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

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Baggrunden for udarbejdelse af en lokalplan er et bygherreønske om at opføre ny moderne
bebyggelse på Bredegade 10-12 i det centrale Aalborg.
Med planen gives mulighed for, at den eksisterende bebyggelse kan nedrives og erstattes af nyt,
tidssvarende etagebyggeri.
Bebyggelsen skal indeholde publikumsorienterende formål i stueetagen (butikker, restauration og
lign.), mens der på de øvrige etager også kan ske indretning til boliger og centerformål.
Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af ny bebyggelse med en høj, transparent underetage,
altaner, og for Bredegade 10's vedkommende afskårne hjørner mod gaden - tiltag, der skal
medvirke til et attraktiv byliv ved Bredegade Torv og den nordlige del af Niels Ebbesens Gade,
ligesom bebyggelsen skal opføres med fokus på bykvalitet og fortætning.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger helt centralt i Aalborg Midtby ved Bredegade Torv. Området afgrænses mod
nord af gågaden Bredegade og mod øst af det lille grønne byrum. Bredegade 10 er sammenbygget
med en etageejendom med butik i stueetagen. Mod syd afgrænses området af den brostensbelagte
Vor Frue Plads samt Søndergade.
Lokalplanområdet er i byzone og omfatter et areal på ca. 650 m2.
Området anvendes til etageboliger med restauration, frisør og udvalgsvarebutikker i stueetagen.
Igennem området løber Niels Ebbesens Gade, som forbinder Bredegade med Vor Frue plads. Den
del af Niels Ebbesens Gade, som er omfattet af lokalplanen, er udlagt til gågade.
Med undtagelse af vejarealet fremstår området fuldt udbygget med etagebebyggelser og gårdrum.
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På det trekantede område ved Bredegade Torv står en trægruppe af arten Tretorn i
gridstruktur. Bebyggelsen i den østlige del af området, Bredegade 12, er i 1993
SAVE-registreret med en middel bevaringsværdi på 4. Bygningen er opført i 1880. I registreringen
bemærkes det, at bygningen er velholdt, dog med en ombygget underetager samt, at bygningen har
en fin placering midt på torvet. Bredegade 10 er ligeledes registreret i 1993, hvor den fik en
bevaringsværdi på 6. Bygningen er opført i 1894.

Omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende syd for Bredegade/Bredegade Torv, som i sammenhæng med
Algade og Nørregade er den centrale handelsgade i Aalborgs absolutte centrum. Lokalplanområdet
er således omgivet af butikker og caféer mod øst, nord og vest. Syd for området ligger Vor Frue
Kirke, mens der er etageboliger langs Søndergade.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanområdets bebyggelser må i stueetagen kun anvendes til butiksformål, restauration eller
lign. publikumsorienterede anvendelser for at sikre, at bebyggelsen bidrager til en aktiv gågade. De
øvrige etager må anvendes til boliger, butiksformål og centerfunktioner.
Området ligger ud til en af Aalborgs vigtige handelsgader, og der gives kun mulighed for mindre
butikker. Påvirkningen fra de fremtidige butikker vurderes at være ubetydelig i forhold til den
eksisterende butiksstruktur.
Centralt i lokalplanområdet løber den nordlige del af Niels Ebbesens Gade, som er udlagt til gågade.
Gaden skal forsat anvendes til offentlig vej med mulighed for udeservering på fortovsarealerne og
således skabe et attraktivt byliv i området. For at bidrage til attraktive udearealer plantes der træer
langs den østlige side af Niels Ebbesens Gade som erstatning for de træer, der fjernes fra den
vestlige side af gaden.

Muligt fremtidigt byliv i lokalplanområdet

Bebyggelse
Bebyggelsens placering og udformning skal sikre, at denne bidrager til en attraktiv pladsdannelse
ved Bredegade Torv og et attraktivt byliv i den nordlige del af Niels Ebbesens Gade.
Lokalplanen giver inden for lokalplanområdet en samlet mulighed for 1.450 m2 bebyggelse ekskl.
tagterrasser og altaner.
Elevatortårn, tekniske anlæg og lign. tillades etableres med en højere maks. højde, såfremt disse
tilbagetrækkes fra facadekant. På den måde sikres det, at synligheden af disse reduceres
væsentligt.
Bredegade 10 må bebygges i op til 3 etager plus masardetage, udnyttet tagetage. Bebyggelsen
sammenbygges med den eksistende bebyggelse udenfor lokalplanområdet og skal derfor tilpasses
bygningshøjden på naboejendommen, den maks. bygningshøjde fastsættes således til 13 m.
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For Bredegade 10's vedkommende skal en del af tagfladen udføres med en stejl taghældning,
således tagformen forholder sig til taghældningen på nabobyggelsen. Tagtoppen skal udføres som
fladt tag. Taget udformes således som en moderne fortolkning af mansardtaget. Tagudformingen
giver mulighed for etablering af en attraktiv etage i tageetagen. Tagetagen kan tilbagerykkes i
forhold til facaden.Bygningen forsynes med afskårne hjørner for at indbyde til bylivet og samtidig
indordne sig i forhold til nogle af de ældre bygninger på torvet.
For at skabe sammenhæng med den eksisterende bebyggelse som bliver sammenbygget med
Bredegade 10, skal facader fremstå primært med tegl eller lyse natursten.
Bredegade 12 vil fremstå som en solitær bebyggelse. Denne kan opføres i maks. 4 etager med en
maks. bygningshøjde på 14 m.
For at give Bredegade 12 et moderne udtryk skal taget udformes som fladt tag. Ligeledes gives der
mulighed for at facader kan udføres i tegl, granit/natursten og/eller med lette facadematerialer
såsom facadepladebeklædning, pulverlakeret stål, zink, kobber, tombak eller lign.

Eksempel på udformning af tag på bebyggelsen ved Bredegade 10

Som alternativ til henholdsvis mansardtag og fladt tag kan tage udformes som saddeltage, som det
kendes fra de ældre byhuse i naboområderne.
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Eksempel hvordan facader kan udformes, her set fra Vor Frue Plads.

Opholdsarealer
Da lokalplanområdet ligger i et udbygget område i tætbyen, er der fokus på at skabe gode, private
opholdsarealer.
Opholdsarealer til områdets beboere skal etableres på tagterrasser eller altaner. Ved at placere
opholdsarealer i højden i stedet for på terræn, gives der mulighed for at udforme
attraktive solbeskinnede opholdsarealer.

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

Skygger
Den nye bebyggelse opføres i den tætte by, hvor der allerede idag er en betydelig skyggepåvirkning
fra den eksisterende bebyggelse.
Et højere og tættere byggeri end det, der eksisterer i lokalplanområdet i dag, vil dog medføre mere
skygge. Der vil således kunne opstå skyggegener for Bredegade Torv. Det vurderes dog, at
skyggepåvirkningen er på acceptabelt niveau i et tæt byområde.
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For at begrænse skyggegener fastsætter lokalplanen et maks. etageantal på 3 og 4.

Nedrivning
For at kunne realisere lokalplanen kræver det, at den eksisterende bebyggelse i området nedrives.
Den eksisterende bebyggelse bidrager med sin placering og udformning til at skabe pladsdannelsen
ved Bredegade Torv. Med lokalplanens bestemmelser sikres det, at den kommende bebyggelse
også vil understøtte pladsdannelsen samt forbedre den visuelle forbindelse fra Bredegade til Vor
Frue kirke.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område (Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal) ligger ca. 7 km vest for Bredegade. I kraft af afstanden vurderes planen/projektet
hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne påvirke Natura
2000-områder.
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Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række
dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets
bilag IV. Arealet fremstår fuldt udbygget. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne
som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Kommuneplanens rammer
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.C5 "Algade, Boulevarden m.fl.",
som udlægger området til centerformål herunder bl.a. etageboliger og butikker
Kommuneplanens rammebestemmelser fastsætter en bebyggelsesprocent på maksimalt 370 for
Bredegade 10 og maksimalt 185 for Bredegade 12. Deruover er der fastsat en husdybde på 8-10
m.
Kommuneplantillæg 1.047
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 1.047, som fastsætter
rammebestemmelser for en bebyggelsesprocent på 385 for Bredegade 10 og 270 for Bredegade 12.
For Bredegade 12 øges husdybden til 18 m, da der ikke er tale om karrébebyggelse men en solitær
bygning, der har gadefacade til tre sider og grænser op til en plads på den fjerde side.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
For at give mulighed for en fortætning af midtbyen gives der mulighed for bebyggelse i op til 14 m.
Den nye bebyggelse er placeret bag ved eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Mellem det
nye byggeri og Limfjorden er der beliggende flere større høje byggerier, herunder Føtex, Friis
Shoppingcenter og Salling. Den nye bebyggelse vil derfor være afskærmet mod Limfjorden og ikke
have en betydelig synlighed. Den nye bebyggelses tæthed vurderes også at svare til tætheden i
området generelt. Således er det vurderet, at den nye bebyggelse ikke afviger væsentligt i højde
eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. På baggrund af bebyggelsens omfang og
beliggenhed vurderes det, at den ikke væsentligt vil påvirke kysten visuelt.

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
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virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering
af beplantning, herunder træer, belægning og evt. omlægning af ledninger af den del af Niels
Ebbesens Gade, der er beliggende indenfor lokalplanområdet.
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).

Arkæologi
Lokalplanforslag 1-1-131 har i høj grad Nordjylland Historiske Museums arkæologiske interesse, da
lokalplanområdet ligger centralt i den middelalderlige by. Museet har tidligere gennemført flere
udgravninger i nærområdet omkring lokalplanområdet, og med meget stor sandsynlighed må man
ved enhver form for jordarbejder påregne at påtræffe væsentlige arkæologiske fortidsminder under
terræn. Det være sig både bebyggelse fra vikingetid, middelalder og renæssance samt
sandsynligvis også kirkegård til Vor Frue Kirke. Den påtænkte træplantning i den nordlige del af
Niels Ebbesens Gade, mellem Bredegade 10 og 12, vil også udløse et behov for en arkæologisk
undersøgelse.
Nordjyllands Historiske Museum skal derfor anbefale ejeren/bygherren at få foretaget en større
arkæologisk forundersøgelse inden for lokalplanområdet for at få et mere præcist indtryk af
omfanget af de arkæologiske fortidsminder inden for området. En forundersøgelse skal finde sted,
inden byggemodning og byggeri mv. påbegyndes, da det vil give det mest sikre indtryk af de
arkæologiske fortidsminder inden for området.

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

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.
Ved anvendelse af zink, kobber eller tombak til facadebeklædning skal disse udføres med coating.
Alternativt skal overfladevand fra facade opsamles. Coating eller opsamling skal beskytte
grundvandet mod metalioner.

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

Bevaringsværdige bygninger
Inden for lokalplanområdet findes to bevaringsværdige bygninger beliggende på Bredegade 10 og
12. Begge bygninger er kategoriseret med middel bevaringsværdi på 6 for Bredegade 10's
vedkommende, mens Bredegade 12 har en bevaringsværdi på 4.
Bevaringsværdige bygninger, med bevaringsværdi 1-6 må ikke nedrives, før Aalborg Kommune har
meddelt, om der nedlægges forbud mod nedrivning iht. lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og bymiljøer..
I forbindelse med realiseringen af lokalplanen forudsættes ovennævnte bygning nedrevet, og
nedrivning skal inden arbejdet påbegyndes annonceres på kommunens hjemmeside.

Nedlæggelses af offentlig vej
En mindre del mod vest af den offentlige vej Niels Ebbesens Gade skal nedlægges iht. vejlovens
§15.
Den del af vejen, som nedlægges, udlægges med nærværende lokalplan til byggefelt. Se Bilag 2.
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Servitutter
Servitutten ophævesEjere 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. 849, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 18.09.1892
Titel: Dok om at det ubebyggede areal ikke maa anvendes til underjordiske anlæg mv
Indhold: Der skal opretholdes en port mod Vor Frue Plads og der må ikke etableres underjordiske
anlæg på de ubebyggede arealer.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Servitutten ophæves.
Matr.nr. 849, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 11.09.1958
Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv, Resp lån i off midler
Indhold: Sikring af måler, ventiler og rørledning eventuelt i ejendommens kælder.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Bør slettes når ledningsanlægget ændres
Matr.nr. 850, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 06.10.1845
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Indhold: Bebyggelse må ikke bygges højere end 1 etage. Ikke længere relevant.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Servitutten ophæves.
Matr.nr. 850, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 07-09.1885
Titel: Dok om fællesbrandmur/fælles gavl mv.
Indhold: Fællesgavl med matr.nr. 853 må ikke nedrives så længe bygninger står. Ikke længere
relevant.
Påtaleberettiget: Hr. commissionær N. Nielsen og skomagermester C. Madsen
Servitutten ophæves.
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Matr.nr. 850, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 21.06.1985
Titel: Dok om isætning af vinduesparti mv
Indhold:Servitut om at vinduesparti ikke indskrænker ret til at bygge direkte i skel.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Servitutten opretholdes, ikke i uoverensstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 849 og 850, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 19.07.1982
Titel: Lokalplan nr. 10-011
Indhold: Lokalplan, som er açyst i plansystemet. Ikke længere relevant.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Servitutten ophæves.
Under lokalplanens punkt 14 "Servitutter" opremses de servitutter, der aflyses i forbindelse med
lokalplanens endelige vedtagelse.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til centerformål som detailhandel, byerhverv, restaurant, der kan
indpasses i området uden miljøgener, og boliger,
at stueetagerne mod gågaderne (herunder også mod Niels Ebbesens Gade) benyttes til erhverv
med aktive facader, og at de øvrige centerfunktioner og boliger placeres over stueetagen,
at ny bebyggelse gives en nutidig udformning og et godt samspil med den omgivende bebyggelse
med hensyn til facaderytme, højde og materialer.
at Bredegade 10 og Bredegade 12 kan nedrives
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er centerformål.
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
Kulturelle formål

Stueetagen må kun anvendes til butiksformål, restauration, kulturelle formål og lign.
publikumsorienterede anvendelser.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er centerformål.
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
Kulturelle formål

Stueetagen må kun anvendes til butiksformål, restauration, kulturelle formål og lign.
publikumsorienterede anvendelser.
Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er vejareal i form af gågade med mulighed for udeservering.
Ad 3.3
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
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mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.4 Butiksstørrelser
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet er fastsat til maks. 700 m².
Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end:
Dagligvarebutikker: 250 m²
Udvalgsvarebutikker 500 m²

Ad 3.4
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
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Inden for delområde A må der maks. opføres 550 m 2 bebyggelse ekskl. tagterrasser og altaner.
Inden for delområde B må der maks. opføres 850 m 2 bebyggelse ekskl. tagterrasser og altaner.
Ad 5.1
En bebyggelse på 1.400 m 2 svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 225% for lokalplanområdet
under ét.

5.2 Etager
Bebyggelse inden for delområde A må maks. opføres i 3 etager plus masardetage, udnyttet tagetage og
tagterrasser.
Bebyggelse inden for delområde B må maks. opføres i 4 etager.

5.3 Bygningshøjder
Ny bebyggelse i delområde A må opføres i en højde på maks. 13 meter målt fra terræn.
Ny bebyggelse i delområde B må opføres i en højde på maks. 14 meter målt fra terræn.
Trappe-/elevatortårn, rækværk om tagterrasse, tekniske anlæg og lign. er ikke omfattet af
maks. højder, såfremt disse tilbagetrækkes min. 1,5 meter fra facadekant.

5.4 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, som er vist på kortbilag 2.
Ved nærmere fastlæggelse af skel ved opmåling og efterfølgende skelopretning i matrikelkortet kan
byggefelter flyttes med de oprettede skel, således at ny bebyggelse kan placeres med samme
afstand til skel, som på de viste byggefelter.
Altaner og lignende må fremrykkes op til 2 m fra byggefelt.
Ad 5.4
Dog gør det sig gældende, at karnapper, åbne altaner og lignende bygningsdele, der er hævet 2,8 m
over fortov, kun tillades placeret ind over offentlig vej indtil 1,5 m fra kørebanekant eller cykelsti iht.
lov om offentlige veje.

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

6.1 Facader
Facader i delområde A skal fremstå i blank mur eller pudset murværk med tegl eller i lyse natursten.
Facader i delområde B skal fremstå i blank mur eller pudset murværk, granit/natursten og/eller med
lette facadematerialer såsom pladebeklædning, pulverlakeret stål, zink, kobber, tombak eller lign.
I delområde A skal facaderne have afskårne hjørner mod sydøst og nordøst.
I delområde A og B skal stueetager fremstå transparente.

Ad 6.1
Ved anvendelse af zink, kobber eller tombak til facadebeklædning skal disse udføres med coating.
Alternativt skal overfladevand fra facade opsamles. Coating eller opsamling skal beskytte
grundvandet mod metalioner.

6.2 Rækværk
Rækværk ved altaner og tagterrasser skal fremstå transparente fx. i glas eller stål. Håndlister skal
fremstå i træ.

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

6.4 Tagform
En del af taget i delområde A skal udføres med stejle tagsider med taghældninger på mellem
60 o - 90 o, derudover kan der laves tagçader til tagterrasser og tagtop som syner çade. Tagsiden
kan tilbagerykkes i forhold til facaden.
Tage i delområde B skal udføres, så de fremstår çade.
Alternativt skal tage i delområde A og B udformes som saddeltage med en taghældning på mellem
20o og 40o.
Ad 6.4
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Princip for udformning af tagform i delområde A.

6.5 Skilte
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må hverken helt eller delvis dække
arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre,
eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager op over facaderne.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Opholdsarealer
Der skal i delområde A etableres min. 5 m2 opholdsareal pr. bolig. Opholdsarealer kan etableres på
tagterrasser eller altaner.
Der skal i delområde B udlægges udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligerne svarende til
mindst 15 % af det samlede etageareal til boliger. Opholdsarealer kan placeres som altaner eller
som tagterrasser.
Opholdsarealerne skal med deres placering være attraktive og solbeskinnede.

7.2 Udendørs oplag
Der må ikke etableres udendørs oplag.

7.3 Træer
Der skal plantes træer, som vist i princippet på kortbilag 2.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen til området skal ske fra Niels Ebbesens Gade eller Søndergade.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-b, som er vist på Kortbilag 2, skal etableres med ca. 3,3 m bred kørebane.
Arealer, som ikke anvendes til kørebane eller træer indenfor vejudlægget, skal udføres med fast
belægning, således de kan anvendes til udeservering og gågade.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
Vejarealet opretholdes som offentlig vejareal udlagt til gågade.

8.3 Parkering
Kommunens vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens bilag F.

Bebyggelsens anvendelse

Parkeringsnorm for Aalborg Midtby

Krav

Etagehuse (Etage)
over 50 m² bruttoetageareal

1 P-plads pr. 2 boliger*
1 P-plads pr. 8 boliger*
* dog minimum 1 P-plads

under 50 m² bruttoetageareal

Kontor

1 p-plads pr. 100 m²

Dagligvarebutikker

1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 P-plads pr. 50 m² øvrigt etageareal

Udvalgsvarebutikker

1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 P-plads pr. 100 m² øvrigt etageareal

Ad 8.3
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Da det ikke er muligt at etablere det krævede antal parkeringspladser inden for lokalplanområdet,
kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved dispensation. Dispensationen
gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes Parkeringsfond. Der skal kun indbetales for
parkeringspladser til nye boliger, erhvervsarealer, butiksarealer og lign. og ikke for de eksisterende.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset brugsret på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret. Der vil blive taget konkret
stilling til P-kravet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

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

Cykelparkeringsnorm for Aalborg
Midtby
Krav

Andel
overdækket

Etagehuse, ungdomsboliger
m.v.

2 pr. bolig

50 %

Kontor

1½ pr. 100 m²

50 %

Dagligvare- og
udvalgsvarebutikker

2 pr. 100 m²

10 %
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

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

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder fx som
nedgravet affaldssystem.
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.
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9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og
stier.

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

9.8 Ventilation
Ventilationsluft fra restaurationer skal afkastes over tag eller renses. Ventilationskanaler skal
anbringes inde i bygningerne.

9.7 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.7
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Bygningstransmitteret støj
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse med indretning af både støjfølsom og
støjforurenende anvendelser skal det sikres, at Miljøstyrelsens grænseværdier for
bygningstransmittereret støj kan overholdes.
Ad 10.1
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj
fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 dB(A) fra klokken 07.00 til klokken 22.00
og 25 dB(A) fra klokken 22.00 til klokken 07.00, målt i boligen. Der henvises til miljøstyrelsens
vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Opholdsarealer er etableret jf. pkt. 7.1.
Vejareal er etableret jf. pkt. 8.2
Parkering og cykelparkering er etableret jf. pkt. 8.3 og 8.4.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning
jf. pkt. 9.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

Side 35

Udkast

Lokalplan 1-1-131

14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
servitutter helt eller delvist inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 849, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 18.09.1892
Titel: Dok om at det ubebyggede areal ikke maa anvendes til underjordiske anlæg mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

Matr.nr. 850, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 06.10.1845
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

Matr.nr. 850, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 07-09.1885
Titel: Dok om fællesbrandmur/fælles gavl mv.
Påtaleberettiget: Hr. commissionær N. Nielsen og skomagermester C. Madsen

Matr.nr. 849 og 850, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 19.07.1982
Titel: Lokalplan nr. 10-011
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

Ad 14.1
Offentligretlige og/eller rådighedsservitutter, som ikke kan aflyses med lokalplanen, aflyses efter de
almindelige regler når lokalplanen er vedtaget.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Kortbilag 3 - Illustrationsplan
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Illustrationsplanen er udarbejdet af Kjaer & Richter.
Illustrationsplanen er ikke i målforhold.

Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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