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

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

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

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

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

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode
har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.

Side 2

Udkast

Lokalplan 4-2-115

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 omfatter det eksisterende centerområde ved Byplanvej og Nøhr Sørensens Vej i
bydelen Gug, der ligger i den sydøstlige del af Aalborg. Lokalplanlægningen er igangsat på
baggrund af et ønske om at revitalisere området, bl.a. ved indpasning af et nyt byggeri med boliger,
butikker, service og lignende centerfunktioner.
Området har igennem en årrække været præget af afvikling kendetegnet ved et vigende butiks- og
byliv, og fremtræder generelt nedslidt og utidssvarende. Området domineres af asfalterede
parkerings- og færdselsarealer og er disponeret uden naturlige mødesteder eller andre fælles
faciliteter for befolkningen.
Gug er en bydel i Aalborg, der oplever stærk vækst med en massiv tilflytning og boligudbygning.
Dette vil løbende øge efterspørgslen på lokal forsyning - ikke mindst ift. indkøb, institutioner, kirke
mv. - hvilket understøtter behovet for en indsats med forskønnelse og udvikling af det eksisterende
centerområde.
Formålet med planlægningen er, at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse, der rummer
boliger, butikker, service mv. samt sikre, at området kan revitaliseres gennem en omdannelse af de
eksisterende byrum. Herved skabes et mere velfungerende og præsentabelt område samt en bedre
sammenhæng på tværs af området generelt.
Der lægges stor vægt på, at nybyggeriet og de nye byrum fremtræder som en visuel og funktionel
helhed, der bidrager til øget kvalitet i bylivet - herunder bl.a. en forbedret oplevelse af ankomsten til
Gug Kirke og institutionerne. Endvidere skal byrummenes udtryk afspejle, at der ved omdannelsen
er taget hensyn til det identitetsgivende kirketårn og det bagvedliggende bylandskab.
Omdannelsen af området skal også ske med respekt for de eksisterende funktioner og den daglige
drift af disse. Der skal sikres en hensigtsmæssig og forsvarlig afvikling af trafikken i området,
herunder en større hensyntagen til fodgængere ved sikring af interne stiforbindelser, men også
muligheden for at etablere samlede og mere optimerede parkeringsløsninger. Herved frigøres areal
til andre formål, herunder de nye byrum og lignende faciliteter, som kan danne ramme om et mere
aktivt byliv. Endelig lægges vægt på, at parkeringsarealer og nye byrum gives et markant grønt
udtryk.
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Visualisering, der viser en mulig udformning af nybyggeri og byrum i lokalplanområdet set fra forpladsen ved Gug Kirke.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 8.700 m² bestående af matriklerne 6hg, 7ed samt del af
7ea, alle af ejerlavet Gug By, Sdr. Tranders. Området ligger i byzone og er delvist privat og delvist
offentligt ejet.
Trafikalt vejbetjenes området fra Nøhr Sørensens Vej, som er tilsluttet Byplanvej mod nordøst.
Området stibetjenes med tilslutning til Juelsparkstien mod nordvest, Byplanstien mod nord og øst
til de eksisterende boligområder ved hhv. Hellevangen i øst og Juelsparken mod syd.
Inden for området lå tidligere en butiksbygning med tilhørende parkering. Bygningen
er nu nedrevet for at give plads til det planlagte nybyggeri.
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Den nordligste del af lokalplanområdet omfatter vej- og parkeringsareal ved Gug Kirke og to
daginstitutioner samt en del af det grønne forareal mod Byplanvej, som sikrer indkig til kirken.
Arealet henligger i græs og som natureng med klippede stier. Generelt fremtræder kanten
langs Byplanvej som grønt forareal med vejtræer, græs og buske. Set fra Juelsparken i
syd fremtræder området indrammet af beplantning med Aalborgs byprofil i baggrunden og
kirketårnet i front. jf. foto.
Terrænmæssigt har området en moderat stigning på ca. 4-5 meter fra nord mod syd, jf. kortbilag 4.
Det betyder bl.a., at der er et større niveauspring i skel mellem lokalplanområdet og boligområdet
Juelsparken mod syd.

Indkørsel til Nøhr Sørensens Vej fra Byplanvej (COWI gadefotos).
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Den tidligere butiksbygning, der nu er nedrevet, ses til venstre i billedet. Centerområdets anden dagligvarebutik ses til
højre, mens boligbebyggelsen Juelsparken ses i baggrunden (COWI gadefotos).
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Udsigt over området fra stien ved Juelsparken.

Omgivelser
Centerområdet ved Nøhr Sørensens Vej ligger i bydelen Gug, der er kendetegnet af store
boligområder med en blanding af parcelhuskvarterer og forskellige typer almennyttigt byggeri som
rækkehuse, etageboliger mv. De primære veje - bl.a. Byplanvej - er typisk udformet med
beplantning, hvilket er med til at give bydelen en markant grøn karakter. Et andet kendetegn ved
bydelen er, at stier og veje ofte er adskilte, hvor cykel- og gangstier føres i eget trace med over- eller
underføringer ved de større veje. Dette gør det trygt at færdes som blød trafikant til bl.a. skole og
fritidsaktiviteter og gør Gug til en både attraktiv og populær bydel - ikke mindst for børnefamilier.
Nordøst for området ligger Hellevangen, som dels omfatter et parcelhuskvarter med åben-lav
bebyggelse og et område med etageboliger. Mod sydøst grænser lokalplanområdet direkte op mod
boligbebyggelsen Juelsparken, som består af boligblokke i 3 etager, placeret i en
stram struktur med store grønne friarealer, der har en meget åben karakter.
Den markante grønne struktur fortsætter vest for lokalplanområdet i form af det nærrekreative
område ved Ulshøj med Juelsparkstien, der strækker sig op mellem Gug Kirke og den lokale skole Byplanvejens Skole - der ligger længere mod nordvest. Det grønne område knytter sig til den
fredede gravhøj - Ulshøj - der ligger ca. 50 m vest for kirken.
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Indkørsel til boligområderne ved Hellevangen umiddelbart nordøst for Nøhr Sørensens Vej (COWI gadefotos).

Mod nord og vest grænser lokalplanområdet direkte op til Gug Kirke og de to daginstitutioner Fantasia og Pyramiden - der har tilhørende udearealer på bagsiden mod vest. Der er
endvidere forarealer med store træer både foran kirken og institutionerne.
Kirken og de to institutioner er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner og er opført i
begyndelsen af 1970'erne. Kirken er opført i insitu-støbt beton og er et eksempel på tidstypisk
arkitektur. Øst for indgangen til kirken er opført et lysegråt klokketårn i træ båret af en
gitterkonstruktion. Kirken med det markante klokketårn ligger tydeligt placeret i området, hvorfor nye
bebyggelser og anlæg - herunder en nyindretning af de ubebyggede arealer - skal respektere og
understøtte kirkens fremtræden i bybilledet.
De to institutioner fremstår i lyse betonsten, hvilket er med til at understrege beton som et
gennemgående materiale i områdets bygninger og flader.
Endelig grænser lokalplanområdet mod sydvest op til den eksisterende dagligvarebutik, der
har tilhørende parkering. Butiksbygningen fremtræder som en nyere 1 etages bygning i gule
teglsten, jf. foto.
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Gug Kirke er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner. Klokketårnet ses i baggrunden til venstre.

Side 11

Udkast

Lokalplan 4-2-115

De to daginstitutioner og kirkens ankomstareal med parkering i den vestlige del af lokalplanområdet. Yderst til venstre
skimtes den eksisterende dagligvarebutik.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse og disponering
Lokalplanen fastlægger rammerne for en udvidelse og revitalisering af det nuværende centerområde
ved Byplanvej/Nøhr Sørensens Vej. Planlægningen skal sikre mulighed for opførelse af et nybyggeri
med boliger, butikker, service mv. med tilhørende parkeringskælder samt etablering af nye by- og
landskabsrum - rambla og bytorv - som visuelt og funktionelt kan binde området bedre sammen.
Ny bebyggelse skal anvendes til boliger og centerformål så som dagligvare- og udvalgsvarebutikker,
offentlig og privat service, kultur- og fritidsformål og rekreative funktioner.
I disponeringen og udformningen af bebyggelse, by- og landskabsrum og færdselsarealer er der lagt
særlig vægt på hensynet til kirkens og kirketårnets synlighed, udsigten over byen og landskabets
karakter, så der sikres en god visuel sammenhæng i hele området.
Disponeringen tager desuden afsæt i den eksisterende struktur med Nøhr Sørensens Vej som
central fordelingsvej og hvor bebyggelsen koncentreres i den sydlige og vestlige del af
området. Centerområdet udvides mod nord ved delvis inddragelse af de ubebyggede arealer
mellem kirken og Byplanvej. Udvidelsen skal sikre den nødvendige parkeringskapacitet til de nye
funktioner samt sikre stiforbindelser til kirken og områdets institutioner. Dette skal ske under
hensyntagen til væsentlige prægende elementer i og uden for området - bl.a. kirketårnet og udsigten
over byen. Endelig bindes området sammen på tværs af nye byrum - dels ved omdannelse og
fredeliggørelse af den nordlige del af Nøhr Sørensens Vej til rambla, dels ved etablering af et nyt
bytorv i tilknytning til den nye bolig- og butiksbygning. Jævnfør illustrationsskitsen.
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lIlustrationsskitse, der viser principperne for den fremtidige disponering og udformning af området.

Bebyggelse
Planen åbner mulighed for et nybyggeri til boliger, butikker og lignende centerformål med et samlet
areal på 6.250 m2. Arealet fordeler sig på ca. 1.100 m2 til butikker, service mv., ca. 4.600 m2 til
boligformål fordelt på ca. 40 boliger samt ca. 550 m2 varegård.
Bebyggelsen omfatter endvidere ca. 400 m2 kælder, der pga. de terrænmæssige forhold ligger i
direkte forlængelse af stueetagen. Stueetagen udgør dermed i alt 1.500 m2, der kan indrettes til
butik, service mv. Endelig etableres der ca. 1.500 m2 egentlig kælder under bygningen til brug for
parkering mv.
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet vist på kortbilag 2.
I fornyelsen af centerområdet spiller hensyn omkring arkitektonisk opbrydning og variation samt et
gennemgående materialevalg en vigtig rolle. Dette afspejles bl.a. i bebyggelsens formsprog og
facader, hvor bl.a. transparens skal bidrage til bylivet i det tilstødende byrum. Samtidig lægges vægt
på, at bebyggelsen og nye grønne elementer tilsammen skaber en visuel helhed, som fremhæver
områdets særlige identitet, så centerområdet ved Nøhr Sørensens Vej bliver et helstøbt
samlingssted for bydelen Gug.
Den højeste bygningsdel placeres mod sydvest, hvorfra bygningen nedtrappes og åbner sig mod
nord. Herved sikres boligerne del i den fine udsigt over byen. Bygningsprincippet skaber også
et attraktivt 'gårdrum' med taghave/tagterrasse, der bliver omdrejningspunktet for fællesophold for
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beboerne.
Herudover etableres der private altaner og tagterrasser. Butikker, service o.l. etableres i stueetagen,
hvor der er direkte adgang fra parkeringsarealer og samt god visuel eksponering ift. resten af
centerområdet.
Den nye bebyggelse i byggefeltet skal opføres som et samlet bygningskompleks, der er
udformet med opbrydninger i mindre sektioner med en skala der varierer fra 2 etager centralt mod
Nøhr Sørensens Vej til 5 etager mod Juelsparken i syd. Herimellem etableres der forskudte
bygningssektioner i 3 og 4 etager. Bygningen optager herved den naturlige terrænvariation inden for
byggefeltet - særligt det markante terrænspring i skellet mod Juelsparken. Varegården etableres
som en tilbygning i 1 etage i den sydlige del af byggefeltet. Jævnfør volumenprincip og tværsnit.
Byggeriets højde må ikke overstige kote 50,50 (DVR90) ved 2 etager centralt mod Nøhr Sørensens
vej og kote 61,50 (DVR90) ved 5 etager i skel mod Juelsparken.

Principper for volumen, disponering og skala af den planlagte bebyggelse, dog ikke varegården. Koter er angivet iht.
DVR90.

Tværsnit, der illustrerer terrænforhold og indpasning af nybyggeri ift. kirketårn ved Gug Kirke.

Bebyggelsen skal fremtræde med et varieret og levende facadeudtryk. Grundet områdets placering i
et forstadskvarter med primært boliger og en lavere bygningsskala skal der sikres en visuel
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opbrydning af nybyggeriets facade, så den fx fremtræder som en base med en ovenliggende
boligbebyggelse sammensat af bygningsdele med et forskelligartet udtryk. Dette kan sikres ved brug
af variation i bygningshøjder, materialer/farver/struktur, facaderytme, frem- og tilbagerykning samt
indpasning af altaner, karnapper o.l. bygningsdetaljer eller 'slip', der giver indkig til den fælles
tagterrasse/taghave, som etableres ovenpå stueetagen. Materialer som teglsten, beton og delpartier
i metal, glas og træ tænkes anvendt som primære facadematerialer i den nye bolig- og
butiksbygning. Til understøtning af variationen kan der suppleres med andre materialer samt
begrønning af facader og tag. Farvemæssigt skal facader som hovedprincip fremtræde i grå
nuancer eller lyse gule nuancer. Dette refererer til det eksisterende bygningsudtryk af bl.a. kirken og
institutionerne og er således med til at sikre en god visuel sammenhæng på tværs af centerområdet.
Jævnfør de viste referencefotos for inspiration til udformning af bebyggelsen.

Referencer - inspiration til udformning af bebyggelse med 'opbrudte' facader.

Byrum og opholdsarealer
Ramblaen og det nye bytorv foran bolig- og butiksbygningen skal fremadrettet være primær ramme
for bylivet og indrettes derfor på de gåendes præmisser samt med blik for god opholdskvalitet og
funktion. Ramblaen vil endvidere udgøre en ny værdig ankomst til kirken.
Begge byrum udformes med en belægning i betonfliser med forskellige grå nuancer og strukturer,
der opbrydes af plantebede i varierende størrelser. På ramblaen skal tværgående mørkegrå bånd
og strukturfliser i belægningen være med til at skabe visuel variation, jf. nedenstående
materialereferencer og belægningsprincip.
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Referencer - inspiration til materialevalg og -farver for belægning på bytorv og rambla.

Overordnet belægnings-, beplantnings- og indretningsprincip samt adgangsforhold på ramblaen.

For at sikre indkig til Gug Kirke og kirketårnet og tilsvarende udsigten herfra skal beplantningen i
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området have en lav karakter. Der betyder i praksis, at den gennemgående beplantning består af
bede og rabatter med græsser, engbeplantning eller forskellige arter af lave buske. Løsningen
omfatter forskellige typer pryd- og naturgræsser suppleret med vilde blomster og løgblomster, jf. de
viste beplantningsreferencer.
Der indpasses enkelte træer på ramblaen og bytorvet, som friholder kig til kirketårnet, ligesom
der plantes bærbuske i det eksisterende bed mod institutionerne. Langs den nordlige side af Nøhr
Sørensens Vej og Byplanvej indpasses tillige en trærække med underbeplantning af buskgrupper,
som hele året rundt kan bidrage til at afskærme de parkerede biler uden at indkiggene til kirken og
kirketårnet forstyrres. Som en ekstra markering af de nye byrum - fx i vinterhalvåret - kan der
evt. etableres belysning af udvalgte beplantninger.
Endelig indrettet byrummene med basalt byudstyr i form af bænke, belysning og cykelstativer.

Referencer - inspiration til beplantning i byrum og på øvrige ubebyggede arealer.

Veje, stier og parkering
Vejbetjening af centerområdet skal fortsat ske via Nøhr Sørensens Vej, der er tilsluttet Byplanvej
mod øst. Den planlagte omdannelse og nybyggeri i området giver anledning til mere trafik, med en
analyse har vist, at denne uden problemer kan afvikles via den eksisterende tilslutning til Byplanvej.
Internt i området etableres der tre nye overkørsler til Nøhr Sørensens Vej - to overkørsler til det nye
primære parkeringsområde og én overkørsel til butikkens forareal samt med adgang til p-kælder, jf.
kortbilag 2. Herudover opretholdes den nuværende overkørsel til Nøhr Sørensens Vej 1A til sikring
af vejadgang til varegård.
Idet den nordlige strækning af Nøhr Sørensens Vej omdannes til rambla, lukkes denne for
almindelig bilkørsel og forbeholdes fremadrettet den gående trafik samt ophold. Dog skal der fortsat
sikres adgang for redningskøretøjer, rustvogn samt til handicapparkering ved kirke og institutioner.
Der etableres 93 p-pladser på terræn, hvoraf 89 p-pladser er offentlig tilgængelige, mens 4
p-pladser er forbeholdt de nye boliger. Herudover etableres der ca. 54 p-pladser i parkeringskælder
under den nye bebyggelse. Den offentlige terrænparkering er indtænkt med dobbeltudnyttelse til
samlet betjening af de nye butiks- og servicefunktioner, institutioner og kirken.
I udformningen af det primære parkeringsareal nord for Nøhr Sørensens Vej er der lagt særlig vægt
på at sikre en grøn og frodig løsning, som også indgår aktivt i Lokal Afledning af Regnvand (LAR).
Dette udmøntes konkret i en løsning, hvor parkeringsbåse udformes i græsarmering og hvor
tilgrænsende/opdelende plantefelter samt omkringliggende bede udformes med græsser o.l.
'LAR-egnet' beplantning, jf. illustrationsskitsen. Der er også fokus på, at arealerne til
regnvandshåndtering nord og øst for P-pladsen gives en landskabelig udformning, med
naturlige forsænkninger og lignende terrænregulering med bløde afrundinger.
I det primære parkeringsareal er endvidere indpasset en affaldsø med 4 delvist nedgravede

Side 18

Udkast

Lokalplan 4-2-115

containere. Heraf er de 3 til genbrug og kan benyttes af alle, mens den sidste container er til
restaffald kun fra de nye boliger.
Endelig skal der fortsat sikres gode stiforbindelser gennem området, bl.a. stien a-b, der erstatter
den nuværende sti mellem Byplanvej og Gug Kirke, samt stierne c-d mellem den primære
parkeringsplads og byrum samt til naboområder jf. kortbilag 2 og 3. Stien a-b er tænkt med et
organisk naturpræget forløb, der er naturligt integreret i landskabskanten nord for
parkeringspladsen.

Visualisering, der viser princip for det begrønnede parkeringsareal og landskabskanten set fra hjørnet af Byplanvej.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 9 km nordvest for planområdet - Natura 2000 område nr.
15 "Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Alene pga. afstanden vurderes, at
planlægningen af området til boligformål og rekreativ anvendelse hverken i sig selv eller sammen
med andre planer og programmer vil påvirke Natura 2000 området.
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Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række
dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en række landlevende arter opført på
EU-habitatdirektivets Bilag IV.
Aalborg Kommune vurderer, at en mindre del af lokalplanområdet, som overgår fra naturgræs til
p-pladser, med stor sandsynlighed indgår som fourageringsområde for flagermus, især dværg- og
sydflagermus. P-pladserne anlægges med en del grønne elementer til regnvandshåndtering, hvorfor
arealet sandsynligvis bevarer en del af sin nuværende økologiske funktionalitet som
fourageringsområde, og lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig negativ betydning for
områdets bestand af flagermus. Herudover vurderer kommunen, at lokalplanområdet ikke opfylder
levestedsbetingelserne for arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområder 4.2.C1 og 4.2.O3. 4.2.C1 er udlagt til
centerformål med butikker, kontorer og service, mens 4.2.O3 er udlagt til forskellige offentlige
formål, herunder kulturelle formål (kirke), institutioner, rekreative formål mv.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, bl.a. ift. byggemuligheder og
detailhandelsbestemmelser. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg (4.051), som sikrer, at
der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.
Kommuneplantillægget ændrer følgende retningslinjer:
Detailhandel
Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse, som viser, at der er grundlag for at udvide arealrammen
for butikker i det eksisterende lokalcenter ved Byplanvej samt ændre status til bydelscenter.
Analysen foreligger som et særskilt dokument og er desuden indarbejdet i tillæg 4.051.
Med ovennævnte kommuneplantillægs endelige vedtagelse vil den samlede arealramme for det nye
bydelscenter blive hævet til 3.500 m2. Endvidere øges den maksimale butiksstørrelse for
dagligvarebutikker til 1.500 m2 og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker.
Med etableringen af den nye butik samt tilstedeværelsen af den eksisterende dagligvarebutik på
naboarealet vil der fortsat være en restrummelighed. Dette kan sikre mulighed for løbende udvikling
af de eksisterende butikker eller supplering med mindre butikker, så det nye bydelscenter bliver så
robust og attraktivt som muligt - bl.a. i takt med at bydelen som helhed vokser.
Kommuneplantillægget ændrer følgende rammebestemmelser:
Rammeområde 4.2.C1:
- Rammeområdet udvides og anvendelsen suppleres med muligheden for etageboliger,
butikslignende formål, restaurant o.l., klinikker mv., kulturelle formål, fritidsformål, institutioner og
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rekreative formål.
- Byggemulighederne ændres ift. etageantal og bygningshøjde.
Rammeområde 4.2.O3:
- Rammeområdet reduceres tilsvarende udvidelsen af 4.2.C1.
Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet
I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der i henhold til
Planlovens § 16, stk. 5 redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den
eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.
Lokalplanen omfatter butiksformål i et eksisterende centerområde og muliggør et nybyggeri med
butikker, service mv. samt etageboliger over stueplan (butiksniveau). Bolig- og butiksbygningen
opføres i et varierende etageantal, men op i maks. 5 etager/maks. kote 61,50 (DVR90), der
overstiger den gennemsnitlige skala for bebyggelse i omgivelserne. Der er derfor stillet krav til
byggeriet ift. gradvis nedtrapning og orientering, ligesom facaderne arkitektonisk skal opbrydes i
mindre visuelle enheder. Endvidere er skala og højde af nybyggeri fastlagt under hensyntagen til
højden af Gug Kirke og kirketårnet. På den baggrund vurderes det, at den nye bolig- og
butiksbygning ikke påfører de omgivende bebyggelser væsentlige gener.
Vejbetjening skal fortsat ske fra Byplanvej via Nøhr Sørensens Vej. Planlægningen vil medføre en
stigning i trafikken fra de nye boliger og det øgede butiksareal. Sammenholdt med den nuværende
trafik og kapaciteten i krydset ved Byplanvej vurderes dette ikke at give anledning til gener for
trafikafviklingen. Endvidere ændres strækningen ved institutioner og kirke til lege- og opholdsareal.
Parkering etableres iht. gældende parkeringsnormer på terræn og i kælder (til boliger). Parkering på
terræn udformes som grøn parkering med kombineret med landskabskanter og regnvandsbede. Alt i
alt vurderes afvikling af trafik og parkering ikke at være til væsentlig gene for omgivelserne.
Endelig omfatter lokalplanen nye opholdsarealer med faciliteter for områdets brugere - dels i form af
rambla ved institutioner og kirke, dels i form af bytorv ved den nye bolig- og butiksbygning. Dette vil
kombineret med den beplantede parkeringsløsning bidrage til at sikre et grønnere og mere
attraktivt centerområde end det er tilfældet i dag samt en god lokal løsning for regnvandshåndtering.
Samlet vurderes det, at lokalplanens realisering ikke vil give anledning til væsentlig negativ
indvirkning på det omgivende bymiljø.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 48 for et område syd for Byplanvej i Gug.
Byplanvedtægten udlægger området til butikker.
Ved den endelige godkendelse og offentliggørelse af Lokalplan 4-2-115 ophæves Byplanvedtægt nr.
48 inden for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren om helt eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at
virkeliggøre planlægningen.
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I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af nye
byrum i form af bytorv og rambla samt parkering, grønne arealer og løsninger til lokal afledning af
regnvand (LAR).
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Fortidsminder
Omkring gravhøjen Ulshøj er der en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 m, der berører den
nordvestlige del af lokalplanområdet.
Fortidsmindebeskyttelseslinjen er knyttet til alle synlige fortidsminder. Formålet med
fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, både
den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra
fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig
mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.
Inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet.
Forbuddet omfatter således midlertidige terrænændringer som nedgravning af ledninger, hegn,
bebyggelse, campingvogne, skov, levende hegn mm.
Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen kan dispensere fra reglerne, hvis det
konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet i bestemmelsen. Der skal dog
særlige begrundelser til, før der kan meddeles dispensation. Lovbestemmelserne om
fortidsmindebeskyttelseslinjen findes i Naturbeskyttelseslovens § 18.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Aalborg Kommune dispenserer fra
fortidsmindebeskyttelseslinjen.

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
Den nordlige del af lokalplanområdet er områdeklassificeret.
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.
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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.
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.

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 nybyggeri eller ændret anvendelse i lokalplanområdet skal det sikres, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for hhv. trafikstøj og erhvervsstøj kan overholdes.
Området ligger i tæt tilknytning til Byplanvej, der er en af de overordnede veje i Gug og en af de
strækninger, hvor der fortsat forventes en stigning i trafikken. Det betyder også, at der i dele af
lokalplanområdet vil være en støjmæssig påvirkning fra Byplanvej.
Der er ikke særligt støjende erhvervsfunktioner o.l. i eller i umiddelbar nærhed
af lokalplanområdet. Indpasning af eventuelle fremtidige erhvervsfunktioner i området skal ske
under hensyntagen til eventuel støjmæssig påvirkning, fx fra varelevering o.l.
Til beIysning de støjmæssige forhold er der udarbejdet en støjredegørelse, der redegør for de
aktuelle forhold ift. trafik- og erhvervsstøj samt aktuelle løsninger for afværgeforanstaltninger.
Redegørelsen ses i sin helhed under 'Øvrige sagsbilag'.
Sammenfatning fra støjredegørelsen
Erhvervsstøj
Støj fra varelevering og stationære støjkilder vil med den viste placering og indretning – herunder
støjafskærmning i form af overdækning - overholde støjgrænseværdierne på hverdage og i
weekenden, i dag-, aften- og natperioden. Eneste undtagelse er om lørdagen i
eftermiddagsperioden. Dette skyldes den ene varelevering, som ligger på lørdage mellem kl. 14-18.
I natperioden vil der kun være støj fra de stationære støjkilder og støjgrænseværdierne jf.
beregningerne vil være overholdt.
Til afbødning af støjoverskridelsen lørdag eftermiddag skal visse forhold tages i betragtning ved
udformningen af de ovenliggende boliger. Blandt andet gælder der for de boliger, der har en
ikke-støjbelastet facade, at sove- og opholdsrum så vidt muligt skal orienteres mod denne facade.
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Såfremt der er boliger, som kun har facader, hvor støjgrænseværdien overskrides, skal det sikres, at
det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum kan overholdes med åbne vinduer. Dette kan sikres
ved brug af almindeligt anvendte facadeløsninger som russervinduer eller vinduer med lydskodder.
Alternativt kan boligerne udformes således, at vinduerne mod varegården kun er beregnet som
redningsåbninger, hvormed man kan se bort fra støjniveauet med åbne vinduer. Overskridelsen
forekommer kun på de 2 nederste etager af boligerne med facade mod vest ud mod varegården.
I centerområdet ligger der også en SPAR dagligvarebutik. Varelevering til butikken foregår nord for
butiksbygningen og vil derfor både foregå længere væk fra det planlagte nybyggeri og være
afskærmet af SPAR's egen bygning. På det grundlag vurderes den eksisterende aktivitet ved SPAR
ikke at give anledning til støjgener for det planlagte byggeri.
Trafikstøj
Beregningerne viser, at støjbelastningen på etageboligbebyggelsen vil overskride den vejledende
grænseværdi på Lden 58 dB på den nordlige facade langs Byplanvej, men også delvist på den del af
den østlige og sydvestlige facade, der ligger tættest på Byplanvej. Facaderne ind mod gården samt
den fælles tagterrasse – der er boligernes primære opholdsareal - vil ikke være støjbelastede.
Idet det planlagte byggeri betragtes som huludfyldning kan de lempede støjkrav tages i anvendelse.
Hvis bebyggelsen udføres med mekanisk ventilation, kan der normalt ses bort fra krav vedrørende
støj indendørs med åbne vinduer. I så fald skal der kun stilles krav til vinduernes lydisolation for at
sikre, at det indendørs niveau på 33 dB kan overholdes med lukkede vinder. Såfremt vinduerne skal
kunne åbnes, skal det sikres, at indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum er lavere end
grænseværdien gældende for åbne vinduer. Dette kan – som i tilfældet med erhvervsstøj - løses ved
brug af facadeløsninger med russervinduer eller vinduer med lydskodder.
Konklusion
Samlet set vurderes det, at etableringen af det planlagte byggeri med kombineret dagligvarebutik og
etageboliger kan realiseres, så gældende støjkrav kan overholdes. Dette kan bl.a. sikres gennem
overvejelser omkring bebyggelsens disponering og indretning samt brug traditionelle afskærmningsog facadeløsninger.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 6hg, Gug By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 04.05.1966
Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv, Resp lån i off midler
Omhandler pligt til at være medlem af Granly Fjernvarmecentral
Påtaleberettiget: Jf. dek. Granly Fjernvarmeselskab/Aalborg Varme A/S
Tinglyst: 26.03.1981
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Omhandler kloakledninger
Påtaleberettiget: Aalborg Kloak A/S samt ejere af matr. nre. 6fd og 6fl
Tinglyst: 23.08.1989
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Bestemmelser om salg
Omhandler bebyggelse og tilbagekøbsret
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 10.10.1989
Titel: Dok om ren- og vedligeholdelse mm.
Omhandler ren- og vedligeholdelse af P-arealer
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 19.06.1990
Titel: Dok. om ændringer til dok. om forsynings-/afløbsledninger lyst 26.03.1981
Omhandler tillæg til dek. om kloakledninger
Påtaleberettiget: Aalborg Kloak A/S samt ejere af matr. nre. 6fd og 6fl
Tinglyst: 01.06.1995
Titel: Lejekontrakt med Mema A/S, uopsigelig indtil 1/10 2004
Omhandler lejekontrakt vedr. bygninger på matr. nr. 6hg
Påtaleberettiget: Ejer og lejer af bygningerne
Tinglyst: 03.10.2001
Titel: Dok. om ændringer til dok. om forsynings-/afløbsledninger lyst 26.03.1981.
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Omhandler tillæg om ændring af kloakledninger
Påtaleberettiget: Aalborg Kloak A/S samt ejere af matr. nre. 6fd og 6fl
Tinglyst: 20.02.2007
Titel: Dok om salgs- og pantsætningsforbud
Omhandler salg- og pantsætningsforhold
Påtaleberettiget: Nordea Bank Danmark A/S
Matr.nr. 7ea, Gug By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 19.06.1972
Titel: Dok om oversigt mv
Omhandler oversigtsareal mod Byplanvej
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Tinglyst: 29.10.1979
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Omhandler kloakledning
Påtaleberettiget: Aalborg Kloak A/S
Matr.nr. 7ed, Gug By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 15.05.1972
Titel: Dok om fredning
Omhandler fredning af oldtidshøj (Ulshøj)
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og Kulturarvsstyrelsen
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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 udlægges til centerområde med boliger, butikker, service o.l.,
at der etableres nye attraktive byrum i form af rambla og bytorv, der forbinder Gug Kirke og
daginstitutionerne med områdets øvrige funktioner,
at byrum og parkeringsarealer udformes med gode opholdsfaciliteter og et markant grønt
præg, hvor beplantningen respekterer indkig til kirketårnet,
at bebyggelsen udformes, så den mht. skala og arkitektur passer naturligt ind i
det omgivende bymiljø og tilpasser sig Gug Kirke og kirketårnet som visuelle pejlemærker,
at boligerne indrettes med fælles og private opholdsarealer, og
at der etableres stiforbindelser til de omkringliggende boligområder.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Områdets hovedanvendelse er centerfunktioner.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Butikker (dagligvare- og udvalgsvarebutikker)
Butikslignende formål
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Bebyggelsens stueetage skal indrettes med publikumsorienterede funktioner.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, 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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3.2 Butiksstørrelser
Inden for lokalplanområdet må der etableres dagligvarebutikker med en maks. butiksstørrelse på
1.500 m2.
Der kan endvidere etableres udvalgsvarebutikker med en maks. butiksstørrelse på 1.000 m2.
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for området er fastsat til 1.500 m2.
Ad 3.2
Til den enkelte butik kan der hertil tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Der kan gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige matrikulære forandringer (matrikulering,
udstykning, arealoverførsel og sammenlægning).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang og placering
Inden for lokalplanens område kan der opføres bebyggelse med et samlet etageareal på maks.
6.250 m2.
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, der er vist på kortbilag 2, samt med facade i de
viste facadebyggelinjer. Der kan dog af hensyn til sikring af facadevariation etableres mindre indsnit
eller tilbagerykninger af facaden.
Ad 5.1
Etagearealet fordeler sig på ca. 1.100 m2 til butikker, service o.l. i stueplan, ca. 550 m2 til varegård
og ca. 4.600 m2 til de ovenliggende boliger.
Bygningen rummer desuden ca. 400 m2 kælder, der grundet den terrænmæssige variation, ligger i
direkte tilknytning til stueetagen. Herudover etableres der ca. 1.500 m2 egentlig kælder under
stueetagen, der primært skal anvendes til parkering.
Etagearealet opgøres efter reglerne i bygningsreglementet.

5.2 Bygningshøjder og etageantal
Ny bebyggelse skal opføres som et samlet byggeri, men med varierende højder og etageantal,
som angivet på kortbilag 2 og som illustreret på volumenprincip og principsnit. Højde og disponering
er bl.a. fastlagt under hensyntagen til synligheden af kirketårnet ved Gug Kirke.
Konkret skal bygningen opføres i 2-5 etager plus eventuel tagterrasse, jf. kortbilag 2
Bygningssektioner i 5 etager kan ikke udføres med ovenliggende tagterrasse.

Principper for volumen, disponering og skala af den planlagte bebyggelse, dog ikke varegården. Koter er angivet iht.
DVR90.
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Tværsnit, der illustrerer terrænforhold og indpasning af nybyggeri ift. kirketårnet ved Gug Kirke.

Byggeriets højde må ikke overstige kote 50,50 (DVR90) ved 2 etager mod Nøhr Sørensens vej og
kote 61,50 (DVR90) ved 5 etager i skel mod Juelsparken. Maksimale koter for de mellemliggende
bygningsafsnit i 4 etager er fastsat til hhv. 55,00 (DVR90) og 58,00 (DVR90), jf. kortbilag 2. Varegård
og det indre stueplan med ovenliggende tagterrasse/taghave kan opføres i maks. 1 etage/8,5 m.
Der kan dog over de angivne koter etableres værn ved tagterrasse samt eventuelle tekniske
installationer på tag (fx , ventilation, elevatorskakt o.l.).
Endvidere kan der på sektionen i 2 etager mod Nøhr Sørensens Vej etableres forhøjet murkrone på
maks. 0,5 m ligesom der kan indpasses mindre opbygninger til trappe mv. med en højde på maks.
3,0 m, jf. volumenprincippet.
Ad 5.2
Som angivet på tværsnittet vil stueetagen mod Nøhr Sørensens Vej grundet terrænforholdene i
området 'grave' sig ind i terrænet mod det sydlige og det østlige skel mod Juelsparken. Stueetagen
vil således være skjult set fra Juelsparken og bygningen vil i praksis fremtræde i 5 etager set fra
denne retning.
Endvidere er bebyggelsen skalamæssigt dimensioneret under hensyntagen til udsigtsforhold samt
omgivende bebyggelse - særligt Gug Kirke med det tilhørende kirketårn. Derfor orienteres de
højeste bygningsdele mod Juelsparken i syd, hvorfra der er udsigt over Østerådalen, mens den
gennemgående skala mod områdets centrale byrum og p-pladser holdes i 2 etager.

5.3 Placering af mindre bygninger og anlæg
Cykel- og redskabsskure, skure til kundevogne, 'affaldsø', mindre teknikbygninger, brandtrapper og
andre lignende mindre bygninger eller anlæg må opføres/indrettes uden for byggefeltet, men under
hensyntagen til at sikre kig til kirke og kirketårn.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelle bestemmelser
Ny bebyggelse skal udformes med et varieret og levende formsprog, herunder en visuel opbrydning
af nybyggeriets facade, så bolig- og butiksbygningen i princippet fremtræder som en base med en
ovenliggende boligbebyggelse sammensat af bygningsdele med et forskelligartet udtryk. Jævnfør de
viste referencer.
Opbrydning kan - foruden den fastlagte variation i bygningshøjder - sikres med variation ift.
materialer/farver/struktur, facaderytme, frem- og tilbagerykning samt indpasning af altaner,
karnapper o.l. bygningsdetaljer eller eventuelle 'slip', der giver indkig til den fælles tagterrasse.

Referencer - inspiration til udformning af bebyggelse med 'opbrudte' facader.

6.2 Facader
Ny bebyggelse skal som hovedprincip fremtræde med basen - stueetagen - udført i beton og med
de øvre etager udført i teglsten med mindre dele udført i blanke eller pudsede teglsten for at give
variation. Farvemæssigt skal facader som hovedprincip fremtræde i grå nuancer eller lyse gule
nuancer. Jævnfør bl.a. de viste materialereferencer. Herudover kan facader begrønnes.
Stueetagens facader mod Nøhr Sørensens Vej og Byplanvej skal gives et transparent udtryk, som
sikrer indblik til de publikumsorienterede aktiviteter.
Eventuelle altangange skal placeres i bebyggelsens indre 'gårdrum'.
Materialer til facader i øvrigt må ikke virke reflekterende eller give anledning til blændingsgener for
omgivelserne.
Overflader og farver på sekundære bygninger og anlæg som cykelskure, skure til kundevogne,
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mindre teknikbygninger o.l. skal harmonere med bebyggelsen i øvrigt.

Inspiration til primære facadematerialer og farvenuancer.

6.3 Tage
Tage skal syne flade eller udformes med énsidig taghældning på maks. 30 grader.
Til tagdækning kan anvendes 'grønt' tag (mos sedum, græstørv o.l.). Mindre tagpartier eller tag på
mindre bygningsdele kan også udformes med anden tagform/hældning og dækkes med glas,
tagpap eller metalplade.
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Tagflader kan endvidere etableres som tagterrasser/taghaver, bortset fra tagflader på
bygningssektioner i 5 etager. Jævnfør endvidere § 6.5.

6.4 Vinduer
Vinduesrammer og karme skal udføres i træ eller metal eller en kombination heraf. Vinduer må kun
fremtræde med plant klart glas uden spejlende virkning.
Vinduer må ikke tilklæbes.

6.5 Altaner, tagterrasser o.l.
Områdets boliger skal opføres med udendørs opholdsareal i form af tagterrasser/taghaver og
altaner med et omfang svarende til min. 15% af etagearealet.
Tagterrasser/taghaver skal have et overvejende grønt præg, f.eks. ved plantning af stauder, græsser
og buske og mindre træer i kummer. Tagterrasser/taghaver skal endvidere indrettes med opholdsog legefaciliteter samt disponeres under hensyntagen til solorientering og læforhold. Der kan ikke
etableres tagterrasser/taghaver højere end 4. etage.
Som fælles udendørs opholdsareal for boligerne indrettes en centralt beliggende
tagterrasse/taghave på taget af stueetagen (butiksetagen), jf. kortbilag 2. På den fælles tagterrasse
kan opføres et overdækket areal til fælles brug - fx et orangeri - på maks. 20 m2.
Til brug for privat ophold etableres altaner og eventuelle private tagterrasser/taghaver på tagflader.
Altaner kan udføres som påhængte altaner, franske altaner og indeliggende altaner, som herved kan
bidrage til at sikre et varieret og individuelt bygningsudtryk. Altaner skal udføres med et nutidigt let
og transparent udtryk, fx med værn i glas eller spinkle metal- eller trækonstruktioner.
For inspiration til udformning af tagterrasser/taghaver henvises til de viste referencefotos.
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Inspiration til udformning af taghaver/tagterrasser.

Ad 6.5
Den fælles tagterrasse/taghave udgør ca. 450 m2. Hertil kommer private altaner og
tagterrasser/taghaver - i gennemsnit ca. 7 m2 pr. bolig svarende til ca. 725 m2 privat opholdsareal i
alt.
For lokalplanomådet som helhed indrettes endvidere rambla og bytorv til fælles ophold, jf. § 7.

6.6 Skiltning
Skiltning ved butikker, servicefunktioner o.l. skal ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes
skiltepolitik.
Skiltning kan ske med navn og logo. Tekster og logoer må lyse eller belyses. Belysning af skilte må
ikke virke generende for trafikken og omgivelserne i øvrigt.
Skilte skal mht. størrelse og udformning tilpasses den bygning de opsættes på. Der skal være fri
mur omkring skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder på en facade.
Facadeskilte må ikke dække arkitektoniske elementer som fx døre, vinduer, 'bånd' o.l. Endvidere må
skilte ikke have karakter af vinduesafblænding og må ikke udføres som lyskasser o.l.
Skilte må ikke opsættes på tag eller således, at dele af skiltet rager op over facaderne. Skiltning
over stueetagen skal begrænses til små skilte malet på ruden eller placeret bag ruden.
Der må opsættes mindre udhængsskilte med et areal på maks. 0,5 m² på facader. Der må kun
sættes ét udhængsskilt op for hver butik/virksomhed.
Der må endvidere opsættes orienteringsskilte ved døre og eventuelle porte o.l.
Der må opsættes én pylon med fællesskiltning ved indkørsel til området fra Byplanvej. Pylonen må
maks. være 3 meter høj og have en flade på maks. 1,5 m².
I forbindelse med lejlighedsvise arrangementer kan der midlertidigt flages og skiltes i området.

6.7 Bygningsbelysning
Udvalgte facader eller bygningsdele kan belyses eller markeres med effektbelysning. Dette kan ske
som spotbelysning, fx nedfældet i den omgivende belægning/terræn eller integreret i tag- eller
facadekonstruktioner.
Bygningsbelysning må ikke virke generende for trafikken, boligerne eller omgivelserne i øvrigt.

6.8 Tekniske installationer og anlæg
Tekniske anlæg og installationer skal fremstå som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelle bestemmelser

Der skal etableres udendørs ophold for beboere og brugere i området - både som fælles, private
opholdsarealer og som offentligt tilgængelige byrum. De ubebyggede arealer skal indrettes efter
princip om tilgængelighed for alle.
Udformningen af byrum - rambla og bytorv - og ubebyggede arealer med belægninger, beplantning,
byudstyr mv. samt parkeringsarealer og grønne arealer er fastlagt på et detaljeret niveau i den til
lokalplanen hørende frivillige udbygningsaftale, jf. redegørelsen.
Offentligt tilgængelige byrum
Byrum skal visuelt og funktionelt fremtræde som en helhedsløsning, så der skabes en god visuel og
funktionel sammenhæng på tværs af området. De offentligt tilgængelige byrum skal have et markant
grønt præg med et udtryk der virker overvejende naturligt og mere ekstensivt plejet. Byrum skal
endvidere indrettes med opholdsfaciliteter, så de kan fungere som naturlige samlingssteder samt
som ramme for lejlighedsvise aktiviteter i området.
Beplantningen i de offentligt tilgængelige byrum skal etableres, således at der skabes et naturpræg,
herunder bl.a. vha. forskellige pryd- og naturgræsser samt blomstereng med lave buske. Desuden
skal byrummet præges af store grønne voluminer på udvalgte steder, der er udpeget for at
sikre friholdte kig til kirketårnet.
Karakteren af beplantningen skal - bortset fra træer på rambla, bytorv og langs Nøhr Sørensens Vej
- være lav af hensyn til sikring af indblikket til kirketåret og tilsvarende udsigten fra kirken. Der skal
dog for at sikre en delvis afskærmning af bilerne på parkeringspladsen plantes grupper af lav
buskebeplantning langs med Nøhr Sørensens Vej og ved indkørslen fra Byplanvej.
Beplantning skal indpasses med henblik på at tilføre biologisk mangfoldighed, oplevelsesmæssig
variation og rumskabende effekt. Beplantningen på offentligt tilgængelige arealer skal bestå af
overvejende hjemmehørende, stedstypiske arter og skal som udgangspunkt være fritvoksende.
Beplantningen skal være robust og velegnet til et vindomsust klima. Der skal være særligt fokus på
at sikre gode vækstbetingelser, herunder bl.a. for så vidt angår plantehullernes størrelse og
vækstmaterialet.
Inventar og øvrigt byudstyr skal indpasses ud fra en helhedsbetragtning omkring funktion og komfort
samt under hensyntagen til karakteren og funktionen af den tilstødende bebyggelse og kig til
kirketårnet.
Private opholdsarealer
I forbindelse med boligbebyggelsen skal der etableres privat opholdsareal af passende størrelse og
kvalitet, fx i form af en fælles tagterrasse/taghave samt individuelle altaner, tagterrasser o.l.
For udformning af private opholdsarealer henvises til § 6.5.
Ad 7.1
For bede med træer eller buske skal jordvolumenet om træet være minimum 2 meter i bredden,
ekskl. eventuel kantsten og dennes bagstøbning. Bedet skal etableres med minimum 2,5 m2 åben
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overflade, dog helst ikke mindre end 6 m2. Bedet skal i alt være minimum 10 m2 for et enkeltstående
træ og 8 m2 pr. træ, såfremt der er plantet flere træer i samme bed. Vækstmaterialet skal bestå af
50-70 cm muld (allétræsmuld eller vækstmuldblanding 4) oven på ca. 70 cm ny eller løsnet råjord, i
princippet som vist på figuren:

7.2 Udformning af bytorv, rambla og landskabskant
Der udlægges areal til nye byrum i form af bytorv og rambla som vist på kortbilag 2 og kortbilag 3
(illustrationsskitse).
Bytorv og rambla udformes som hovedprincip med en gennemgående belægning i betonfliser i et
varieret mønster i grå nuancer, der refererer til udtrykket af Gug Kirke. Belægningen skal brydes af
plantefelter/bede med varierede pryd- og naturgræsser, blomsterløg, træer og lave buske samt
indslag af byinventar til understøtning af ophold mv.
Langs med ramblaens vestlige afgrænsning skal der etableres en række af løvtræer, som med tiden
kan blive store og markante. Træerne skal etableres i en rabat af min. 5 m og med en afstand af ca.
6 m, dog under hensyntagen til indgange til børneinstitutionerne og pladsen til handicapbus.
Langs med den nordlige side af Nøhr Sørensens Vej skal der tilsvarende etableres et bed af min. 4
m bredde som skal have præg af et stort grønt volumen med 4 træer, som kan blive til store eller
mellemstore træer. Beddet skal anlægges med underbeplantning af lave buskgrupper. Derudover
skal der plantes 2 mellemstore løvtræer i et bed på bytorvet.
Endelig skal områdets parkeringsarealer afgrænses af 'landskabskanter' med naturprægede og
organisk formede bede med prydgræsser og blomsterløg, lave buske eller engbeplantning samt en
videreførelse af den eksisterende trærække langs med Byplanvej. Bedene skal bl.a. anvendes til
forsinkelse og fordampning af regnvand, jf. § 9.3. Der kan mhp. variation etableres grupper af buske
langs med stien a-b.
Detaljerede principper for udformning og indretning af bytorv og rambla samt landskabskanter ses
på planen nedenunder. For yderligere beskrivelse henvises til lokalplanens redegørelse samt den
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frivillige udbygningsaftale.

Plan for udformning og indretning af nye byrum og grønne arealer i planområdet.

7.3 Bevaringsværdige træer
Bevaringsværdige træer langs med Byplanvej fremgår af kortbilag 2. Nye træer er desuden
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bevaringsværdige, når de opnår en stammediameter på mere end 25 cm.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes. Gravning, byggeri eller
materialeoplag skal ske uden for drypzonen (kroneudstrækning) af et bevaringsværdigt træ. Især i
bygge- og anlægsfasen skal træerne sikres særligt, herunder mod skader på stamme og rødder
inden for drypzonen samt grenbrud.

7.4 Byudstyr og belysning
Byudstyr og belysning i områdets byrum skal fremtræde med en gennemgående designlinje
tilpasset funktion og områdets karakter. Udvalgte anlæg, flader, beplantninger o.l. kan evt. belyses
eller markeres med effektbelysning.
Ad 7.4
Udformning og indretning af bytorv og rambla er fastlagt i en frivillig udbygningsaftale om
infrastrukturanlæg, jf. lokalplanens redegørelse.

7.5 Udendørs oplag
Der må kun etableres udendørs oplag på tæt afskærmede arealer som varegårde o.l.
Der skal dog etableres en affaldsø til genbrug og restaffald på det primære parkeringsareal, jf.
kortbilag 3 (illustrationsskitsen).

7.6 Hegn
Hegn skal udformes som levende hegn eller mur.
Ved udformning af eventuelle mure skal disse harmonere med tilstødende bygningers udseende og
materialevalg.

7.7 Terrænregulering
Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i forhold til
eksisterende terræn. Der kan dog med tilladelse fra Aalborg Kommune foretages nødvendig
terrænregulering ved etablering af stier, parkering o.l.
Ubebyggede arealer kan endvidere indrettes med lokale løsninger for håndtering af regnvand.
Anlæg for håndtering af regnvand og lignende klimatilpasningstiltag skal indpasses i det grønne
område (Bede/landskabskant, jf. kortbilag 2), herunder med en landskabelig udformning.
Jævnfør desuden bestemmelserne i pkt. 8.4 og 9.3.
Ad 7.7
En landskabelig udformning er præget af, at regnvandsbassiner/-bede o.l. får et harmonisk og
naturligt virkende udseende ift. terrænet, herunder med en maks. hældning på 1:3 og kun
undtagelsesvist maks. 1:2.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til området skal ske fra Byplanvej, som vist på kortbilag 2.

8.2 Veje
Udformningen af de ubebyggede arealer - herunder interne færdselsarealer og stier - er fastlagt på
et detaljeret niveau i den til lokalplanen hørende frivillige udbygningsaftale, jf. redegørelsen.
Bestemmelserne afspejler løsningen i udbygningsaftalen.
Den interne vejforsyning skal ske via den eksisterende vej Nøhr Sørensens Vej, som vist i princippet
på kortbilag 2.
Fra Nøhr Sørensens Vej kan der etableres i alt 3 overkørsler til de tilstødende parkeringsarealer.
Nye interne veje - fx på parkeringsarealer og som adgang til parkeringskælder og varelevering - skal
anlægges med en kørebanebredde på min. 7 m.
Overkørsler udføres i chaussésten, mens nye veje udføres i asfalt. Der skal endvidere sikres fortov
langs med Nøhr Sørensens Vej.
Den nuværende adgangsvej til institutionerne og kirken omdannes til rambla for gående og skal
således fremadrettet friholdes for trafik, bortset fra renovationskøretøjer, rustvogn og kørsel til
handicapparkering. Ramblaen udlægges i min. 10,5 m bredde. Jævnfør kortbilag 2 og 3
(illustrationsskitse).
Overgangen mellem tilkørsel til varegård og parkeringsarealet ved dagligvarebutikken på
naboarealet skal markeres med belægningsskifte kombineret med beplantning eller alternativt med
en lav mur o.l., som derved også kan optage eventuelle terrænspring, jf. kortbilag 2.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at overkørsler kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
For enden af blinde veje skal der sikres vendemulighed for en 12 m lastbil.
Bakkemanøvre for lastbil med varelevering til butik skal foregå i varegård.

8.3 Stier
Der skal sikres tilslutning til omkringliggende stiforbindelser - bl.a. i naboområder - som vist i
princippet på kortbilag 2.
Der skal desuden sikres en intern sti - a-b - mellem Byplanvej og Gug Kirke samt de interne stier c-d - til sammenbinding af det nye parkeringsareal med ramblaen og bytorvet samt adgang til
Juelsparken, jf. kortbilag 2 og 3.
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Stier skal udføres med en jævn niveaufri belægning af hensyn til at sikre god tilgængelighed, bl.a.
for handicappede, gangbesværede o.l.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stierne kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløb.
Stiernes udformning er fastlagt på et detaljeret niveau i den frivillige udbygningsaftale, jf.
redegørelsen.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 p-plads pr. etagebolig over 50 m 2 bruttoetageareal.
1 p-plads pr. 8 etageboliger under 50 m 2 bruttoetageareal.
1 p-plads pr. 8 boligenheder ved ungdomsboliger o.l.
1 p-plads pr. 25 m² salgsareal ved butikker.
1 p-plads pr. 10 siddepladser ved restauranter o.l.
Herudover skal der til eventuelle øvrige funktioner i lokalplanområdets bebyggelse udlægges
parkeringsareal svarende til den til enhver tid gældende p-norm (kommuneplanens Bilag F).
Grundet lokalplanområdets anvendelse til forskellige centerfunktioner er Aalborg
Kommunes gængse principper for dobbeltudnyttelse tages i anvendelse. Dette gælder dog ikke for
boligerne.
Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres med udgangspunkt i Bilag F og
summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største
samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte antal parkeringspladser. Der
skal tinglyses bestemmelser på de parkeringsarealer, der er medregnet som dobbeltudnyttelse, for
at det kan sikres, at pladserne reelt kan anvendes af flere forskellige funktioners brugere, også ved
evt. fremtidigt salg af arealerne.
Parkering til boliger skal etableres i parkeringskælder, samt på terræn ved nedkørsel til
parkeringskælder. Parkering til øvrige funktioner skal etableres som fælles parkeringsareal på
terræn.
Parkeringsbåse på terræn skal som hovedprincip udformes med græsarmering (handicapparkering
undtaget) samt opdeles og afgrænses med plantefelter, regnbede o.l. Eventuelle terrænvariationer
optages så vidt muligt i plantefelterne.
Endvidere skal der i tilknytning til p-arealer sikres plads til kundevogne samt affaldsø.
Ad 8.4
Parkeringsløsningen på terræn er fastlagt i den frivillige udbygningsaftale og omfatter 89 p-pladser
relateret til den nye bebyggelses butiks- og servicefunktioner samt de tilstødende offentlige
funktioner - børneinstitutioner og Gug Kirke - der omlægges eller flyttes fra det eksisterende
vejareal, for at give plads til nye byrum.
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Hertil kommer ca. 54 parkeringspladser i parkeringskælder under den nye bebyggelse og 4
parkeringspladser på terræn til brug for de ovenliggende boliger samt 1 parkeringsplads til
handicapbus placeret på ramblaen.

8.5 Cykelparkering
Der skal etableres parkering for cykler i overensstemmelse med følgende normer angivet i
Kommuneplanens Bilag F:
2 pladser pr. bolig (Etageboliger, ungdomsboliger mv.)
1½ pladser pr. 100 m 2 ved kontorer
2 pladser pr. 100 m 2 ved dagligvare- og udvalgsvarebutikker
1 plads pr. 25 m 2 ved ætness o.l.
Cykelparkering placeres i bebyggelsens kælder eller stueplan, eller på terræn efter princippet vist på
kortbilag 3 (illustrationsskitse).
Ad 8.5
Løsningen omfatter i alt ca. 100 pladser til cykler.
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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.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt
større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive
forsyning i området.

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
Regnvand fra bytorv og p-pladser syd for Nøhr Sørensens Vej (matr. 6hg) ledes til kloak, mens
regnvand fra rambla og parkeringsarealer nord for vejen (matr. nre. 7ea og 7ed) og skal forsinkes
svarende til 1 l/sek/ha inden afledning.
Forsinkelse skal ske ved indpasning af forskellige løsninger for Lokal Afledning af Regnvand (LAR),
herunder nedsivning samt indpasning af beplantede regnbede.
De konkrete løsninger for håndtering af regnvand er fastlagt i den til lokalplanen hørende frivillige
udbygningsaftale, jf. redegørelsen.

9.4 Affald
Den konkrete løsning for affaldshåndtering er fastlagt i den til lokalplanen hørende frivillige
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udbygningsaftale, jf. redegørelsen.
Løsningen omfatter etablering af affaldsø med 4 delvist nedgravede containere til genbrug og
restaffald. Affaldsøen etableres på det primære parkeríngsareal.
Erhvervsaffald fra butikker, service mv. håndteres i varegård.
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.
Aalborg Varme A/S har en eksisterende stikledning, som passerer gennem matr. nr. 6hg, Gug by,
Sdr. Tranders for at kunne forsyne matr. nr. 6fe, Gug by, Sdr. Tranders. Såfremt der igangsættes
byggeri, vil Aalborg Varme A/S flytte ledningen ud i Nøhr Sørensens Vej.
Aalborg Varme A/S har også en stikledning, der passerer gennem matr. nr. 7ea og 7ed, Gug by, Sdr.
Tranders. Denne ledning kan godt flyttes.

9.7 Energianlæg
Ved eventuel opsætning af solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) skal det sikres, at disse
visuelt og arkitektonisk fremstår som integrerede elementer i bygningens tagflade eller facader.
Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Miljøklassificering
Inden for lokalplanområdet må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, jf. Bilag 0.

10.2 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.2
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Der er lavet en støjredegørelse (se Øvrige sagsbilag), der viser, at området er belastet af trafikstøj
op til 64 dB(A). En forudsætning for at etablere boliger, hvor støjen er højere end 58 dB er, at
bebyggelsen indrettes med særlige støjvinduer og støjisolerede facader, så der sikres et tilladeligt
indendørs støjniveau – også med åbne vinduer. Endvidere skal der sikres et støjniveau på højst 58
dB på det primære udendørs opholdsareal til boligbebyggelsen.

10.3 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Vareindlevering til dagligvarebutikken skal indrettes således, at den medfører mindst mulige gener
for beboerer, naboer og andre støjfølsomme anvendelser inden for lokalplanområdet.
Vareindlevering kan fx etableres med overdækning/støjafskærmning.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst mulig gene for
miljøfølsomme anvendelser.
Ad 10.3
Der skal rettes særlig opmærksomhed på, at sammenblandingen af butikker og boliger kan udgøre
en potentiel miljøkonflikt. Især er det vigtigt med fokus på støjgener aften og nat. For eksempel hvis
der er tale om en større butik med egen slagter, bager o.l. vil der typisk være aktiviteter ud over
dagtimerne.
Endvidere skal muligheden for at begrænse vareindlevering, så denne alene finder sted i perioden
7-18 overvejes.
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er midlertidige aktiviteter, der er
omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelsen til nedrivnings- og renoveringsarbejder vil
der blive stillet krav til de foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af
forurening eller gener for omgivelserne.

10.4 Bygningstransmitteret støj
Ved nybyggeri eller ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret
støj fra erhverv, institutioner mv. til boliger ikke overstiger 30 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og 25
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dB(A) fra kl. 22.00 til kl. 07.00, målt i boligen.
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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 uden Aalborg Kommunes
tilladelse tages i brug, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug:
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt.
9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes
anvisning.
Støjkrav er dokumenteret overholdt, jf. pkt. 10.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-2-115 ophæves
gældende Byplanvedtægt nr. 48 for det område, der er omfattet af nærværende 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. 6hg, Gug By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 10.10.1989
Titel: Dok om ren- og vedligeholdelse mm.
Omhandler ren- og vedligeholdelse af P-arealer
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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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.
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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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Butikslignende formål

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer
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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 vaskeanlæg,

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

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
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Institutioner

Rekreative formål
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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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Oplagsvirksomhed o.l.

Værksteder o.l.
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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

7
6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

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 3 - Illustrationsplan
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