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

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

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

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

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

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter 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 på baggrund af et ønske om at kunne etablere en café i Medborgerhuset.
Caféfunktionen skal understøtte Aalborgs udvikling som en attraktiv storby med fokus på byliv og
bykvalitet.
Lokalplanen medtager således bestemmelserne for den aktuelle del af den lokalplan, der erstattes
(lokalplan 1-1-101) - herunder også muligheden for at opføre et garageanlæg i tilknytning til
hovedbiblioteket - og supplerer bestemmelserne med muligheden for café- og restaurantfunktion.

Side 4

Forslag

Lokalplan 1-1-133

Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den centrale del af Aalborg Midtby og omfatter et areal på ca. 0,9
ha i byzone. Området afgrænses som vist på oversigtskortet af Nyhavnsgade mod nord , af
Rendsburggade og Friis mod vest, af Nørregade mod syd og af bebyggelsen i Løkkegade-passagen
(strækningen mellem Østerbro og Nyhavnsgade) mod øst.
Medborgerhuset er tegnet af arkitekterne Dall & Lindhardtsen og er bygget i 1980. Bygningen
indeholder byens hovedbibliotek, byrådssal og mødefaciliteter og er opbygget som et billede på
byens gader og karréer. Funktionerne ligger omkring en arkade, der både tjener som smutvej mellem
gaderne og som adgangsvej til bygningens funktioner.

Side 5

Forslag

Lokalplan 1-1-133

Medborgerhuset set fra Nørregade

Byggeriet er rejst over en søjle-plade-konstruktion i beton, der er udmuret med rødbrune teglsten.
Bygningen har et karakteristisk og robust udtryk med rustikke detaljer som dybe vinduesåbninger,
indrammet af kraftige betonbånd.
Løkkegadepassagen fungerer både som et gangstrøg mellem byen og havnefronten og som et
område til servicering af hovedbiblioteket med bogbusser og varetilkørsel. Fra Løkkegade er der
etableret en trappe op til en sekundær indgang til hovedbiblioteket.
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Trappen fra Løkkegadepassagen har øget tilgængeligheden til hovedbiblioteket.

Østerbro er inden for lokalplanområdets afgrænsning overdækket af Medborgerhuset og fungerer
som passage for busser, cykler og gående.

Omgivelser
Området ligger centralt i Aalborg Midtby og udgør et vigtig forbindelsesled mellem Midtbyen og
Aalborg Havnefront - både gennem Medborgerhuset og Løkkegadepassagen.
Mod nord ligger Aalborg centrale havnefront, der med realisering af området omkring Musikkens Hus i
2014 fremstår som en samlet perlerække af byrum med fokus på rekreation, byliv og kultur. Samtidig
er havnefrontens bygninger generelt kendetegnet ved et højt arkitektonisk kvalitetsniveau.
Mod syd grænser området op til Nørregade - den østligste strækning af byens strøggade - der har
gennemgået en renovering af ledninger og belægninger. Der er ved nyindretningen lagt vægt på, at
gadens identitet og karakter bevares, og at gaden bliver mere grøn med træer og klatreplanter.
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Den nyrenoverede strækning af Nørregade blev indviet 1. september 2017.

Mod vest grænser området op til Friis. Der er i maj 2017 vedtaget en ny lokalplan, der er en del af en
ny samlet vision for Friis, Aalborg Citycenter, og som skal skabe grundlag for et bedre og mere
levende handelsmiljø. Med lokalplanen gives der bl.a. mulighed for etablering af yderligere to store
udvalgsvarebutikker inde i centret på hhv. 9.000 m² og 3.000 m².
Mod øst grænser området op til en nyere ungdomsboligbebyggelse i Løkkegade samt til Nørregades
ældre ejendomme med erhverv og boliger.

Side 8

Forslag

Lokalplan 1-1-133

Lokalplanens indhold
Anvendelse
Området kan anvendes til kulturelle formål (Bibliotek, Medborgerhus mv.), rekreative formål (grønne
områder, torve og pladser) og restaurant o.l., dog ikke diskotek, natklub eller lignende,
støjende aktivitet.
Varelevering til en eventuel restaurant/café med indgang fra Nørregade skal ske via Nørregade.

Bebyggelsen
En ombygning af Medborgerhusets facade skal ske med respekt for Medborgerhusets markante
arkitektur, dog i et nutidigt formsprog.

Skitse af en café indrettet i Medborgerhuset. Visualiseringen er udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller.

Landskab og beplantning
Løkkegadepassagen kan begrønnes med flere træer o.l., dog under forudsætning af, at
servicetrafikken til og fra hovedbiblioteket kan afvikles. Eksisterende beplantning skal fastholdes.
Den eksisterende bibliotekshave er i dag meget gemt væk og danner mod Nyhavnsgade en meget
afvisende betonbastion. Haven bliver derfor ikke brugt af offentligheden i det omfang, det oprindeligt
var tænkt. Det er målet at få skabt sammenhæng mellem bibliotekshaven og de omkringliggende
byrum. Det kan gøres ved fx at nedbryde de eksisterende betonmure delvist og omdanne dem til
større eller mindre trapper, der kan fungere som både forbindelse og uformelle siddetrapper (som det
er gjort fra Løkkegadepassagen). Selve haven, der ligger hævet over terræn, ønskes også nytænkt,
og det bliver målet at sikre funktioner, der har tilknytning til biblioteket, fx små eventyrhaver med
højtlæsning, et aktivitetsområde, udendørs internetadgang etc.

Side 9

Forslag

Lokalplan 1-1-133

Skitsen herover viser en fremtidig udformning af Bibliotekshaven. Skitsen herunder viser en idé til, hvordan
bibliotekshaven kan gøres mere tilgængelig via trapper fra Nyhavnsgade. Begge skitser er udarbejdet af C.F. Møllers
tegnestue og landskabsarkitekt Vibeke Rønnov.
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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 ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Området er beliggende i byzone, cirka 5,3 km fra nærmeste Natura 2000-område (Nibe Bredning,
Halkær Ådal, og Sønderup Ådal). Grundet afstanden vurderes det, at området ikke berører Natura
2000-områder.
Bilag IV-arter
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Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr
og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for byens bestand af flere forskellige arter af
flagermus, men lokalplanændringen giver ikke anledning til forringelser af levestedsbetingelserne for
flagermus i området.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.C3 Nytorv, Algade m.fl.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1-1-101 Boliger og erhverv, Østerbro, Aalborg Midtby.
Den del af lokalplan 1-1-101, der er omfattet af denne lokalplan (delområde A i lokalplan 1-1-101),
ophæves i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af nærværende lokalplan.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre yderligere bebyggelse end den, der i forvejen er der, og
vil derfor ikke påvirke kysten visuelt.

Cykelforbindelse Nytorv - AAU/NAU
Aalborg Kommune planlægger for en højt prioriteret cykelforbindelse mellem Nytorv og Nyt Aalborg
Universitetshospital. Projektet tager udgangspunkt i en opgradering af pendlerrute 100, der blev
anlagt i 2010.
Der er således tale om en opgradering og udbygning af den eksisterende pendlerrute med nye
løsninger og tiltag, der skal gøre det endnu mere attraktivt at være cykelpendler.
På den centrumnære strækning Nytorv og Østerbro nytænkes cykeltracéet med en moderne og
tætbyegnet løsning, der giver høj prioritet til cyklisterne. Cykelforbindelsen forventes anlagt
2018-2020.
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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).

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

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

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
Ved planlægning for ny bebyggelse skal kommuneplanens retningslinje 4.1.3 om støj fra
virksomheder og retningslinje 13.3 om støj fra trafik overholdes. Set ud fra karakteren og omfanget af
områdets funktioner forventes den daglige drift - herunder trafikken - ikke at give anledning til
overskridelse af de gældende grænseværdier for hhv. støj fra trafik og støj fra virksomheder.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området anvendes til offentlige og publikumsorienterede formål som Medborgerhus, bibliotek,
café, restaurant, rekreative formål mv.,
at ændringer i Medborgerhusets ydre sker i respekt for og i samspil med bygningens oprindelige
arkitektur,
at et garageanlæg (jf. Kortbilag 2) udformes i et nutigt formsprog og højt kvalitetsniveau og på en
måde, der spiller positivt sammen med Medborgerhusets fremtoning,
at der er en offentlig forbindelse fra Østerbro til Nyhavnsgade.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er offentlige og publikumsorienterede formål med fokus på
beliggenheden i den centrale midtby.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Kulturelle formål
Restaurant o.l., dog ikke natklub, diskotek og lign. aktivitet, der støjer om natten
Rekreative formål
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.
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.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Placering
Bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på Kortbilag 2.

5.2 Omfang
Eksisterende bebyggelse (Medborgerhuset) skal fastholdes med et etageantal på maks. 3
etager, som vist på Kortbilag 2.
Eksisterende bebyggelse (depot til medborgerhuset) skal fastholdes med et etageantal på maks. 1
etage, som vist på Kortbilag 2.
Ny bebyggelse (garageanlæg til biblioteket) må opføres i maks. 1 etage som vist på Kortbilag 2.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader på eksisterende bebyggelse
Facader på eksisterende bebyggelse (Medborgerhuset) skal fastholdes med nuværende materialer
og udtryk, dog med mulighed for ombygning af mindre facadepartier. En sådan ombygning skal ske i
et nutidigt formsprog og med respekt for Medborgerhusets arkitektur.
Facaderne skal fremstå med gedigne materialer og fokus på fine detaljer. Facader skal fremstå som
blank mur i brunlige nuancer. Mindre delelementer kan fremstå i glas, træ, grå beton, metalplader eller
i en kombination af materialerne - hovedindtrykket af bebyggelsen skal dog fastholdes som et
rødbrunt teglbyggeri.
Facaderne på depot til medborgerhuset skal fastholdes med nuværende materialer og udtryk.

6.2 Facader på ny bebyggelse
Facader på ny bebyggelse (garageanlæg til hovedbiblioteket ved Løkkegadepassagen) skal fremstå i
tegl, træ eller cortenstål, eller i en kombination heraf. Facader skal fremstå i et højt kvalitetsniveau og
spille visuelt sammen med såvel Medborgerhuset som det tilstødende byrum.

6.3 Tage
Tage skal fremstå som flade.

6.4 Vinduer
Vinduer må ikke blændes, fx ved tilklæbning, overmaling eller ved opsætning af plader.
Vinduer skal fremstå transparente.
Vinduernes rammer og karme skal fremstå af træ, malet metal eller en kombination heraf.

6.5 Skilte
Skiltning, lysinstallationer og andet facadeudstyr på bygningerne, herunder markiser og
solafskærmning, skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver og lignende udføres, så der
opnås en god helhedsvirkning i området og i forhold til bygningens arkitektoniske udtryk, proportioner
og detaljering. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende.
Skiltning over stueetagen skal begrænses til små skilte malet på ruden eller placeret bag ruden.
Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende, og må ikke
udføres som lyskasser eller med lystransparent baggrund.
Belysning i og på skilte må ikke ved styrke, blænding eller lignende være til gene for omgivelserne.
Der må ikke opsættes billboards, digitale skilte, fritstående skilte, faste flagstænger el. lign. i området.
Undtaget herfra er mindre henvisningsskilte.
Det er ikke tilladt at skilte på tag.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Ubebyggede arealer, generelt
Ubebyggede arealer skal fremstå med et højt kvalitetsniveau. Der skal fortsat være høj prioritering af
gennemgang, ophold og planter, der tilfører området et grønt præg.

7.2 Bibliotekshaven
Bibliotekshaven skal fremstå med et grønt hovedindtryk.
Bibliotekshaven skal fortsat fremstå som en grøn og frodig have med gennemgang og nicher til
ophold. Det grønne præg skal sikres gennem bede med mindre træer, buske og blomstrende planter.
Nye tiltag på området skal understøtte samspillet mellem bibliotek og den omkringliggende by, efter
aftale med Aalborg Kommune.

7.3 Træer, der bevares
Træer, vist på Kortbilag 2, skal bevares. Træerne må kun beskæres eller fældes efter forudgående
aftale med Aalborg Kommune.

7.4 Udendørs oplag
Udendørs oplag må ikke finde sted.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Østerbro, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Stier
Der skal sikres en stiforbindelse fra Østerbro til Nyhavnsgade med en placering som vist i princippet
på Kortbilag 2.
Forbindelsen skal fastholdes med fast belægning.

8.3 Parkering
Parkeringskrav i henhold til den til enhver tid gældende p-norm (kommuneplanens Bilag F).
Ved nybyggeri samt om- og tilbygning må der ikke etableres parkering inden for lokalplanområdet.
Ovenstående parkeringskrav kan her opfyldes ved, at der indbetales til kommunens P-fond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.
Undtaget fra restriktionerne om etablering af parkering er muligheden for at opføre et garageanlæg i
tilknytning til hovedbiblioteket, jf. Kortbilag 2.

8.4 Cykelparkering
Ved nybyggeri samt om- og tilbygning skal der etableres cykelparkeringspladser i henhold til
parkeringsnormen, jf. kommuneplanens Bilag F.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

9.3 Regnvand
Ved øget befæstelse skal overfladevand forsinkes til nuværende niveau.

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

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

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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9.7 Gasforsyning
Området er forsynet med bygas, der med økonomisk og miljømæssig fordel kan anvendes til
restaurationer, café samt rekreative formål mv.
Ad 9.7
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (fx komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse, arealer til støjfølsomme formål samt 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.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne støjniveau, der overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påvirkes af et støjniveau, der overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst muligt gene for støjfølsomme
anvendelser.

Vareindlevering skal placeres og indrettes, så det medfører mindst mulige gener for naboer.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3 og 8.4.
det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.
ny bebyggelse er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisninger.

Side 28

Forslag

Lokalplan 1-1-133

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 1-1-101, Bolig og erhverv, Østerbro, Aalborg Midtby
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres
med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Frisør o.l.

1-3

Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3
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Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og

3

vaskeanlæg, men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7
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Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7
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Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5

Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose
Fiskemel, benmel, blodplasma

7
6-7
7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.
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