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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
Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Kærby, der ligger i ganske kort afstand fra Aalborg
centrum og med gode stiforbindelser til Godsbanearealerne. Kærbys lokalisering i Østerådalen er
noget ganske særligt og sikrer nem tilgængelighed til rekreative områder.
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en nedrivelse af Kærby Hvilehjem, der ikke længere
anvendes til plejehjem, til et attraktivt boligområde.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til boligformål i form af etageboliger.
Med planen gives mulighed for, at den eksisterende bebyggelse kan nedrives og erstattes af en ny
og tidssvarende etagebolig. En nedrivning forudsætter desuden en tilladelse fra kommunen iht. lov
om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljø, da del af bebyggelsen er registreret som
bevaringsværdig med en middel bevaringsværdi på 4.
Lokalplanen stiller en række vilkår til bebyggelsens omfang, der skal sikre, at den nye bebyggelses
skala er indpasset omgivelserne, bl.a. ved at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens arkitektur og
til hvilke materialer bebyggelsen skal opføres i. Lokalplanen fastsætter desuden, at der skal være
fælles udendørs opholdsarealer med en grøn karakter i nær tilknytning til boligerne, samt at
beplantning mod Ny Kærvej og træet, hestekastanjen, i gårdrummet skal bevares.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og dets omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter ejendommen Ny Kærvej 16 beliggende på hjørnet ved Ny Kærvej og
Asylvej. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3.050 m². Lokalplanområdet ligger i byzone.
På ejendommen er opført en større bebyggelse, der tidligere har huset plejehjemmet Kærby
Hvilehjem. Bebyggelsen står ved planens udarbejdelse tom og anvendes således ikke længere til
plejehjem. Den østligste del af bebyggelsen, der ligger ud til Ny Kærvej, er udpeget som
bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4. Den bevaringsværdige del af bebyggelsen er opført i
1927 og fremstår som et tidstypisk institutionsbyggeri med facade i røde tegl. Tagudformningen
fremstår med saddeltag, valmede gavle og tagflade i røde tegl. Bebyggelsen fremstår med gode
proportioner og med enkle bygningsdetaljer. Mod Ny Kærvej fremstår bebyggelsen med en
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frontispice.

Som en forlængelse af den bevaringsværdige bygning blev der i 1962 tilføjet en tilsvarende bygning,
så bebyggelsen fremstår som en samlet bygningsmasse ud mod Ny Kærvej.
Senest i 1990 blev der opført en tilbygning i form af en nord-syd vendt længe, som blev forsøgt
tilpasset den oprindelige bebyggelse med bl.a. frontkvist mod Ny Kærvej. Dog er den nord-syd
vendte længe opført med andre proportioner, der ikke er så vellykket tilpasset den oprindelige
bebyggelse.
I den sydøstlige del af grunden findes et udhus, der blev anvendt i tilknytning til plejehjemmet.
Udhusbygningen fremstår også med facade i røde teglsten og med saddeltagkonstruktion med lav
hældning.
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På fotoet ovenfor ses den eksisterende bebyggelse fra Ny Kærvej i sydvestlig retning med en nyere tilbygning i form
af et trappetårn.

På fotoet ovenfor ses den eksisterende bebyggelse fra Asylvej.

Ejendommen har ved planens udarbejdelse vejadgang fra Asylvej. I forbindelse vejadgangen er der
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anlagt parkeringsarealer på grunden i tilknytning til bebyggelsen. Desuden er området indrettet med
grønne opholdsarealer. Mod syd står et større træ, en hestekastanje, der bør bevares. Langs Ny
Kærvej findes en lavere beplantning, der giver området en grøn karakter.
Terrænet på grunden fremstår forholdsvis fladt. Dog er der langs Ny Kærvej en skråning, der får
bebyggelsen til at syne lavere ud mod Ny Kærvej end set fra syd inde fra gården.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den centrale del af boligkvarteret Kærby med beliggenhed ud til Ny Kærvej,
der forløber i øst-vest gående retning og forbinder Sønderbro mod øst med Hobrovej mod vest - to
større indfaldsveje til Aalborg Midtby. Kærby rummer primært enfamiliehuse. Dog finder man vest for
området, en større etageboligbebyggelse på hjørnet ved Ny Kærvej og Enggårdsgade. Nærmeste
indkøbsmuligheder finder man ved "Skipperen" på Hobrovej/Vestre Allé.
Særligt karakteristisk for Kærby er områdets beliggenhed i Østerådalen mellem jernbanen mod vest
og kridtbakkerne, der rejser sig øst for Sønderbro. Jordbunden er særlig blød i Kærby, hvilket gennem
tiden har givet særlige udfordringer ved opførelse af ny bebyggelse. Derfor ses der i området en del
bebyggelser med højtliggende kældre og høj trappe ved entredøren. Bebyggelsestypen benævnes i
dag Kærbyhusene. Karakteristisk for bebyggelserne i Kærby er røde mursten, tegltage og afvalmede
gavle. I Kærby findes desuden mange fine eksempler på bedre byggeskik og murmestervillaer.
Godsbanearealet nord for Kærby har igennem de sidste år været gennem en større omdannelse og i
dag fremstår området som et nyt byudviklingsområde med en blanding af boliger,
uddannelsesinstitutioner, mindre erhverv og servicefunktioner.
Mod syd afgrænses Kærby af vejen Over Kæret, der grænser op til Østerådalen, der har stor
betydning som rekreativ forbindelse mellem byen og det åbne land. Arealerne har tidligere været
anvendt til landbrugsdrift, men i nyere tid er der gennemført et naturgenopretningsprojekt og arealet
anvendes i dag af byens borgere til rekreativt friareal. Igennem området løber rekreative
stiforbindelser fra Aalborg Centrum i nord til Dall Møllevej i Svenstrup i syd. Området er fredet.
Igennem Kærby er der generelt gode cykel- og gåforbindelser ind til Aalborg Midtby og til større
rekreative områder. Nærheden til handel og offentlig transport på Hobrovej gør området attraktivt for
en stor variation af brugergrupper.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at ejendommen, der tidligere har været anvendt til
plejehjem, kan omdannes til et attraktivt boligområde. Med lokalplanen gives mulighed for, at den
eksisterende bebyggelse kan nedrives og erstattes af en ny boligbebyggelse i form af etageboliger.
I samarbejde med rådgiver, er der udarbejdet et skitseforslag for en ny boligbebyggelsen på grunden.
Den nye bebyggelse forventes at rumme ca. 28 nye lejligheder med varierende størrelser, hvilket
giver mulighed for en bredere beboeresammensætning. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan
planområdet kan indrettes.

Ovenfor ses et eksempel på hvordan området kan disponeres. Planen er ikke målfast og ikke bindende.

Disponering af arealet
Realisering af projektet forudsætter, at den eksisterende bebyggelse nedrives. En del af den
eksisterende bebyggelse, den østligste del af længen med placering langs Ny Kærvej, er registreret
som bevaringsværdig og med en middel bevaringsværdi på 4. Nedrivning af den bevaringsværdige
del af bebyggelsen, må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse hertil iht. lov om
bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Ny etageejendom skal opføres som en stokbebyggelse i øst-vestgående retning og med mulighed for
en mindre stok placeret vinkelret herpå i nord-sydgående retning. Ved disponering af arealet er der
lagt vægt på, at den nye bebyggelse opføres med omtrentlig samme placering og volumen som den
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eksisterende bebyggelse, for at sikre en indpasning i omgivelserne.
På illustrationsplanen er opholdsarealer placeret mest hensigtsmæssigt både ift. til at opnå gode
solforhold, men også for at sikre nogle opholdsarealer, der ikke belastes af støj fra trafikken på Ny
Kærvej.
Der udlægges en mindre procentsats en kommuneplanen foreskriver. Jf. kommuneplanen skal mindst
25 % af lokalplanområdet udlægges til fælles opholdsarealer. Da her ligeledes skal være et minimum
af parkeringspladser reduceres procentsatsen for fælles opholdsarealer til 10 %, som skal sikres en
god kvalitet for ophold og begrøning af arealerne.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens omfang
Lokalplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 80 for den enkelte ejendom, hvilket
svarer omtrentlig til den eksisterende bebyggelses etageareal.
Ny bebyggelse skal opføres som en etageboligbebyggelse i maksimalt 3 etager og med en
bygningshøjde på maksimalt 11,0 meter fra fastsat niveauplan.

Illustrationen ovenfor viser et snit af den nye bebyggelse set fra Ny Kærvej. Den nye bebyggelse opføres med en
lavere bygningshøjde end den eksisterende bebyggelse, der er vist med stiplet streg på tegningen.

Snittegningen ovenfor illustrerer den nye bebyggelse set fra Asylvej. Den eksisterende bebyggelse er vist med stiplet
streg.

Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal opføres indenfor det udlagte byggefelt. Byggefeltets udstrækning afspejler den
eksisterende bebyggelses fodaftryk, hvilket skal sikre, at ny bebyggelse opføres med omtrentlig
samme placering.
Byggefeltet er placeret langs med Ny Kærvej i en afstand af knap 5 meter fra vejskel. Dermed sikres
en friholdt bræmme langs vejen, hvor eksisterende beplantning skal opretholdes, hvilket bidrager med
en grøn karakter til området. Med placering af bebyggelsens facade i stort set hele grundens bredde
og langs Ny Kærvej opretholdes en facade, der er med til at understrege gadeforløbet.
For at sikre en variation i facaden mod Ny Kærvej, giver lokalplanen mulighed for, at bebyggelsen kan
opføres med mindre bygningsdele som karnapper, trappeopgange, elevatorer o.lign.
tilbagetrukket/fremrykket med +/- 2,5 meter ift. byggefeltets placering.
Planen bestemmer, at ny bebyggelse, herunder også mindre bygningsdele ikke må placeres nærmere
skel mod Ny Kærvej end 5,0 meter, idet den eksisterende hækbeplantning mod vejen skal
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opretholdes.
Sekundære bebyggelser, som f.eks. carporte, udhuse, cykelskure, overdækning til opsamling af
affald, transformere o.lign. kan opføres uden for byggefeltet og iht. bygningsreglementets
bestemmelser.

Bebyggelsens udseende
Den nye bebyggelse skal opføres i et moderne og enkelt arkitektonisk udtryk, der afspejler den tid
den nye bebyggelse opføres i.
Ny bebyggelse skal fremstå med fladt tag og bebyggelsen skal opføres med facade, der fremstår
som blank mur i tegl i røde og gule nuancer. Gennem materialevalg bindes den nye bebyggelse
sammen med omgivelserne og de eksisterende bebyggelser i området, der primært er opført i tegl.
Dog kan bebyggelsens øverste etage fremstå i zink eller andre ikke reflekterende metalplader i
mørkegrå eller sorte toner. Hvis den øverste etage opføres i tegl, skal fladen trækkes 0,2–0,5 meter
tilbage fra facaden. Derved skabes en horisontal opdeling og bebyggelsen får et lettere arkitektonisk
udtryk.

Illustrationen ovenfor viser et eksempel på hvordan facaden kan fremstå med en horisiontal opdeling, hvor den
øverste etage fremstår i zink og den øvrige del af bebyggelsen fremstår i tegl.

Facaden langs Ny Kærvej skal udføres med vertikale opdelinger i form af f.eks.
tilbagetrækning/fremrykning af facaden, ved placering af karnapper eller ved skift i
murværksdetaljer. Ved at stille krav om, at bebyggelsens facade skal brydes med vertikale
opdelinger, brydes den lange facade mod Ny Kærvej som skaber en variation og et spil i facaden.
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Refencefotoet er fra boligbebyggelsen beliggende på hjørnet ved Ny Kærvej og Enggårdsgade. Her er byggeriet bl.a.
udført med andet materiale i øverste etage og der er langs gadeforløbet opført karnapper trukket ud mod gaden.
Kærby Hvilehjem ses længere nede af vejen.

Sekundære bygninger, som f.eks. carporte, udhuse, cykelskure o.lign. kan udføres i andre materialer
og farver, som harmonerer med resten af områdets arkitektur og materialevalg. Tage på sekundære
bygnigner, udhuse o.lign. kan udføres med anden tagform, hvis de opføres som selvstændige
bygninger.

Ubebyggede arealer
Med lokalplanen sikres, at der udlægges udendørs fælles opholdsareal til områdets beboere. Der
stilles vilkår om, at der skal udlægges et areal til udendørs ophold svarende til mindst 10 pct. af
lokalplanområdets areal. De fælles opholdsarealer skal indrettes på terræn.
Udover de fælles opholdsarealer kan der i tilknytning til den enkelte bolig indrettes private udendørs
opholdsarealer enten i form af have i tilknytning til boligerne i stueplan eller som altaner.
Fælles opholdsarealer på terræn skal indrettes med en vegetation, der kan bidrage med en grøn
struktur i området. Eventuelle mindre LAR-anlæg som f.eks. mindre regnbede, kanaler o.lign. kan
indgå som rekreative elementer.
Opholdsarealerne skal placeres mest hensigtsmæssigt ift. sol- og læforhold og desuden ift. at undgå
støjgener fra trafikken på Ny Kærvej.
Indenfor lokalplanområdet er der mod syd et større træ, en hestekastanje, der er udpeget som
bevaringsværdigt og giver området karakter. Træet skal bevares og der skal i forbindelse med
projekteringen tages hensyn til træet. Ydermere skal den grønne lave hækbeplantning mod Ny

Side 12

Udkast

Lokalplan 3-1-104

Kærvej, hvilket danner en klar afgrænsning mod vejen, opretholdes.

Trafik
Lokalplanområdet får vejadgang fra Asylvej.
I området skal der udlægges 1,25 parkeringsplads pr. bolig. Parkering skal etableres som fælles
parkeringsarealer. Det vurderes, at der kan foretages en reduktion i forhold til parkeringsnormen, idet
planområdet ligger bynært og med mindre end 800 meter til nærmeste indkøbsmuligheder. Der er gode
stiforbindelser til Aalborg Midtby, bl.a. igennem det rekreative område langs jernbanen. Planområdet
ligger ganske nær det rekreative område Østerådalen, hvor der fra Østerådalstien er en
gennemgående cykel- og gangsti fra Aalborg Centrum gennem Østerådalen Nord og Syd til Dall
Møllevej i Svenstrup.
Den nye bebyggelse indrettes med gode forhold for cykelbrugere med gode parkeringsforhold for
cyklister og f.eks. vaskeplads og cykelplejestation.
Der skal i forbindelse med den endelige disponering af arealet sikres plads til et antal
cykelparkeringspladser iht. parkeringsnormen.
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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 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. 6,3 km mod nordvest - Natura 2000-habitatområdet "Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal", Natura 2000-fuglebeskyttelsesområdet "Ulvedybet og
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Nibe Bredning" og ramsarområdet af samme navn.
Alene pga. afstanden vurderes, at gennemførelse af planen hverken i sig selv eller sammen med
andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området. Derfor skal der ikke foretages en egentlig
Natura 2000-konsekvensvurdering.

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 inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på Habitatdirektivets
bilag IV - herunder flere flagermusarter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter. Arealet har tidligere været
anvendt til plejehjem og store dele af arealet fremstår bebygget og befæstet. Det vurderes,
at lokalplanområdet ikke rummer beskyttede dyrearter, da levestedsbetingelserne ikke er opfyldt. Der
vil derfor ikke ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Kommuneplanens hovedstruktur
Ifølge Aalborg Kommunes hovedstruktur 2013 er planområdet beliggende indenfor vækstaksen.
Aalborg Kommune ønsker at koncentere Aalborg Kommunes byvækst indenfor vækstaksen, som er
et bånd der løber fra lufthavnen i nordvest til havnen i sydøst. Kommuneplanens hovedstruktur
beskriver bl.a. at byudvikling i Aalborg først og fremmest skal ske indenfor eksisterende grænser via
fortætning og omdannelse. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og
bomiljøer med fokus på bæredygtighed.
Lokalplanen giver mulighed for, at området, der tidligere har huset et plejehjem, kan omdannes til et
boligområde med ca. 28 etageboliger af varierende størrelser. Lokalplanen er i overensstemmelse
med kommuneplanens hovedstruktur.
Kommuneplanens retningslinjer:
Klimatilpasning
Lokalplanområdet ligger indenfor område med høj risiko for oversvømmelse, jf. retningslinje 2.1.6 om
byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning. Lokalplanområdet ligger meget lavt med dets placering i
Østerådalen. Med planen stilles krav om, at den nye bebyggelse skal separatkloakeres iht. gældende
spildevandsplan. Desuden gives mulighed for, at dele af parkeringsarealer kan anlægges i
græsarmeringssten, at der kan etableres regnbede mv., der kan medvirke til forsinkelse og
nedsivning af overfladevand samt, at der udlægges større fælles opholdsaraler, som ikke befæstede
arealer. Dette er for at imødekomme håndtering af overfladevand i området.
Bevaringsværdige bygninger
Ifølge kommuneplanens retningslinje 5.2.3 om bevaringsværdige bygninger, må bygninger med en
bevaringsværdi på 1-6 ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt, om der kan nedlægges
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forbud iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Den østlige del af den eksisterende bebyggelse er registreret med en middel bevaringsværdi på 4.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at bygningen nedrives, hvorfor der skal gives tilladelse hertil
inden nedrivningen.
Fælles opholdsarealer
I tilknytning til etageboligerne udlægges der et udendørs fælles opholdsareal svarende til 10 pct. af
lokalplanområdet. Det afviger fra retningslinje 6.1.2., som foreskriver mindst 25 pct. Det udendørs
fælles opholdsareal vil ligge i tilknytning til boligerne og være afskåret fra trafik på området, da
placeringen af bilparkering ligger syd for de udendørs fælles opholdsrealer.
Kommuneplantillæg 3.028:
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.1.B1 for "Kærby", som udlægger
området til bl.a. boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Langs Ny Kærvej kan der
dog opføres ny boligbebyggelse i form af en etagebolig. Målet for området er at udvikle Kærby til et
attraktivt og centrumnært boligkvarter.
Kommuneplanens rammebestemmelser fastsætter en bebyggelsesprocent på maksimalt 50 for
etagebolig. Der fastsættes et maksimalt etageantal på 3 og en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter
for etageboligen.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan. Med kommuneplantillæget udlægges et nyt kommuneplanrammeområde 3.1.B2 for
"Kærby Hvilehjem" med samme afgrænsning som lokalplanområdet. For rammeområdet fastsættes
rammebestemmelser for en bebyggelsesprocent på 80 og en maks højde for bebyggelsen på 11,0
meter, samt at der skal udlægges fælles opholdsareal svarende til mindst 10 pct. af området.

De kystnære dele af byzonen
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2 km fra Limfjorden.
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.
Med planen gives mulighed for opførelse af ny etageboligbebyggelse i op til 3 etager og med en
maksimal bygningshøjde på 11,0 meter.
Lokalplanområdet ligger bag den eksisterende by og den tættere bebyggelsesstruktur, hvorfor
området ikke vil opleves som en del af kystlandskabet. Der er gennem de seneste år opført flere
højere bebyggelser og enkelte højhuse med en bygningshøjde på op til 50 meter på havnefronten. Det
vurderes, at den nye bebyggelse vil blive skjult bag bebyggelsen nærmere Limfjorden. Det vurderes
derfor, at projektet ikke vil medføre nogen visuel påvirkning af kystlandskabet.

Side 16

Udkast

Lokalplan 3-1-104

Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan lokalplanen 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
Lokalplanområdet er områdeklassificeret iht. jordforureningsloven. 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.
Der er på mindre arealer indenfor ejendommen konstateret en forurening, dvs. at områderne er
V2-kortlagt, jf. oversigtskortet nedenfor.
Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.
Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som
kan skade mennesker eller miljø.
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På oversigtskortet ovenfor er med rød farve vist de arealer, der er V2-kortlagt iht. Jordforureningsloven.
Lokalplanområdets afgrænsning er vist med hvid streg.

En del af ejendommen har i perioden fra 1961-1968 været anvendt til varmecentral. I forbindelse med
aktiviteten på ejendommen er der i 1960 nedgravet en olietank. Tidspunkt for opgravningen er ikke
kendt. Der er desuden oplysninger om en mindre olietank, som er nedgravet i 1965 og opgravet i
1998.
Der er i foråret 2017 foretaget en forureningsundersøgelse, og i den forbindelse er der konstateret
en forurening med olieprodukter indenfor to arealer i den østlige del af ejendommen, jf.
oversigtskortet ovenfor. Region Nordjylland har på den baggrund V2-kortlagt arealerne (konstateret
forurening), mens den resterende del af ejendommen er udtaget af kortlægningen.
I henhold til Jordforureningslovens § 8 skal ejere eller brugere af forureningskortlagte arealer, ansøge
kommunen om tilladelse til ændring af arealanvendelsen til bl.a. boligformål, og i visse situationer også
om tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Bortskaffelse af jord fra
forureningskortlagte ejendomme skal endvidere anmeldes til Aalborg Kommune og godkendes inden
transporten iværksættes.
Hvis man opfører en ny bolig eller ændrer anvendelse af et areal til bolig, skal ejere/brugere ifølge
jordforureningslovens § 72 b sikrer sig, at det øverste 50 cm`s jordlag på de ubebyggede arealer ikke
er forurenet, eller at der er varig fast belægning.
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Arealet disponeres således, at der tages størst muligt hensyn til forureningen. Så vidt det er muligt
indkapsles de forurenende arealer og benyttes bl.a. til parkering- og adgangsarealer.
Hvis der under anlægsarbejdet træffes yderligere forurening, skal arbejdet standses, og kommunen
underrettes. Der skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og
arealanvendelse mv.

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
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis lokalplanen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a.
Støj fra trafikken
Lokalplanområdet belastes af trafikstøj fra Ny Kærvej. Ny Kærvej, der forbinder de to indfaldsveje
Hobrovej mod vest og Sønderbro mod øst, er forholdsvis trafikbelastet og har en årsdøgntrafik (ÅDT)
på ca. 8.234 køretøjer. Ny bebyggelse opføres med facade i en afstand af ca. 5 meter fra vejskel.
Det skal sikres, at boligerne og anden støjfølsom anvendelse, der tillades indenfor området, ikke
balastes med et støjniveau fra de omgivende veje, som er over grænseværdierne, der er fastsat i
Miljøstyrelsens vejledning om "Støj fra veje", vejledning nr. 4/2007 eller senere udgave.
De vejledende grænseværdier for trafikstøj ved bl.a. boligområder og udendørs opholdsarealer er
Lden 58 dB(A). I tætbyområder/huludfyldning, kan der accepteres et støjniveau på facaden på 68
dB(A) mod, at der etableres støjreducerende løsninger, således at der opnås et maksimalt støjniveau
på Lden 46 dB(A) indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer og Lden 33 dB(A) med lukkede
vinduer.
Det skal desuden sikres, at opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau på
maksimalt 58 dB(A). Såfremt dette ikke er tilfældet, kan arealet ikke indgå i beregningen af
opholdsarealer.
Der er udført en støjredegørelse, der redegør nærmere for støjpåvirkningen på de fremtidige boliger.
Støjberegningen viser, at der sker en overskridelse af den vejledende støjgrænseværdi med 3-6 dB
på den nordvendte facade mod Ny Kærvej. Ligeledes viser beregningen, at der sker overskridelser
på den vest- og østvendte facade ved vinduer på 1. og 2. sal nærmest Ny Kærvej. Støjniveauerne
på de udendørs opholdsarealer overholder den vejlendede grænseværdi på 58 dB(A).
Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan opføres nye etageboliger på trods af, at de
vejledende støjgrænseværdier for støj fra trafikken ikke kan overholdes på facaden. Det vurderes
derfor, at det vil være nødvendigt, at bebyggelsen udføres med støjreducerende løsninger for at
sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for indendørs sove- og opholdsrum kan
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overholdes. Der kan f.eks. isættes særlige lydisolerende ruder og med lyddæmpende
udluftningsåbninger, der kan nedbringe det indendørs støjniveau. Ligeledes kan boligerne indrettes
således, at opholdsrum ikke har facade mod de mest støjbelastede facader.
Der gives med lokalplanen mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres
støjafskærmning omkring udendørs opholdsarealer - herunder støjværn omkring altaner, for således
at sikre at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier er overholdt.
Lokalplanen stiller krav om, at der skal foretages afdæmpende foranstaltninger, medmindre at det kan
dokumenteres, at de vejledende støjgrænseværdier er overholdt inden ibrugtagning af den nye
bebyggelse.
Støj fra erhverv
Støjbelastning fra virksomheder må ikke overstige de vejledende grænseværdier, fastsat i
Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern støj fra virksomheder", vejledning nr. 5/1984 eller senere
udgave. For etageboligområder gælder grænseværdierne 50/45/40 dB for henholdsvis dag/aften/nat.
Håndværkerkvarteret, der er beliggende i en afstand af ca. 200 meter øst for lokalplanområdet,
rummer flere virksomheder. Herunder især autoværksteder, der klassificeres som en miljøklasse 4-5
virksomhed. For miljøklasse 4-5 virksomheder anbefales en afstand til boliger på mellem 100 - 150
meter. Det vurderes ikke, at boligerne vil belastes med støj fra virksomhederne.
Støj fra jernbanen
Godt 300 meter vest for lokalplanområdet løber jernbanen.
Støj og vibrationer fra jernbaner reguleres af vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 1997 samt tillæg til
vejledningen i juli 2007. Vejledningnen indførte en beregningsmetode, hvor støjen måles som Lden.
Vejledende grænseværdier for boliger er udendørs Lden 64 dB(A) for forbikørende tog.
Det vurderes pga. afstanden til jernbanen, at boligområdet ikke belastes med støj fra jernbanen.
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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.
Matr.nr. 21bi, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder
Tinglyst: 02.02.1960
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Reps lån i off midler.
Indhold: Dokumentet omhandler overdragelse af ejendommen og bestemmer at ejendommen alene må
benyttes til pleje- og sygehjem. Ejendommen må ikke anvendes til fabrik, garageanlæg, benzintank,
værksted eller øvrig anvendelse, som kan forårsage lugt, støj, støv mv.
Påtaleberettiget: Hasseris Sogneråd - nu Aalborg Kommune.
Lokalplanen er i strid med servitutten. Da der er tale om en privatretlig tilstandsservitut, kan den
ophæves med lokalplanen.
Matr.nr. 21bi, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder
Tinglyst: 21.02.2000
Titel: Tillæg til vedtægter for Ejerforeningen Kærby Hvilehjem.
Indhold: Dokumentet omhandler vedtægter for Ejerforeningen Kærby Hvilehjem.
Påtaleberettiget: Ejerne af ejerlejlighederne.
Med lokalplanen gives mulighed for nedrivning af eksisterende Kærby Hvilehjem og der opføres nye
boliger. Dokumentet er ikke længere relevant og bør aflyses. Deklarationen kan ikke aflyses med
lokalplanen.
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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 i form af etageboliger,
at ny bebyggelse gennem placering, højde og valg af materialer indpasses omgivelserne,
at eksisterende beplantning langs Ny Kærvej opretholdes,
at bevaringsværdigt træ, et hestekastanjetræ, ved skel mod syd bevares,
at bebyggelsen indrettes med fælles udendørs opholdsarealer og
at lokalplanområdet får vejadgang fra Asylvej.
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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 boligformål.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger

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 såsom pavilloner og lignende,
garager/carporte, skure mv. samt veje, stier og fællesarealer og beplantning.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse
Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, der er markeret på Kortbilag 2, må ikke nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes særlige tilladelse.
Ad 5.1
Realisering af planen forudsætter, at den eksisterende bebyggelse nedrives.
Den østligste del af længen, der har facade ud mod Ny Kærvej, er registreret som bevaringsværdig
bygning. Bebyggelsen er opført i 1927 og fremstår som et tidstypisk institutionsbyggeri i røde tegl
og med gode proportioner. Bebyggelsen fremstår med enkle bygningsdetaljer.
Den bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse
hertil iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

5.2 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten er maks. 80 for den enkelte ejendom.
Ad 5.2
En bebyggelsesprocent på 80 svarer omtrentlig til den eksisterende bebyggelses etageareal.

5.3 Etager og bygningshøjder
Ny bebyggelse må opføres i maks. 3 etager.
Der må ikke etableres kælder.
Ny bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 11,0 meter. Højden måles fra et
niveauplan fastsat til kote 2,92 (DVR 90).
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, skorstene og antenner mv. er ikke omfattet
af højdebegrænsningen.

5.4 Byggefelter
Ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefeltet som vist på Kortbilag 2. Dog kan der ske en
afvigelse af bebyggelsens placering ift. det udlagte byggefelt med +/- 1,0 meter.
Elevatorer og trappeopgange skal opføres som en integreret del af bebyggelsen.
Ad 5.4
Byggefeltet er placeret i en afstand af ca. 5,0 meter meter fra skel mod Ny Kærvej, og med
omtrentlig samme placering som den eksisterende bebyggelse. Derved fastholdes, at også den
nye bebyggelse vil bidrage til at understrege vejforløbet mod Ny Kærvej. Der er desuden ved
disponering af arealet lagt vægt på, at bebyggelsen placeres således, at der gives mulighed for
indretning af opholdsarealer orienteret godt ift. sol- og læorientering.

5.5 Bygningsfremspring
Mindre bygningsdele som karnapper, altaner, trappeopgange, elevatorer o.lign. må
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tilbagerykkes/fremrykkes op til 2,5 meter ift. byggefeltets placering.
Dog må ingen bygningsdele placeres nærmere skel mod Ny Kærvej end 2,5 meter.
Ad 5.5
Ved at give mulighed for, at der i facaden kan opføres mindre bygningsdele som karnapper, altaner,
trappeopgange, elevatorer o.lign. tilbagetrukket/fremrykket ift. byggefeltets placering, brydes den
længere facade mod Ny Kærvej og der skabes en variation og et spil i facaden.
Planen bestemmer, at ny bebyggelse i stueplan, herunder også mindre bygningsdele ikke må
placeres nærmere skel mod Ny Kærvej end 2,5 meter, idet den eksisterende hækbeplantning mod
vejen skal opretholdes.

5.6 Placering af altaner
Placering og udformning af altaner skal ske ud fra en samlet plan, der tilgodeser interne hensyn
boligerne imellem samt hensyn til naboer, således at indbliksgener undgås.
Altaner skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen, men kan fremrykkes/tilbagerykkes ift.
byggefeltets placering, jf. pkt. 5.5.
Der må ikke opføres altaner på facaden mod Ny Kærvej.

5.7 Sekundære bebyggelser
Sekundære bebyggelser, herunder f.eks. carporte, udhuse, cykelskure, overdækning til opsamling af
affald, transformere o.lign. sekundære bebyggelser kan opføres uden for byggefeltet vist på
Kortbilag 2 og placeres iht. bygningsreglementets bestemmelser.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur
Ny bebyggelse skal opføres i et nutidigt og enkelt arkitektonisk formsprog. Bebyggelsen skal gennem
placering, højde og valg af materialer indpasses omgivelserne.
Langs Ny Kærvej skal der være særligt fokus på, at bebyggelsen indpasses i det eksisterende
bebyggede miljø gennem proportioner, materialevalg og et facadeudtryk, der afspejler en
detaljeringsgrad med reference til omgivelserne.

6.2 Facader
Ny bebyggelse skal udføres med facade som blank mur i tegl i røde eller gule nuancer. Murstenen
skal være blødstrøgne/rustikke og facaderne skal udføres med detaljer i murværket, f.eks ved en
vertikal vendt sten.
Den øverste etage skal fremstå i zink eller andre ikke reflekterende metalplader i mørkegrå eller sorte
toner. Hvis den øverste etage opføres i tegl, skal fladen trækkes 0,2-0,5 meter tilbage fra facaden.
Ad 6.2
Ved at stille vilkår om, at den øverste etage skal fremstå i zink eller andet ikke reflekterende
metalplader skabes en horisontal opdeling, og bebyggelsen får et lettere arkitektonisk udtryk.
Ved at stille krav om, at bebyggelsens facade skal brydes med vertikale opdelinger, brydes den
lange facade mod Ny Kærvej og der skabes en variation og et spil i facaden. Referencefotos
nedenfor viser billedet til højre et eksempel på tilbagerykning af facaden. Billedet til venstre er et
eksempel på hvordan detaljer i murværket kan give et spil i facaden.
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6.3 Facaden mod Ny Kærvej
Facaden langs Ny Kærvej skal udføres med vertikale opdelinger i form tilbagetrækning/fremrykning af
facaden eller ved placering af karnapper.
Ad 6.3
Ved at stille krav om, at bebyggelsens facade skal brydes med vertikale opdelinger, brydes den
længere facade mod Ny Kærvej og der skabes en variation og et spil i facaden.

6.4 Tagform og tagmaterialer
Ny bebyggelse skal opføres med flade tage.
Tage kan begrønnes med mos, stenurt og/eller græsarter, der forsinker og begrænser afledningen af
regnvandet.

6.5 Altaner
Altaner skal fremstå ens med hensyn til udformning, dimensioner og udseende. Gelænder skal
fremstå i metal og udføres i et spinkelt udtryk.
Altaner skal forankres i muren, uden stolper til jord.

6.6 Sekundære bygninger
Facader og tagflader på mindre sekundære bygninger, som f.eks. carporte, udhuse, cykelskure
o.lign. kan udføres i andre materialer og farver, som harmonerer med resten af områdets arkitektur og
materialevalg.
Tage på sekundære bygninger, udhuse o.lign. kan udføres med anden tagform.

6.7 Tekniske bygningsinstallationer
Tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg/-afkast, rørføringer mv., skal integreres i
bygningens arkitektur.
Dog kan anlæggene placeres på tagfladen, såfremt de trækkes mindst 1,0 meter tilbage fra
bygningens facade eller skjules bag facade eller murkrone.

6.8 Støjforanstaltninger
Støjdæmpende facadematerialer, vinduer og udluftningsåbninger skal indtænkes i bebyggelsens
udformning som arkitektoniske integrerede facadeelementer.
Der kan opsættes støjskærme ved udendørs opholdsarealer og ved altaner.
Støj- og vindskærme ved opholdsarealer og ved altaner skal være transparente og skal integreres
arkitektonisk i byggeriet.
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Ad 6.8
Mod nord grænser lokalplanområdet op til Ny Kærvej, der er forholdsvis trafikbelastet. Der er
udført en støjredegørelse, der viser, at lokalplanområdet vil belastes med en trafikstøj, der
overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og bebyggelsens facade mod Ny Kærvej vil
belastes med en støj på mellem 61-64 dB(A). Ligeledes vil der ske overskridelser af
støjgrænseværdien på den vest- og østvendte facade på 1-2 dB ved vinduer på 1. og 2. etage. Det
kan derfor være nødvendigt, at bebyggelsen på dele af facaderne f.eks. udføres med støjisolerede
lydruder og med lyddæmpende udluftningsåbninger. F.eks. kan boligerne indrettes således, at
opholdsrum ikke har facade mod de mest støjbelastede facader. Det vurderes, at det ligeledes kan
blive nødvendigt, at altaner udføres med støjværn.

6.9 Skiltning
Skiltning skal udføres i overensstemmelse med Aalborg Kommunes generelle retningslinjer, beskrevet
i vejledeningen Brug Byen, og skal godkendes af Aalborg Kommune inden de sættes op.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles udendørs opholdsareal
Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges udendørs opholdsarealer, som vist på kortbilag 2, til
områdets beboere svarende til mindst 10 pct. af lokalplanområdets areal.
Opholdsarealet skal placeres på terræn som et større sammenhængende fælles opholdsområde.
Ad 7.1
Opholdsarealer på terræn kan medregnes som opholdsareal, såfremt Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier kan overholdes.

7.2 Indretning af udendørs opholdsarealer
Udendørs opholdsarealer skal etableres som større sammenhængende arealer og skal anlægges
med et grønt præg. Det fælles opholdsareal skal indrettes og beplantes med en varieret vegetation af
græs, blomster, lavere buske og mindre/mellemstore træer af hjemmehørende arter, som kan skabe
en rummelighed.
Eventuelle mindre anlæg for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) som f.eks. mindre regnbede, kanaler
o.lign. kan indgå som rekreative elementer.
Ad 7.2
For at opholdsarealet kan medregnes i andelen af opholdsarealet, skal Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier være overholdt. Der henvises til pkt. 7.7 om mulighed for opførelse af
støjafskærmning.
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Ovenfor ses et par referencefotos på LAR-anlæg indarbejdet i de fælles opholdsarealer for et
boligprojekt ved Kjellerupsgade i Aalborg.
Beplantningen kan bidrage med en oplevelses- og herlighedsværdi, eksempelvis i form af en
afspejlning af årstidernes vekslen. Ligeledes kan sanserne sættes i spil med beplantning,
eksempelvis med henblik på løvfarve, bark, duftende blomster, spiselige og æstetiske frugter,
bær, nødder og stedsegrønne egenskaber.

7.3 Private opholdsarealer
Udover de fælles opholdsarealer, jf. pkt. 7.1-7.2, kan der i tilknytning til den enkelte bolig udlægges
private udendørs opholdsarealer.
Private udendørs opholdsarealer skal enten etableres som traditionelle haver i tilknytning til boliger i
stueplan eller som altaner i tilknytning til den enkelte bolig.

7.4 Bevaringsværdig træ og beplantning
Det bevaringsværdige træ (hestekastanjen), der er udpeget på Kortbilag 2, må ikke fældes eller
beskæres uden Aalborg Kommunes tilladelse. Kronebredden omkring det bevaringsværdige træ skal
friholdes for ny bebyggelse.
Beplantning mod Ny Kærvej, der er vist på Kortbilag 2, skal opretholdes. Beplantningen kan
vedligeholdes og beskæres, så længe beplantningen bevares som et markant grønt element.
Ad 7.4
Det bevaringsværdige træ, udpeget på Kortbilag 2, må ikke fældes, stynes eller formklippes.
Gravning, byggeri eller materialeoplag skal ske uden for drypzonen af det bevaringsværdige træ,
jf. illustration nedenfor. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal det påvises, at
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hestekastanjens rødder friholdes under anlægsarbejde.
Ved ønske om at fælde det bevaringsværdige træ, f.eks. grundet sygdom eller død, skal der forud
indhentes dispensation hos Aalborg Kommune. Der foretages en konkret, faglig vurdering af
Aalborg Kommune, på grundlag af en ansøgning om dispensation fra pkt. 7.4. Ved dispensationen
vurderer Aalborg Kommune hvilken art, der skal erstatte træet.
Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt, efter den til enhver tid gældende danske
standard. Der henvises til Dansk Træplejerforenings (DTF) standard ’Beskæring af træer’. Det
anbefales at kontakte en dansk certificeret træplejer til udførelse af beskæring. Bevaringsværdige
træer skal fremstå harmoniske, med naturlig form og struktur. Dette indebærer at træet vertikalt
skal bestå af mindst 2/3 krone, som vist på figuren nedenfor.

Illustrationen til venstre viser drypzonen og princip for kronehøjde. Til højre ses en illustration, der viser et eksempel
på, hvordan det bevaringsværdige træ kan beskyttes. Ved at placere en plade udover træets rodnet skabes et
hulrum, således at træet ikke vil belastes af tryk fra køretøjer.

7.5 Terrænregulering
Der må ikke ske terænregulering nærmere skel end 1,0 meter. Indenfor lokalplanens nordlige del, ud
mod Ny Kærvej, kan der foretages terrænregulering med +/- 1,0 meter. Indenfor lokalplanens område
iøvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.
Der kan foretages den nødvendige terrænregulering ved etablering af f.eks. regnvandsbede o.lign.
tekniske anlæg.

7.6 Udendørs oplag
Eventuelt udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelsen og skal afskærmes af
beplantning. Oplaget må ikke være synligt fra omgivelserne.

7.7 Hegn
Der skal opsættes fast hegn i skel mod syd, som vist på kortbilag 2. Hegnet skal begrønnes
Faste hegn må opsættes med en maksimal højde af 1,8 meter.
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Ad 7.7
Hegnet har til hensigt at skærme for lys fra biler ind mod naboejendommen mod syd, således at
gener undgås.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Asylvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,25 parkeringspladser pr. bolig.
Parkering skal etableres som fælles parkeringsareal indenfor arealet vist på Kortbilag 2.
Parkeringsarealerne skal etableres i betonsstensbelægning, asfalt eller græsarmeringssten eller en
kombination heraf.
Parkeringsaralet skal anlægges, så det sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvreareal for en 12,0
meter lastvogn.
Ad 8.2
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for parkering indenfor lokalplanområdet. Således
er der sket en reduktion i forhold til parkeringsnormen, idet planområdet ligger bynært. Der er gode
stiforbindelser til midtbyen, bl.a. via Østeråstien og langs jernbanen. Den nye bebyggelse
indrettes med gode forhold for cykelbrugere med gode parkeringsforhold og f.eks. cykelplejestation
og vaskeplads.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for en 12,0 meter
lastvogn, ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og
være fri for hindringer mv.

8.3 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med de vejledende normer for cykelparkering,
der fremgår af kommuneplanens bilag F.
Cykelparkering skal etableres på terræn eller i bygningskonstruktionen.
Ad 8.3
Ifølge normen skal der indenfor området etableres mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.
Det skal fremgå af bebyggelsesplanen ved ansøgning om byggetilladelse, hvor der indrettes areal
til cykelparkering.
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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
Området ligger indenfor spildevandsplanens kloakopland 0.1.49. Området er fælleskloakeret, men
planlagt separatkloakeret.
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
Såfremt det befæstigede areal for området forøges, skal den forøgende mængde overfladevand
nedsive/fordampe på egen grund eller forsinkes på egen grund til 1 l/sek./ha før afledning til det
offentlige kloaksystem jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af f.eks. åbne bassiner, grøfter, kanaler,
regnbede o.lign., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
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.
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 f.eks. papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner o.lign. skal fremføres under terræn.

9.7 Energianlæg
Der kan til tagbeklædning eller i facaden anvendes solenergianlæg - herunder eksempelvis solceller,
solfangere mv. Disse elementer skal integreres som en del af arkitekturen.
Panelerne skal antirefleksbehandles (maks. glanstal 20), og må ikke medføre blændingsgener for
naboer, genboer eller forbipasserende.
Ad 9.7
Solpaneler regnes for værende integreret i facade eller tagflade, når panelerne har samme
taghældning med lav afstand til eksisterende tag eller hvis panelerne lægges direkte i kassetter på
tagfladen.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som f.eks. boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra Ny Kærvej overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Der er udført en støjberegning for trafikstøjen på Ny Kærvej. Støjredegørelsen viser, at
bebyggelsens facade mod Ny Kærvej vil belastes med en støj på mellem 61-64 dB. Ligeledes vil
der ske overskridelser af støjgrænseværdien på den vest- og østvendte facade på 1-2 dB ved
vinduer på 1. og 2. etage. Det kan derfor være nødvendigt, at bebyggelsen på dele af facaderne
f.eks. udføres med støjisolerede lydruder og med lyddæmpende udluftningsåbninger. F.eks. kan
boligerne indrettes således, at opholdsrum ikke har facade mod de mest støjbelastede facader.
Ligeledes må det forventes, at altaner nærmest Ny Kærvej skal udføres med støjskærm.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
Ad 11.1
Planloven giver ikke hjemmel til oprettelse af en grundejerforening for etageboliger. Grundejer kan
dog oprette og tinglyse bestemmelser om medlemspligt til en grundejerforening inden salg.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Der er etableret støjdæmpende foranstaltninger jf. pkt. 6.9 medmindre, at det kan dokumenteres, at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj er overholdt jf. pkt. 10.1.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og pkt. 7.2.
Hegn mod skel mod syd er etableret iht. pkt. 7.7.
Vejadgang er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
Parkering og cykelparkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2 og pkt. 8.3.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning, jf.
pkt. 9.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Der ophæves ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt ved den endelige godkendelse og
offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan.
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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. 21bi, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder
Tinglyst: 02.02.1960
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv., Resp lån i off midler
Påtaleberettiget: Hasseris Sogneråd
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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.
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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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Butikker

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Service
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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

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

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
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Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og

3

vaskeanlæg, men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

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

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.
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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.

Oplagsvirksomhed 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

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

Side 49

Udkast

Værksteder o.l.

Lokalplan 3-1-104

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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21hb

21hc

Væverensvej

"bi"
21hd
21he

Ny Kærvej

"o"

21ep
21er

Asylve
j

21bi

21cg

"æ"
21ca

21fa
21cf

21bø

21lp

21ml

21mq
21cd
Signatur

21bæ

Lokalplangrænse
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Ejerlav:
Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder

0

5

10

15

20

25 m

Mål 1:500 i A4-format

13.12.2017

Kortbilag 2 - Arealanvendelse
23

25

Væverensvej

21
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27

Ny Kærvej

12

16A - 16G

Asylve
j

Fælles opholdsareal

2

2A

Signatur
Lokalplangrænse

Byggefelt

Bevaringsvæedig bygning
Vejadgang
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Adgangsvej
Parkering
Fælles opholdsareal

Bevaringsværdigt træ

Beplantning
Fast hegn
0

5

10

15

20

25 m

Mål 1:500 i A4-format

24.1.2018

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

græsarmering

4

cykelvask/
reparation
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Illustrationsplanen er til inspirationsplanen er til vejledning og inspiration
og er derfor ikke bindende.

29-1-2018

