformes som gårdsplads eller have.
De fælles opholdsarealer skal indrettes således, at de indbyder til ophold. Opholdsarealerne kan
indrettes med belægning i grus, betonsten, perlesten eller brosten/granit, men skal gives et grønt
præg f.eks. ved plantning af enkelte træer, anlæg af bede o. lign. Opholdsarealerne skal indrettes
med inventar til ophold.
Opsamling af regnvand i kanaler, bede o. lign. kan indgå som rekreative elementer.
Der kan indrettes enkelte parkeringspladser i gårdrummet.
Ad 7.3
Ny bebyggelse opføres som længehuse med gården som typologi, der danner en central
gårdsplads, der skal indrettes til fælles opholdsareal. Rummene imellem bebyggelserne, den
centrale gårdsplads, er et naturligt mødested for områdets beboere.

7.4 Private opholdsarealer
I tilknytning til den enkelte bolig skal der udlægges private opholdsarealer. Private udendørs
opholdsarealer skal etableres som haver eller terrasser på terræn. Der kan dog etableres en altan på
den bevaringsværdig bebyggelse, jf. pkt. 6.8.
Der kan opsættes levende eller faste hegn som afskærmning mellem de enkelte tæt-lave boliger og
mod øvrige skel. Faste hegn skal opføres i samme materiale som bebyggelsen eller som
træbeklædning.
Indenfor delområde A skal der langs skel mod syd opsættes fast hegn, jf. Kortbilag 2. Hegnet kan
begrønnes med efeu.
Faste hegn må opføres med en maksimal højde af 1,80 meter.

7.5 Bevaringsværdige træer og beplantning
Bevaringsværdige træer, som skal bevares, nr. 1, 17, 18, 19, 21, 22 og 24, jf. Kortbilag 2, samt bilag
4 og 5, må ikke fældes eller beskæres uden Aalborg Kommunes tilladelse.
Bevaringsværdige træer, som kan bevares, nr. 2, 14, 15, 20 og 23, jf. Kortbilag 2, samt bilag 4 og
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5, skal så vidt muligt opretholdes, hvis det er foreneligt med ny bebyggelse.
Kronebredden omkring de bevaringsværdige træer skal friholdes for ny bebyggelse.
Desuden skal del af den eksisterende bevaringsværdige beplantning/hæk mod Bygaden, der er vist
på Kortbilag 2, bevares som et landskabeligt element, der bidrager med en grøn karakter til området.
Beplantningen kan vedligeholdes og beskæres, sålænge det landskabelige udtryk bevares.
Ad 7.5
Der kan ved enkelte af træerne opføres byggeri under træets kronebredde, hvis størstedelen af
kronebredden friholdes for byggeri og hvis det sikres, at træet har gode vækstforhold.
Træerne og beplantningen skal sikres i bygge- og anlægsfasen, herunder mod skader på stamme
og rødder inden for drypzonen, samt grenbrud.
Såfremt et bevaringsværdigt træ udgår, vil der være krav om genplantning, idet træet indgår som en
del af en bevaringsværdig sammenhæng.
Lokalplanområdet består af en markant beplantning, der giver karakter til landsbymiljøet. De
udpegede træer, samt hæk skal være med til at understrege Bygadens slyngede forløb.
Der henvises desuden til "RIG NATUR i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet" (Nyt
vindue).

7.6 Terrænregulering
Terrænregulering skal begrænses og niveauforskelle skal optages i bebyggelsen. Der må ikke ske
terrænregulering nærmere skel end 1 meter. Indenfor lokalplanens område iøvrigt må der ikke
foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.
Der kan foretages den nødvendige terrænregulering ved etablering af f.eks. regnvandsbede o. lign.
tekniske anlæg.
Ad 7.6
Terrænet falder jævnt fra øst mod vest med et fald på ca. 3 meter over en afstand på ca. 150 meter.

7.7 Udendørs oplag
Udendørs oplag i større omfang, som ikke er sædvanligt for et boligområde, må ikke finde sted.
Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal primært ske fra Bygaden mod nord, som vist på kortbilag 2.
Der kan ske indkørsel fra Bygaden mod øst til fælles gårdrum.
Ad 8.1
Indkørsel fra Bygaden mod øst kan benyttes i mindre begrænset omfang til fælles gårdrum, hvor
indenfor der kan indrettes et mindre antal parkeringspladser.

8.2 Veje
Der skal anlægges intern boligvej a-a med placering som vist i princippet på Kortbilag 2.
Boligvejen a-a skal udlægges i en bredde på mindst 7,50 m med 5,50 m kørebane. Den interne
boligvej skal anlægges med kørebane i grus med græsrabatter.
Der må ikke ske gennemkørsel i området. Der skal etableres fysiske tiltag på vejarealet mod syd, der
forhindrer gennemkørsel.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Veje til betjening af carporte skal anlægges i græsarmering, som vist på Kortbilag 2, for at sikre et
grønt landskabsudtryk. Græsarmeringen skal udføres i beton.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
Det anbefales ikke, at kørearealer belægges med køreplader i plast, da de hurtigt kommer til at
ligge skævt/ujævnt. Derfor skal græsarmering udføres i beton.

8.3 Sti, delområde A
Sti skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien b-b, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på mindst 2,00 m og anlægges
med en belægning i grus eller stenmel o.l på mindst 1,00 m og rabat til hver side.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringspladser pr. tæt-lave eller etagebolig.
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Parkering skal etableres som fælles parkeringsarealer indenfor delområde C primært i form af
carporte, jf. pkt 5.7.
Der må som udgangspunkt ikke etableres parkeringsarealer indenfor arealet udlagt til fælles friareal
og grøn kile, vist på Kortbilag 2. Dog kan der indenfor det fælles friareal, som vist på kortbilag 2, og
den grønne kile etableres et mindre antal parkeringsarealer. Parkeringsarealer skal anlægges i
græsarmeringssten af beton.
Indenfor delområde A og B kan der anlægges et mindre antal parkeringspladser i gårdrummene, dog
uden at ødelægge gårdrummets værdi som opholdsareal.
Der kan desuden anlægges parkering på lokalplanens øvrige arealer i græsarmeringssten af beton.

Ad 8.4
Delområde C er udlagt til rekreative formål og må anvendes til fælles friareal for områdets beboere
samt parkering. Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor delområdet kan opføres mindre
sekundære bebyggelser, herunder bl.a. carporte til parkering.
Hvis der etableres et mindre antal parkeringspladser i den grønne kile, skal de anlægges, så der
fortsat sikres udkig til engene fra Bygaden.
Det anbefales ikke, at kørearealer belægges med køreplader i plast, da de hurtigt kommer til at
ligge skævt/ujævnt. Derfor skal græsarmering udføres i beton.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Forsyningsform er fjernvarme.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.

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

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning til
recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Overfladevand fra udvidelsen ift. det eksisterende skal forsinkes inden udledning til
Svanholmgrøften.
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Eventuelle regnvandsbassiner skal etableres med en landskablig udformning, herunder form,
hældning og beplantning mv. Bassinernes sider skal af sikkerhedsmæssige årsager udformes med
svag hældning på maks 1:5, da bassinerne ikke må indhegnes.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Forsinkelse af overfladevand på delområde C kan ske ved hjælp af grønne tage på carport-
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bebyggelsen.
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 indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas. Området skal afskærmes fx. vha. beplantning.
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.
Der skal ske tømning af affald fra egen grund. Eventuelle molokker må ikke tømmes fra
omkringliggende veje.

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

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

9.7 Energianlæg
Der må ikke opsættes energianlæg på eksisterende bebyggelse, der skal bevares. Der må kun
opsættes energianlæg på ny bebyggelse.
Solenergianlæg (f.eks. solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen, skal antirefleksbehandles og
må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende.

Side 46

Udkast

Lokalplan 3-3-114

10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, og
ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Lokalplanområdet grænser mod øst op til Bygaden, der er forholdsvis trafikbelastet. Der er
foretaget en støjberegning, der viser at støjen fra trafikken overskrider Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier på facaderne mod Bygaden. Dog er grænseværdierne overholdt ved de planlagte
udendørs fælles og private opholdsarealer. Det kan derfor blive nødvendigt, at facaderne mod
Bygaden støjisoleres. Der henvises til pkt. 5.8.
Der henvises desuden til afsnittet om støj i lokalplanens redegørelse.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer og beplantningsbælte.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning,
adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af
rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
Ad 11.1
Planloven giver ikke mulighed for at fastsætte bestemmelser om medlemspligt i grundejerforening
for områder udlagt til etageboliger. Ved opførelse af etageboliger inden for delområde A, vil der
blive tinglyst en deklaration om medlemspligt i den pågældende ejerforening.
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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:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier 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 og 7.3.
Private opholdsarealer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.4.
Fast hegn indenfor delområde A er udført i overensstemmelse med pkt. 7.4.
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.
Der er etableret støjdæmpende foranstaltninger jf. pkt. 5.8, medmindre det kan dokumenteres, at
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænsevædier for trafikstøj er overholdt.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 05-022, Aalborg Sydvest-området, Gl. Hasseris Landsby, vedtaget den 14. maj 1990.
Lokalplan 05-072, Boligområde m.m., Gammel Hasseris Enge, Hasseris, vedtaget den 15.
december 2003.
Lokalplan 05-053, Boligområde m.m. Gl. Hasseris Enge, Hasseris vedtaget den 21. juni 1999.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 8a, Gl. Hasseris By, Hasseris
Tinglyst: 25.06.1990
Titel: Lokalplan nr. 05-022, vedr 8a
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves
lokalplan 05-022 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne 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 vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

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

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

15.4 Dispensationer
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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Miljøklasse

Udkast

Butikker

Butikslignende formål

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Lokalplan 3-3-114

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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Udkast

Service

Benzinsalg

Lokalplan 3-3-114

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

Side 56

Udkast

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Lokalplan 3-3-114

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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Udkast

Oplagsvirksomhed o.l.

Værksteder o.l.

Lokalplan 3-3-114

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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Udkast

Mindre industri

Lokalplan 3-3-114

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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Større industri
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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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Udkast

Lokalplan 3-3-114

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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Kortbilag 2 -Arealanvendelse
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Signatur:

Lokalplangrænse

Fælles friareal

Adgangsvej

Grøn kile

Delområdegrænse
Facadebyggelinje

Byggefelt, bevaringsværdig bygning
Byggefelt, ny bebyggelse, princip
Byggefelt, carport, princip
Parkering
Græsarmering

1 cm

1 cm

1 cm

Bevaringsværdigt træ, skal bevares
Bevaringsværdigt træ, kan bevares
Bevaringsværdig beplantning
Begrønnet hegn
Fast hegn

Intern sti, princip
1 cm

Læhegn

1 cm

Udsigtslinje

Bygning nedrives

0

10

20

50 m

Mål 1:1.000 i A4-format

22.11.2017

Registrerede træer i haven ‐ Bygaden 28
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

træart ‐ latin
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ulmus glabra
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Sorbus sp.
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

træart ‐ dansk
Almindelig Ask
Ahorn
Almindelig Ask
Almindelig Ask
Almindelig Ask
Almindelig Ask
Småbladet Lind
Bøg
Bøg
Bøg
Almindelig Ask
Bøg
Bøg
Ahorn
Ahorn
Bøg
Almindelig Ask
Storbladet Elm
Almindelig Ask
Almindelig Ask
Almindelig Ask
Art af Røn
Almindelig Ask
Almindelig Ask

kronestørrelse (m)
8
8
8
8
5
5
"12"
"16"
"8"
"16"
16
10
10
16
12
16
8
10
16
10
20
6
16
16

Stammediameter (cm)
40
40
40
30
25
25
40
60
25
60
70
25
25
50
50
70
25
30
70
30
80
30
80
70

bemærkninger

krone sammenvokset med nr. 4
krone sammenvokset med nr. 3
Krone hænger sammen (nr. 6,7)
Krone hænger sammen (nr. 6,7). Halv krone mod S
Kroner hænger sammen (nr. 8, 9, 10,11). Halv krone mod S
Kroner hænger sammen (nr. 8, 9, 10,11). Halv krone mod N
Kroner hænger sammen (nr. 8, 9, 10,11). Halv krone mod S
Kroner hænger sammen (nr. 8, 9, 10,11)
Generer bedre træer. Bør fældes
Generer bedre træer. Bør fældes

Vigtigt træ pga. placering
Vigtigt træ pga. placering
Vigtigt træ pga. placering
Vigtigt træ pga. placering
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PKT.NR

E meter

N meter

Bemærkning

PKT.NR

E meter

22

N meter

Bemærkning

1

392136.74

1322804.43

Træ

13

392149.58

1322833.87

Træ

2

392139.67

1322812.66

Træ

14

392142.27

1322841.50

Træ

3

392131.88

1322817.17

Træ

15

392146.59

1322842.91

Træ

4

392136.18

1322819.57

Træ

16

392154.67

1322835.14

Træ

5

392130.47

1322824.44

Træ

17

392157.54

1322843.18

Træ

6

392135.60

1322823.69

Træ

18

392163.04

1322836.00

Træ

7

392138.23

1322823.36

Træ

19

392163.66

1322831.41

Træ

8

392140.33

1322831.29

Træ
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392165.19

1322819.92
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9

392140.34

1322832.86
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21

392170.78

1322807.82
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392144.09

1322833.29

Træ

22

392177.29

1322787.77

Træ

11

392146.89

1322834.56

Træ

23

392126.85

1322826.78

Træ

12

392147.40

1322833.96

Træ

24

392118.39

1322839.00

Træ

77e
77d

55a
Signaturforklaring
Matrikelkortet

55e

Løvtræ indmålt

55f
Noter

Nummerering stemmer overens med Aalborg Kommunes fortegnlse over træernes art, størrelse mv.
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J1706722\
1706722003.
dgn

Bygaden 28, 9000 Aalborg

Aalborg
Strandvejen 18, Postboks 20
9100 Aalborg

JJJ

JJJ

JJJ

07.11.2017

UDF.

KONTROL

GODK.

DATO

DKTM2

DVR90

420 x 297

1:400

KOORD. SYS.

KOTESYS.

FORMAT

MÅLFORHOLD

1706722

1706722-003-001

1

PROJEKTNR.

TEGNINGSNUMMER

UDG.

+45 9813 4655
aalborg@le34.dk
www.le34.dk

Udkast

Lokalplan 3-3-114

Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 3-3-114 og kommuneplantillæg 3.029 efter "Lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Der er lavet en miljøscreening af planerne, som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
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Hvad er en miljørapport?
"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 planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget
en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives, hvordan
planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for den tilhørende plan.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten
suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et
selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i
overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold
Indhold og hovedformål
Lokalplan 3-3-114 og kommuneplantillæg 3.029 er udarbejdet for at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse
på ejendommen matr. nr. 8a Gl. Hasseris By, Hasseris, beliggende Bygaden 28. Den eksisterende
gård ønskes omdannet til boliger og der planlægges for yderligere boligbebyggelse på det
nuværende haveareal.
Gl. Hasseris er et historisk en landsby, der med tiden er vokset sammen med det øvrige Aalborg. Ny
bebyggelse er stort set indpasset i landsbyens struktur og arkitektur, derfor er landsbymiljøet fortsat
tydeligt.
Med lokalplan 3-3-114 og kommuneplantillæg 3.029 planlægges for byggeri, der kan have væsentlig
indvirkning på landsbymiljøet. Derfor redegøres der for planens indvirkninger på området i denne
miljørapport.
Der henvises til en beskrivelse af lokalplanen og det planlagte projekt i følgende afsnit af lokalplanens
redegørelse:
"Baggrund og formål"
"Området"
"Lokalplanens indhold"

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" i lokalplanens redegørelse. Her er følgende afsnit
relevant:
"Kommuneplan", med en beskrivelse af, hvordan planerne forholder sig til områdets grønne karakter.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Miljøvurderingen omfatter forslag til Lokalplan 3-3-114 og forslag til Tillæg 3.029 til Kommuneplanen
for Aalborg Kommune, og er gennemført efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)".
Sammenfatningen i dette kapitel er et kortfattet resumé af miljørapportens efterfølgende kapitler.
Udgangspunktet for lokalplanen og kommuneplantillægget er omdannelsen af Hasserisgård, Bygaden
28, Gl. Hasseris til tæt-lav boliger. Omdannelsen medfører ombygning af eksisterende bygninger, ny
bebyggelse på gårdens haveareal og opførelse af carporte på engarealerne tilknyttet gården.
I miljørapporten vurderes planernes indvirkning på Landskab, Arkitektur og Kulturarv. Både
landskabet og arkitekturen er en væsentlig del af kulturarven. Derfor vurderes både landskabet og
arkitekturen i rapporten med afsæt i kulturarven.
Landskab
Landsbyen, Gl. Hasseris, er kendetegnet af en placering mellem englandskab og bakkelandskab.
Bygaden snoer sig på kanten af engene og bakkerne. Gamle gårde ligger langs Bygaden, adskilt af
haver med markant beplantning, især ved Hasserisgård. Bygninger og beplantning understreger
Bygadens forløb.
Engarealerne strækker sig op til gårdene og der er flere steder karakteristiske kik til engene. Ved
Hasserisgård er der et væsentlig kik gennem en portåbning
Ny bebyggelse kan svække oplevelsen af landsbymiljøet, den grønne karakter og den væsentlige
struktur af have og gård som en enhed.
Arkitektur
Den typiske byggestil i Gl. Hasseris er primært øst-vest vendte bygninger med gavlen mod
Bygaden, pudset, kalket eller i blank mur med nuancer i hvid og gul, samt 1½ etage med saddeltag.
Denne byggestil giver en sammenhæng i oplevelsen af landsbyen.
Hasserisgård er registreret som bevaringsværdig. Gårdens bygninger udgør et fint
gårdmiljø. Stuehuset er fra 1906 og opført i gult murværk i historicistisk stil. Længerne er hvidkalket
og er opført i 1911 og 1925.
Ny bebyggelse skal indpasses i landsbymiljøet og den typiske byggestil, samt udgøre et samlet
gårdmiljø.
Afbødende foranstaltninger
Lokalplanen fastsætter, at en del af beplatningen skal bevares samt at en grøn kile friholdes for
bebyggelse for at sikre områdets grønne præg og kik fra Bygadens mod engene.
Lokalplanen fastsætter desuden principper for bebyggelsens placering, udformning, materialevalg
mm. for at sikre indpasning i landsbymiljøet.
Alternativer
Der er fremsat alternativer til planernes forslået bebyggelse samt samt et o-alternativ.
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Der er opsat 3 scenarier for bebyggelsens placering på havearealet og hvordan bebyggelsen
forholder sig til landsbymiljøet og til den karakteristiske beplantning på ejendommen. Fælles for
alternativerne er, at der skabes et kik til engene mellem gårdens stuehus og den nye bebyggelse.
Ved 0-alternativet vil området blive bevaret med eksisterende gård og have og den generelle
efterspørgsel på byggemuligheder til boliger vil skulle dækkes andetsteds. Gårdens ladebygninger
kan ikke omdannes til boliger men istedet til erhverv, hvis der ikke længere ønskes stalde eller oplag i
bygningerne.
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Miljøvurdering
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb. Miljøscreeningen,
som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som scoping. I denne er der lavet en
nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes påvirket, og hvilke faktorer
der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirkningens
omfang og karakter.
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt:
Landskab, Arkitektur og Kulturarv.
Både landskabet og arkitekturen er en væsentlig del af kulturarven. Derfor vurderes både landskabet
og arkitekturen i de følgende afsnit med afsæt i kulturarven. Dog skal det tages i betragning, at
beplantningen inden for lokalplanområde har en værdi i sig selv og bidrager positivt til det bebyggede
miljø i Gl. Hasseris.

Landskab
Følgende er væsentligt i betragningen af landskabet:
Landsbyens struktur og typologi / Stedets DNA
Gl. Hasseris er en randlandsby placeret på kanten af det flade englandskab mod vest og
bakkelandskabet mod øst. Landskabeligt er landsbyen præget af udsigtslinjer og grønne kiler, der
rækker fra engene hen til Bygaden. Strukturen er kendetegnet af en rytme af gamle gårde, adskilt af
grønt. I samspil med kilerne har der typisk været placeret en have, som tilhører en gård. Skiftet mellem
bebyggelse og det grønne er meget karaktergivende og udgør et vigtigt element i landsbymiljøet. Især
Hasserisgård bidrager i dag til at synliggøre de beskrevne skiftende elementer med havens store
grønne volumen. Det grønne bidrager i høj grad til stedets særlige DNA og udgør dermed en
væsentlig del af Gl. Hasseris' identitet.
For at beskytte det særlige ved Gl. Hasseris blev der udarbejdet en bevarende lokalplan (nr. 05-022) i
1990, som bla. havde til formål at sikre den grønne struktur som et væsentligt element. I Kommunes
SAVE-registrering af gården nævnes landsbymiljøet, haven, træer og gårdrummet som væsentlig
elementer.
En bebyggelse på havearealet bryder den beskrevne typiske struktur, hvor gård og have udgør en
samlet hele. De grønne mellemrum i landsbyens bebyggelse vil blive udvisket. Derudover kan denne
form for fortætning skabe præcedens for andre havearealer, herunder et haveareal i tilknytning til en
gård længere mod nord. De historiske levn, hvordan englandskabet møder Bygaden, vil dermed blive
svækket.
Bygadens forløb
Bygaden snor sig på kanten af englandskabet og bakkelandskabet. Vejforløbet et af de
karakteristiske elementer for landsbymiljøet. Gårdenes placering langs Bygaden, ofte med
ladebygninger i vejskel og stuehusenes gavle vendt ud mod Bygaden, giver en markant markering af
gadens forløb.
Hasserisgård ligger langs med Bygaden, med selve bebyggelsen mod syd og haven mod nord.
Bygadens snoede forløb understreges ved lokalplanområdet af den østlige ladebygnings placering i
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vejskel og havens markante beplantning. Også her er stuehuset øst-vest vendt med gavlen mod
gaden. Det er væsentligt for landsbymiljøet og oplevelsen af landskabet i bydelen, at gårdens
bygninger og beplantning fortsat understreger Bygadens forløb.

Luftfoto fra 2014 viser den markante beplantning, samt gårdens placering langs Bygaden.
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En øst-vendt retning af husene med gavlene mod Bygaden er karakteristisk for Gl. Hasseris.

Gårdens placering langs Bygaden, set fra nord.
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Beplantningen på ejendommen
Gårdens haveareal er afgrænset af stuehuset mod syd, Bygaden mod øst, en stikvej fra Bygaden
mod nord og en intern grusvej mod vest. En markant beplantning omkranser haven ud mod
omkringliggende veje.
Bygaden har generelt en markant grøn karakter. En stor del af Gl. Hasseris, inkl. en del af
lokalplanområdet (haven), er udpeget som bevaringsværdig grøn karakter/grøn interesse
område. Haven fremstår som en grøn lomme i landsbymiljøet langs Bygaden. Beplantningen bidrager
til fornemmelsen af landsby og binder Gl. Hasseris sammen.
Beplantningen i haven består bl.a. af 24 træer med en stammediameter over 25
cm. Stammediameteren varierer fra 25 til 80 cm. Der er registreret 6 forskellige træarter, Ask, Bøg,
Ahorn, småbladet Lind, Storbladet Elm og Røn, derudover diverse buske. Langs Bygaden mod øst er
en markant bøgehæk.
Ny bebyggelse på havearealet vil have en væsentlig indvirkning på den grønne karakter, da det vil
være nødvendigt at reducere i den markante beplantning for planens gennemførelse.
Væsentligt for bevarelse af den grønne karakter og fornemmelsen af landsbymiljøet er en variation i
den lave beplantning og de høje træer.
Bøgehækken mod Bygaden er med til understrege Bygadens forløb og de store træer binder
landsbymiljøet sammen, da den grønne karakter også er synlig på afstand. Flere af de store træer
markerer også ejendommens hjørner og indgange. På den måde afgrænses ejendommen og
visuelt samler gårdens ejendom i en enhed.
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Havens markante beplantning, set fra Bygaden fra nord.
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Havens beplantning set fra havens syd-østlige hjørne.

Kik til engene
Gården er et af de få steder i Gl. Hasseris, hvor der er et kik fra Bygaden ud mod engene.
I Gl. Hasseris har gårdene historisk ligget tæt, sikkert for at kunne udnytte fælles
ressourcer. Gårdene har placeret sig langs Bygaden med kik imellem bygningerne til engene og har
dyrket landbrugsjorden på bakken og anvendt engene til græsning.
Idag er flere af de gamle gårde væk og der drives ikke længere landbrug, med en enkelt undtagelse.
I 1960'erne og 1980'erne er der sket en huludfyldning, som er fortsat op igennem 1990'erne. Dette
har tilføjet en nyere struktur til landsbyen, hvor en-familiehuse er placeret i enklaver på den vestlige
side af bebyggelsen langs Bygaden. Længere ude afgrænses Gl. Hasseris af parcelhuskvarteret
"Hasserise Enge", som blev opført i 2000'erne.
På trods af grønne kiler, som går mellem parcelhuskvarteret og ind til de stadig eksisterende gårde
langs Bygaden, har den nye bebyggelse langs Bygaden lukket for mange kik til engene, som nu kun
eksisterer få steder, bla. gennem en portåbning ved Hasserisgård.
Den nære beliggenhed til engene har en historisk betydning for Gl. Hasseris og engarealerne
anvendes idag til rekreative arealer for områdets beboere. Det er derfor væsentligt, at kikket til
engene biholdes og evt. styrkes og gøres mere markant, samt at engarealerne forsat har en rekreativ
karakter.
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Kik gennem port i staldbygningen ved Hasserisgård til de bagvedliggende enge.

Kik fra Bygaden (ved Bygaden 30A, 34A og 41) mod engene. I mellemgrunden ses del af den nyere struktur, som er
tilføjet i nyere tid. Bagved engene ses parcelhusbebyggelsen Hasseris Enge.
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Bygaden 28 set fra engarealet. Grøn beplantning afgrænser arealet og skaber et rekreativt rum.

Arkitektur
Følgende er væsentligt i betragningen af arkitekturen:
Indpasning i landsbymiljøet
Primært øst-vest vendte bygninger med gavlen mod Bygaden, pudset, kalket eller i blank mur med
nuancer i hvid og gul, samt 1½ etage med saddeltag er den typiske byggestil i Gl. Hasseris.
Der er endnu i bydelen en rytme af gårde, adskilt af grønt - typisk et haveareal til gårdene. Flere af de
gamle gårde er opbrudt i en-familiehuse og ligger på række langs Bygaden, som en huludfyldning
mellem de tilbageværende gårde. Historisk har gårdene i Gl. Hasseris ligget tæt, hvor engarealerne er
kommet op imellem.
Da landsbystilen stadig er tydelig er der stræbt efter at indpasse ny bebyggelse i landsbymiljøet, bl.a.
ved at sikre miljøet i en bevarende lokalplan (nr. 05-022). Det væsentligt af nye bygninger indpasses i
landsbymiljøet og arkitekturen i området, samt at sikre grønne områder/kiler mellem bebyggelsen.
Rækkehusbebyggelse kan passende fortolkes i en gårdtypologi for at sikre indpasning i miljøet, frem
for lange enkeltstående bygninger.
Bevaringsværdige bygninger
Hasserisgård er registreret som bevaringsværdig med middel bevaringsværdi.
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Gårdens bygninger er velproportioneret og udgør et fint gårdmiljø med karakteristiske træk i
bygningsdetaljer og sammensætning. Stuehuset er fra 1906 og opført i gult murværk i historicistisk
stil. Længerne er hvidkalket og er opført i 1911 og 1925.
Bygninger med bevaringsværdi 1-6 må jvf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og
bevaring af bygninger og miljøer" ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der
nedlægges forbud. Stuehuset har en bevaringsværdi på 4 og de øvrige bygninger har en
bevaringsværdi på 5. Stuehuset og den østlige længe bevares. Den sydlige og vestlige længe ønske
nedrevet og genopbygget. Bygningerne/murerne indeholder en del ammoniak/urin fra anvendelsen af
stald og det er derfor nødvendigt at genopbygge bygningerne.
Det er væsentligt, at længerne genopbygges i en stil, der er indpasset gårdens arkitektur. Der kan
ses på Las Poulsens Vej 30-50 for inspiration.
Historiske kort
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Gl. Hasseris 1801 - landsbystruktur.

Gl. Hasseris ca. 1880 - på kortet ses landsbystrukturen med tilhørende landbrugsjord.
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Gl. Hasseris ca. 1960. Der er så småt ved at ske en sammenvoksning med Hasseris.
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Gl. Hasseris 2017 med omkringliggende parcelhuskvartere.

Side 84

Udkast

Lokalplan 3-3-114

Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført:
Bygadens forløb
Beplantning og ny bebyggelse skal fortsat understrege Bygadens forløb. Derfor fastsætter
lokalplanen at en del af beplantningen mod Bygaden, bøgehækken og en del af de store træer, skal
bevares. På denne måde markeres gadens forløb og ejendommens skel fortsat.
Ligeledes fastsætter lokalplanen et princip for ny bebyggelse på havens areal, hvor bygningerne
skal have en primær øst-vest vendt retning med gavlfacader ud mod Bygaden.
Beplantning
Der udpeges i lokalplanen 7 træer, som skal bevares og 5 træer, som bør bevares. De udpegede
træer markerer ejendommens hjørner og/eller har store kroner, samt placerer sig ud mod Bygaden og
er dermed synlig på Bygadens forløb.
Der henvises til lokalplanens bilag, hvor en oversigt over de registrerede træer kan ses. Derudover
henvises til lokalplanens pkt. 7.5 med en oversigt over træer, som skal bevares.
Ligeledes skal bøgehækken mod Bygaden (øst) bevares for at understrege Bygadens forløb.
Kik til engen
I lokalplanen udlægges et areal som en grøn kile, der skal friholdes for bebyggelse. Dette skal sikre et
kik fra Bygaden til engene. Med lokalplanen åbnes op for et større kik, udover det eksisterende kik, og
dermed en større visuel forbindelse til de bagvedliggende engarealer.
Lokalplanen fastsætter at engarealet skal fremstå som åbent græsareal, samt at en del af arealet
udlægges som fælles friareal for lokalplanens bebyggelse.
Nærmest gården giver lokalplanen mulighed for at placere to rækker af carporte. Carportene skal
placeres mod det nordlige og sydlige skel, som lave trækonstruktioner med fladt tag, der skal
begrønnes. Der henvises til lokalplanens pkt. 5.7.
Carportene medfører en befæstigelse af en del af arealet. Den interne vej og befæstigelsen på
engarealet skal udføres i grus og græsarmering for indpasning i landsbymiljøet.
Den grønne kile sikrer, at engarealet fortsat strækker sig helt op mod gården og med en større
tydelighed end idag, da arealet idag består af ridebane og fold og derfor ikke har en tydelig grøn
græsbeplantning.

Side 85

Udkast

Lokalplan 3-3-114

Den nuværende ridebane på engarealet.

Carportenes placering skal sikrer kik på både den nordlige og sydlige side af gårdens stuehus. Den
nordlige carportrække vil være synlig i kikket fra Bygaden mod engene. Dog skal carportens østlige
gavl begrønnes og dermed sløre bebyggelsen i kikket. Da havens areal bebygges er det væsentligt
for planen, at der åbnes op for en større grøn forbindelse til engarelet og dermed sikre, at området
stadig har karakter af grønt åndehul og en grøn sammenhæng.
Engarealet afgrænses af læhegn. Lokalplanen fastlægger at læhegnene skal bevares, ligeledes for
at bevare områdets grønne karakter og fortsat afgrænse arealet mod naboer.
Indpasning i landsbymiljøet og bevaringsværdige bygninger
Lokalplanen udlægger et princip for bebyggelsen, så den indpasses gårdtypologien med en grøn kile
imellem eksisterende gård og den nye bebyggelse på havearealet. Ejendommensareal markeres
med hjørner og kanter af grøn i form af træer/hæk og græsrabatter.
Lokalplanen fastsætter derud over bestemmelser for materialer, størrelse på bebyggelsen, tagform
mm. i overenstemmelse med bestemmelserne i den bevarende lokalplan for Gl. Hasseris (nr. 05-022).
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Alternativer
Følgende alternativer omhandler, hvordan den nye bebyggelse på havearealet forholder sig til
landsbymiljøet og til den karakteristiske beplantning på ejendommen. Fælles for alternativerne er, at
der skabes et kik til engene mellem gårdens stuehus og den nye bebyggelse.
Nedenstående diagrammer er ikke præcise, men de indikerer en plancering og indpasning i
beplantningen.
Der er set på følgende alternativer:
1: To længer, nord-sydvendt, med mellembygning

Side 87

Udkast

Lokalplan 3-3-114

Forslaget forholder sig til gårdtypologien med to nord-syd vendte længer og en mellembygning mod
nord, som skaber et sydvendt gårdrum. Den østlige længe kan være med til at understrege Bygadens
forløb, dog på bekostning af en væsentlig del af beplantningen, som placerer sig mod Bygaden. Det
vil derfor være en bygning istedet for beplantningen, der understreger Bygadens forløb på dette
sted.
Bebyggelsen vil derudover bryde med den primære øst-vest vendte retning af bygningerne langs
Bygaden.
2: To længer, øst-vest vendt

Forslaget forholder sig til den primære retning, øst-vest, af bygningerne langs Bygaden. Det er i dette
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alternativ mulighed for at placere bygningerne, så en stor del af beplantningen mod øst/Bygaden
bevares, dog på bekostning af beplantningen mod nord.
Forslaget forholder sig ikke til gårdtypologien og det vurderes, at bebyggelsen vil fremstå som to
rækkehus-længer fremfor at være indpasset i landsbymiljøet og bidrage til miljøet med gårdrum og
beplantning.
3: Indplacering af bebyggelse mellem beplantningen

Alternativet forholder sig til den primære beplantning på havearealet og sikring af denne med en
placering af bebyggelsen uden for træernes kroner. Dog giver dette alternativ en primær nord-syd
vendt retning på bebyggelsen og det er ikke indpasset gårdtypologien og bebyggelsestypen i
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landsbymiljøet.
4: 0-alternativet
0-alternativet medtages i miljøvurderingen bl.a. som referenceramme for at kunne sammenholde
konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af en ny lokalplan.
0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslaget ikke vedtages, således at eksisterende
anvendelse og planer fortsætter. 0-alternativet vil derfor betyde, at Hasserisgård fortsat vil være
placeret med et haveareal mod nord med en beplantning, der afgrænser haven.
Med 0-alternativet åbnes der ikke op for et større kik mod engene og gården forbliver, dog med
muligheder for ændringer inden for gældende lokalplans (05-022) rammer.
0-alternativet vil også betyde, at den generelle efterspørgsel på byggemuligheder til boliger vil skulle
dækkes andetsteds og at gårdens ladebygninger ikke kan omdannes til boliger men istedet til erhverv,
hvis der ikke længere ønskes stalde eller oplag i bygningerne.
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Overvågning
Overvågning af miljørapportens emner sker primært via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn
med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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