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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,

Side 1

Udkast

Lokalplan 10-1-114

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at gøre det muligt at placere 4 åben/lav boliger i den vestlige del af
lokalplanområdet. Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplan fra 2006, som har givet mulighed
placering af etageboliger i op til 3 etager i den vestlige del af lokalplanområdet.
Lokalplanen regulerer placeringen af de nye boliger og indeholder blandt andet bestemmelser om
bebyggelsens arkitektur, højde og placering. Desuden er der bestemmelser om bevaringsværdig
beplantning. Det er målet med planen, at den nye bebyggelse indpasses arkitektonisk i området,
således at hele lokalplanområdets bebyggelse skal bestå af boligbebyggelse i funkisstil.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Området er beliggende i den sydvestlige del af Nibe mellem Søndergade i øst og Aalborgvej i vest.
Området ligger ca. 100 m øst for Limfjorden og ligger forholdsvis lavt i kote 1,5 m til 4,5 m. Se kort i
pkt. 7.3, hvor en højdemodel for området kan ses.
Områdets størrelse er knap 1,3 ha. I den østlige del af området findes eksisterende åben/lav
boligbebyggelse, som bevares. Der findes i området et eksisterende markant bøgetræ, som er
bevaringsværdigt. Under udgravning til lokalplanens nye vejforløb er der dog påført skader på
træets rødder. Hvis træet dør, skal det erstattes af et nyt træ, der med tiden bliver markant.
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Lokalplanområdet set fra Aalborgvej. Bevaringsværdigt træ (blodbøg) forrest og bagved eksisterende boligbebyggelse
i funkisstil.

I den sydlige del af lokalplanområdet ligger den tidligere dyrskueplads og dette område bevares
uændret. Langs dyrskuepladsens nordlige skel findes et beplantningsbælte, som skal bevares.
Desuden findes i den nordlige del af området beplantning, som er placeret i skellet mellem
Søndergade 44 og 36 samt mellem Søndergade 44 og det fælles friareal ved rækkehusene på
Koldsmindevej. Beplantningen i fælles skel skal bevares og der må ikke ske skader på beplantning
uden for lokalplanområdet i forbindelse med anlæg af ny vej.
Langs med lokalplanens vestlige grænse er en trampesti, som udgør en rekreativ forbindelse vest
for eksisterende og kommende bebyggelse med udsigt over Limfjorden, og som forbinder
Koldsmindevej med Dyrskuepladsen. Stien forsætter langs med og syd for det bevaringsværdige
beplantningsbælte. Denne sti leder hen til den rekreative stiforbindelse Over Sønderbakken. Disse
rekreative stiforbindelser langs med lokalplanens vestlige og sydlige grænse er sikret i lokalplanen.
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Bevaringsværdigt træ og bagved beplantningsbæltet mellem dyrskuepladsen og boligområdet. I baggrunden ses
Limfjorden. Billedet er taget fra nordøst.

De eksisterende boliger i den østlige del af lokalplanområdet består af 2 åben/lav boliger i funkisstil
med hvidpudset facade og mørkt tag. Denne del af lokalplanområdet er omfattet af bevarende
lokalplan L88, som dækker hele Nibe Midtby.
Langs Søndergade bliver tætbyen gradvist afløst af fritliggende boliger. Bebyggelsen længst inde
mod bymidten er opført i gadelinien, men gradvist ændrer bebyggelsen karakter til tilbagetrukne
fritliggende villaer med forhaver. De to eksisterende villaer i lokalplanområdet udgør de sidste villaer
på Søndergade og er opført i funkisstil. Hele Søndergade tegner i fornem stil den historiske
byudvikling i 1900-tallet i Nibe.

Omgivelser
Nord for lokalplanområdet ligger eksisterende boligbebyggelse i form af tæt/lav og åben/lav
boligbebyggelse.

Side 7

Udkast

Lokalplan 10-1-114

Billedet er taget fra øst og viser udsigten til Limfjorden fra området. Til højre i billedet ses eksisterende nabobebyggelse
mod nord. Denne bebyggelse er udført som gavlhuse med sadeltag.

Øst for området er Søndergade, som vil fungere som vejadgang til lokalplanområdet. Via
Søndergade kan flere af byens servicefunktioner nås.
Syd for området ligger den tidligere dyrskueplads, som idag fungerer som et grønt samlingssted for
byen i forbindelse med forskellige arrangementer.
Mellem Limfjorden og lokalplanområdet er udpeget beskyttet natur i form af mose og strandeng (se
Kortbilag 2). Vest for lokalplanområdet er Aalborgvej, som fungerer som overordnet vejforbindelse.
Nordvest for området ligger Nibe Roklub og Nibe Havn, som begge giver gode muligheder for
deltagelse i fritidsaktiviteter på fjorden.
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Fra lokalplanområdet er der mod vest udsigt til Limfjorden. Mellem fjorden og lokalplanområdet ligger Aalborgvej.
Desuden ses eksisterende stiforbindelse i forlængelse af Koldsmindevej på billedet. Bebyggelsen ved fjorden er Nibe
Roklub.

Side 9

Udkast

Lokalplan 10-1-114

Lokalplanens indhold
Bebyggelsen
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager. Ny boligbebyggelse skal placeres
inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter, som er placeret, så der skabes mest muligt udsigt for
både eksisterende og nye boliger.
Højde på ny bebyggelse må være op til 7,5 m fra fremtidigt reguleret terræn. Terræn kan reguleres i
forbindelse med byggemodning, således at der er mulighed for at placere kommende gulvkote i min.
2,5 m (se afsnittet "Klimatilpasning").
Bebyggelsesprocent på op til 30 for åben/lav og 40 for tæt/lav samt etage.
Den nye bebyggelse skal opføres i en stram, funktionalistisk stil i harmoni med de nuværende
funkisvillaer.
I den østlige del af lokalplanområdet opretholdes de nuværende store villaer, der eventuelt kan
ombygges og/eller opdeles i lejligheder. Eventuel ombygning skal ske i overensstemmelse den
bevarende lokalplan L88.

Veje, stier og parkering
Der etableres vejadgang fra Søndergade ved den eksisterende overkørsel.
Der reserveres areal til stiforbindelse i forlængelse af Koldsmindevej langs det tidligere
jernbanetracé. Der reserveres areal til stiforbindelse langs den nordlige kant af Dyrskuepladsen.
Der etableres parkeringspladser til biler og cykler i overensstemmelse med den gældende
parkeringsnorm.

Beplantning
Det store gamle bøgetræ centralt i lokalplanområdet skal bevares. Det fremgår af pkt. 7.1 under
hvilke vilkår.
Dyrskuepladsen er karakteriseret ved, at der er et eksisterende beplantningsbælte mod nord og
vest. Beplatningsbæltet nord for dyrskuepladsen er en del af lokalplanområdet og skal bevares.
Desuden skal eksisterende beplantning i skel i den nordlige del af lokalplanområdet bevares.
Det fremgår af pkt. 7.1 under hvilke vilkår beplantningen skal bevares.
I lokalplanområdets vestlige del kan der plantes en åben allébeplantning, som kan give lidt læ til
området samtidig med, at udsigten fra de eksisterende og nye boliger bevares.

Klimatilpasning
På arealer, hvor der er oversvømmelsesrisiko i forbindelse med ekstrem højvande og storm samt på
arealer, hvor grundvandet står højt, kan det være nødvendigt at fastsætte en min. sokkelkote eller
gulvkote.
I denne lokalplan er fastsat en min. gulvkote på 2,50 m. Sokkel- eller gulvkoten på
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oversvømmelsestruede arealer skal beregnes ud fra den ekstreme vandstand, der i gennemsnit vil
opstå én gang pr. 100 år som følge af storm eller orkan, jf. Kystdirektoratet. Hertil lægges 1,00 m,
som er den forventelige stigning af vandstanden i de indre nordjyske farvande over en periode på
100 år. Ekstremvandstanden afhænger af, hvor i kommunen man er. For Nibe/Sebbersund
(målestation 28) gælder, at den er 1,47 m. Sokkelkoten på arealer med høj grundvandstand
fastlægges som den eksisterende grundvandshøjde + ca. 1,00 m.

Ledninger
Som vist på Kortbilag 2 er der kloakledninger indenfor lokalplanområdet, som skal respekteres i
forbindelse med byggeri, beplantning mv. (se evt. afsnit om servitutter).
Såfremt kloakledning flyttes, og deklaration aflyses, bliver der mulighed for at forlænge et af
byggefelterne mod syd som vist på Kortbilag 2.
Der ligger en fiberledning langs stiforbindelse i forlængelse af Koldsmindevej og i lokalplanområdets
sydlige skel.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Natura 2000-område nr. 15, som dækker Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er placeret
ca. 65 m vest for lokalplanområdet. De store marine områder, vidtstrakte strandenge og småøerne
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udgør tilsammen et vigtigt levested for yngle- og rastefugle. De lavvandede marine områder ved
Nibe er af stor betydning for andefugle. De store vidtstrakte strandenge udgør vigtige
ynglelokationer for skestork (største danske koloni) og de fire arter af terne og klyde.
Lokalplanområdet ligger i forlængelse af eksisterende bymæssig bebyggelse og placeres ikke
betydeligt nærmere Natura 2000-området end eksisterende boliger. Desuden ligger en befærdet
landevej mellem Natura 2000-området og lokalplanområdet. Derfor vurderes lokalplanen ikke at
kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området nr. 15, ligesom lokalplanen
hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne medføre
væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på
EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse arter vurderes, at områdets store gamle træer er af potentiel
betydning som sommer- og vinteropholdssted for flagermus. Det er derfor væsentligt at træerne
bevares.
Det er i miljøscreeningen vurderet, at udbygning af området ikke vil få væsentlige konsekvenser for
Natura 2000-område nr. 15.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillæget vedrører en tekstmæssig justering af kommuneplanramme 10.1.B21.
Kommuneplanrammens fysiske afgrænsning ændres ikke.
Det fremgår nu af kommuneplanrammens mål og anvendelsesbestemmelse, at der er mulighed for
åben/lav, tæt/lav eller etage boligbebyggelse i området. Tidligere var området forbeholdt
eksisterende åben/lav boligbebyggelse i den østlige del af kommuneplanrammen, mens det vestlige
ubebyggede område af kommuneplanrammen var forbeholdt etage- eller tæt/lav boligbebyggelse.
Desuden er bebyggelsesregulerende bestemmelser ændret, så der er mulighed for bebyggelse i op
til 2 etager og maks. højde på 8,5 m. Førhen kunne bygges i op til 3 etager og maks. højde på 11 m.
Bebyggelsesprocent er ændret fra maks. 90 til maks. 30 for åben/lav og maks. 40 for tæt/lav samt
etage.
Kommuneplanen indeholder en retningslinje 6.1.2., hvori der lægges vægt på, at alle skal have
adgang til fælles opholds- og legearealer i det nære miljø omkring boligen og til større natur-, parkeller aktivitetsområder i bydelen. Som hovedregel skal der udlægges 10 % eller 15 % af et områdes
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areal til fælles udendørs opholdsareal. I forbindelse med denne lokalplan er det vurderet, at da der
er tale om et mindre boligområde, med tæthed til rekreative områder op til Limfjorden, er det ikke
nødvendigt med yderligere udlæg af fælles udendørs opholdsarealer inden for lokalplanområdet.

Værdifuldt kulturmiljø
Lokalplanområdet er beliggende i område udpeget til værdifuldt kulturmiljø. Udpegningen har til
hensigt at sikre kulturhistoriske værdier i forbindelse med, at Nibe har en lang række ældre
bebyggelser og et historisk bymiljø, som er værd er værne om. Den fremtidige bebyggelse vurderes
ikke at forringe oplevelsen eller kvaliteten af disse værdier.
Det udpegede værdifulde kulturmiljø er vist med skravering på nedenstående kort.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan L90. Denne lokalplan ophæves i sin
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helhed i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 10-1-114.
Den bevarende lokalplan L88, som dækker den østlige del af lokalplanområdet, bibeholdes.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplan L90 fra 2006, hvori det var muligt at placere
bebyggelse i op til 11 m højde. Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og der er i forbindelse
med lokalplan L90 fra 2006 udarbejdet visualiseringer af byggeriets påvirkning af kysten. L90 gav
mulighed for etageboliger i op til 3 etager og 11 m samt med en bebyggelsesprocent på op til 90.
Dermed var der tidligere mulighed for meget mere tæt byggeri end der med denne lokalplan er lagt
op til.
Ny bebyggelse kan bygges i op til 7,5 m og med en gulvkote på min. 2,5 m (klimasikring). Området
er lavtliggende, og eksisterende bagvedliggende bebyggelse er højere beliggende (ca. i kote 4,5 m).
Sammen med bagvedliggende funkis-boliger vil den nye bebyggelse udgøre en afrunding af Nibe
mod sydvest ud mod fjorden. Den nye bebyggelse vil arkitektonisk være i funkisstil som den
eksisterende bagvedliggende bebyggelse.
På grund af områdets højdeforskel vil bagvedliggende bebyggelse ligger højere end den nye
bebyggelse i området.

Visualisering af byggeriet, hvor maks. højde fra reguleret terræn er ca. 7,5 m og gulvkote er ca. 2,5 m.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Umiddelbart vest for lokalplanområdet er udpeget et område til mose og strandeng efter
Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer eller handlinger, der kan medføre
ændringer, i dette områdes tilstand, uden at Aalborg Kommune giver tilladelse hertil.

Arkæologi
Der er, af Nordjyllands Historiske Museum, foretaget en forundersøgelse af lokalplanområdet.
Ved forundersøgelsen af den gamle have til Søndergade 44 i Nibe blev den nordlige del undersøgt,
og der fremkom kun enkelte recente nedgravninger og to stolpehuller. I den sydlige del af haven var
der udlagt et 1,5 m tykt lag stabilgrus, hvorfor eventuelle fortidsminder allerede var væk.
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.
Se evt. forundersøgelsen under "Øvrige sagsbilag".

Strandbeskyttelseslinje
Den vestligste og sydligste del af lokalplanens område er omfattet af en strandbeskyttelseslinje (se
Kortbilag 1).
Strandbeskyttelseslinjen skal sikre kysterne mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og
anvendelse. Beskyttelseszonen er som hovedregel 300 m, men er mindre på en række
kyststrækninger, hvor der er bebyggelse. Den er registreret i matrikelregisteret og noteret i
tingbogen på de enkelte ejendomme.
Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Der
må blandt andet ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.),
foretages ændringer i terrænet, beplantning og lignende samt hegning. Det kan også være forbudt
at ændre anvendelse af en bygning, selv om bygningen ikke udadtil ændrer udseende.
Landbrugsmæssig drift er tilladt, bortset fra tilplantning med juletræer, piletræer, frugttræer, læhegn
m.m.
Strandbeskyttelseslinjen administreres restriktivt. Lovbestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen
finder du i Naturbeskyttelseslovens § 15.

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
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Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandssænkning
På grund af den fjordnære beliggenhed kan det blive nødvendigt at grundvandsænke i forbindelse
med nybyggeri. Aalborg Kommune skal, inden anlægsarbejder påbegyndes, ansøges om tilladelse
til en midlertidig grundvandssænkning, hvis dette bliver nødvendigt.
Det forventes, at der kan gives tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning, mens byggeriet står
på, hvis en række vilkår bliver overholdt. Der kan ikke forventes tilladelse til en permanent
grundvandssænkning inden for området.
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
Den nye bebyggelse vil blive placeret ca. 80 m fra midten af Aalborgvej. Byggeriet skal udformes, så
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes både indendørs og udendørs.
Den vejledende grænse for udendørs støj fra trafik er 58 dB, og den indendørs er 46 dB i sove- og
opholdsrum med åbne vinduer.
Nærmeste veje, der kan give anledning til trafikstøj, er Aalborgvej og Søndergade.
For Aalborgvej er der i 2010 målt en årsdøgnstrafik på 8531 biler, hvilket svarer til en støjbelastning
omkring grænseværdierne.
For Søndergade er der ingen nyere målinger, men i 2005 er der målt en årsdøgntrafik på 447 biler,
hvilket svarer til en afstand af ca. 5 m for overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj.
Tæt på området ved Søndergade ligger brandstationen, der har et værksted, som kan give støj.
Udrykninger vil også kunne give støj i området, men da det er akutberedskabet, så reguleres denne
støj ikke af miljølovgivningen.
Der stilles ikke krav til en støjberegning i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen, da den tidligere
lokalplan giver mulighed for etageboliger på samme arealer, og der således ikke sker en ændring i
anvendelsen af området udover, at der sker en ændring fra etageboliger i 3 etager til en mere
ekstensiv udnyttelse af området til åben/lav, tæt/lav eller etage boligbebyggelse i maks. 2 etager.
Dog anbefales det, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen arbejdes med at opnå
udendørs opholdsarealer, der ikke påvirkes af støj over den vejledende grænseværdi, samt at der
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eventuelt etableres facadeisolering mod Aalborgvej.
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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.
Opmærksomheden henledes på deklaration om kloakledning på matr.nr. 9b og 9e Nibe
Markjorder. Der ligger en fiberledning langs Koldsmindevej og i lokalplanområdets sydlige skel.
Ledningernes omtrentlige placering er vist på Kortbilag 2.
Matr.nr. 9ak, Nibe Markjorder
Tinglyst: 23.08.1939
Titel: Vejret
Indhold: Vejret for matr.nr. 9e Nibe Markjorder
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 9e Nibe Markjorder.
Tinglyst 03.06.1986
Titel: Forsyning/afløb
Indhold: Kloakledning, hvor der indenfor en vandret afstand af 2 m fra midte ikke uden kommunens
tilladelse må plantes træer eller buske med dybtgående rødder eller etableres faste anlæg og
bebyggelse. Ledning er vist på Kortbilag 2.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 9al, Nibe Markjorder
Tinglyst 03.06.1986
Titel: Forsyning/afløb
Indhold: Kloakledning, hvor der indenfor en vandret afstand af 2 m fra midte ikke uden kommunens
tilladelse må plantes træer eller buske med dybtgående rødder eller etableres faste anlæg og
bebyggelse. Ledning er vist på Kortbilag 2.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 9am, Nibe Markjorder
Ingen relevante servitutter.
Matr.nr 9an, Nibe Markjorder
Ingen relevante servitutter.
Matr.nr. 9b, Nibe Markjorder
Tinglyst 03.06.1986
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Titel: Forsyning/afløb
Indhold: Kloakledning, hvor der indenfor en vandret afstand af 2 m fra midte ikke uden kommunens
tilladelse må plantes træer eller buske med dybtgående rødder eller etableres faste anlæg og
bebyggelse. Ledning er vist på Kortbilag 2.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 9e, Nibe Markjorder
Tinglyst: 23.08.1939
Titel: Vejret
Indhold: Vejret for matr.nr. 9e Nibe Markjorder
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 9e Nibe Markjorder.
Tinglyst 03.06.1986
Titel: Forsyning/afløb
Indhold: Kloakledning, hvor der indenfor en vandret afstand af 2 m fra midte ikke uden kommunens
tilladelse må plantes træer eller buske med dybtgående rødder eller etableres faste anlæg og
bebyggelse. Ledning er vist på Kortbilag 2.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 26ax, Nibe Markjorder
Tinglyst: 21.09.2006
Titel: Dok om kloakledninger og brønde m.v.
Indhold: Kloakledninger med tilhørende brønde skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til
enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til reparations- og
vedligeholdelsesarbejder. Der må ikke plantes med træer og buske eller iværksættes noget der
hindrer eftersyn i en bredde på 2 m fra lednings midte.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
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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 udlægge lokalplanens område til boligformål,
at sikre, at bebyggelse får et arkitektonisk udtryk i stil med eksisterende bebyggelse,
at eksisterende træ samt beplantningsbælter bevares,
at sikre stiforbindelse,
at sikre, at den sydlige del af lokalplanområdet bevares som offentligt rekreativt område.
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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, C og D, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A og B
Hovedanvendelsen i delområde A er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²).
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²).
Etageboliger i 2 etager.

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.
Boliger med vandret lejlighedsskel betegnes som etageboliger.

3.2 Anvendelse, delområde C og D
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tekniske anlæg
Naturområder

Ad 3.2
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.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.

4.2 Grundstørrelser
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² (ekskl. andel i
fællesarealer).
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 400 m² og maks.
700 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse inden for delområde A og B fastsættes til maks. 30
for den enkelte ejendom.
Bebyggelsesprocenten for tæt-lav og etage-boligbebyggelse i delområde A og B fastsættes til maks.
40 for den enkelte ejendom.

5.2 Etager og bygningshøjde
I delområde A og B må ny bebyggelse opføres i op til 2 etager og med en maks. bygningshøjde på
7,5 m fra reguleret terræn.
Ad 5.2
Med reguleret terræn menes, at terrænet skal reguleres, således det er muligt at placere bygninger
med en gulvkote på min. 2,5 m. Se desuden pkt. 7.3 vedrørende terrænregulering. Der ønskes en
gulvkote på min. 2,5 m for at sikre bebyggelsen mod fremtidige klimaforandringer i form af stigende
vandstand i fjorden samt grundvandsstigning.

5.3 Bebyggelsens placering
Boligbebyggelse skal placeres inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter. Mindre bygninger som
skure, drivhuse, carporte, garager o. lign. kan placeres udenfor byggefelterne efter
Bygningsreglementets regler.
Alle bygninger på de 2 sydlige grunde skal placeres min. 2,5 m fra det bevaringsværdige
beplantningsbælte mod den sydlige skelgrænse og uden for beplantningsbæltets drypzone.
Alle bygninger på de 2 nordlige grunde skal placeres min. 2,5 m fra skellet mod nord.
Der kan ikke bebygges indenfor det på Kortbilag 2 viste deklarationsbælte i forbindelse med
eksisterende kloakledning.
Hvis eksisterende kloakledning flyttes, og deklarationen aflyses, er det muligt at udvide byggefeltet
som vist på Kortbilag 2.

5.4 Mindre bygninger og anlæg
Garager, carporte, redskabsskure og lignende mindre bygninger må højst opføres i én etage.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Arkitekturen skal i udseende og formsprog minde om de indenfor lokalplanen eksisterende
bygninger op til Søndergade - dvs. funkisstil.

6.2 Facader
Facader (på beboelsesbygninger) skal udføres i tegl. Op til halvdelen af bygningens samlede facade
kan udføres i andre materialer (andre materialer omfatter også døre og vinduer). Facader kan
vandskures, pudses og males.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
udføres i andre materaler end nævnt ovenfor.
Ad 6.2
Facader på øvrig bebyggelse (udover beboelsesbygninger) kan udføres i andre materialer, som ud
fra en helhedsbetragtning passer til områdets karakter som funkisbebyggelse.

6.3 Farver
Blank mur skal holdes i lyse grålige nuancer.
Der er også mulighed for, at udvendige bygningssider kan vandskures/pudses og males hvide.
Mindre enkelte arkitektoniske elementer kan tillige fremstå i andre farver.

6.4 Tage
Tage skal udføres som fladt tag, med ensidig taghældning, eller som pyramidetag. Tage skal
udføres med en hældning mellem 00 og 100.
Tage skal udføres i følgende materialer: Tagpap, stål-/metalprofiler, skifer eller som grønne tage
(mos sedum, græstørv og lignende).
Tagmaterialer må ikke være reflekterende (glanstal maks. 20), undtaget tagvinduer og mindre partier
af ovenlys.
Garager, carporte og lignende sekundære bygninger, der bygges sammen med selve boligen, skal
fremtræde med samme tagmateriale som boligen eller med tagpap.
Ad 6.4
Pyramidetage på beboelse kan udføres med en tilsvarende tagkonstruktion som de eksisterende
boliger op mod Søndergade.
Tage på udhuse, garager, carporte og lignende skal udføres med hældninger på op til 100. Dog kan
særlige udhuse som drivhuse, pavillioner eller lignede udføres med en anden taghældning.
Flade tage og tage med ensidig taghældning, kan udføres som grønne tage (mos sedum, græstørv
og lignende).

6.5 Skilte
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Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelige navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.
Ad 6.5
Aalborg Kommune kan give tilladelse til skiltning. Derfor opfordres man til at kontakte kommunen for
råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Bevaringsværdig beplantning
Bevaringsværdig beplantning fremgår af Kortbilag 2.
Den bevaringsværdige beplantning består af et markant træ af arten Blodbøg samt et
beplantningsbælte i den sydlige del af lokalplanområdet bestående af arterne Lind, Hestekastanje,
Elm, Tjørn, Ask og Navr.
Desuden skal eksisterende beplantning i skel, i den nordlige del af lokalplanområdet, bevares.
Den bevaringsværdige Blodbøg skal fortsat have en naturlig vækst og må ikke fældes, stynes eller
formklippes. Lokalplanens nye vejadgang ligger inden for træets drypzone, men foruden anlægget
af denne vej skal gravning, byggeri og materialeoplag ske uden for drypzonen af det
bevaringsværdige træ. Hvis træet dør, skal det erstattes af et nyt træ, der med tiden bliver markant.
Det bevaringsværdige træ skal som udgangspunkt erstattes af et træ af samme art og som
udgangspunkt bør placeringen være den samme.
Beplantningsbæltet mod syd står på Aalborg Kommunes matrikel, og Aalborg Kommune drifter
beplantningsbæltet. Nyt byggeri skal placeres, så beplantningsbæltet ikke
beskadiges. Beplantningsbæltet står på Aalborg Kommunes matrikel og Aalborg Kommune drifter
beplantningsbæltet. Nyt byggeri skal placeres, så beplantningsbæltet ikke beskadiges. Derfor skal
gravning, byggeri og materialeoplag ske uden for beplantningsbæltets drypzone.
Ad 7.1
I forbindelse med vej- eller ledningsanlæg tæt på det bevaringsværdige enkeltstående bøgetræ skal
undgås beskadigelse af træets rødder. Såfremt træet dør, skal det erstattes af et nyt træ med
lignende kvaliteter.
Syge eller døde træer kan normalt fjernes, mod at der plantes et nyt træ, der på sigt bliver et
markant træ, som kan erstatte det fjernede træ. Der skal foretages en konkret vurdering på grundlag
af en ansøgning om dispensation fra pkt. 7.1, inden der tages stilling til, om et værdifuldt træ kan
fjernes.
Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt efter den til enhver tid gældende danske
standard. Der henvises til Dansk Træforenings Standard "Beskæring af træer". Det anbefales at
kontakte en dansk certificeret træplejer til udførelse af beskæring. Bevaringsværdige træer skal
fremstå harmoniske og med naturlig form og struktur.
Beskæring og genplantning af træerne i det sydlige beplantningsbælte skal ske ud fra en
helhedsbetragtning. Eventuel udtynding, beskæring eller fornyelse må kun ske efter forudgående
tilladelse fra Aalborg Kommune.
I forbindelse med vej- eller ledningsanlæg tæt på bevaringsværdig beplantning i skel mod nord skal
undgås beskadigelse af beplantningens rødder. Såfremt beplantningen dør skal den erstattes.

Side 30

Udkast

Lokalplan 10-1-114

7.2 Delområde C og D
Delområde C og D er udlagt til rekreative områder med offentlig adgang. Områderne skal
bibeholdes med det nuværende udtryk.
Ad 7.2
Områderne skal fortsat have en naturnær karakter, hvor beplantning har en naturlig vækst.
Beplantning skal være egnskarakteristisk for limfjordslandskabet. En del af delområde C er mose,
beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, hvor der ikke må ske tilstandsændringer.

7.3 Terrænreguleringer
I forbindelse med byggemodningen skal der terrænreguleres, således at bygninger kan placeres
med en min. gulvkote på 2,5 m.
Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn fremstår som en
naturlig del af landskabet. Overgange må derfor ikke være stejlere end 1:5.
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted
nærmere skel end 1,00 m. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
Ad 7.3
Nedenstående kort viser en højdemodel for lokalplanområdet. Det område der ligger lavest, er den
nordvestlige del af lokalplanområdet, hvor det naturlige terræn ca. er i kote 1,5 m.
De to nordlige byggefelter ligger ca. i kote 1,5 m, mens de to sydlige byggefelter ligger ca. i kote
2-2,5 m. Dermed vil den primære terrænregulering i forbindelse med boligbebyggelse ske i den
nordlige del af lokalplanområdet.
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7.4 Hegn
Hegn i skel mod vej, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan
suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt
udvokset, dog maks. 1,80 m. Hegn langs veje skal plantes min. 30 cm inden for skellet og
vedligeholdes således, at det ikke vokser ud over vejskellet.
Der må ikke etableres faste hegn inden for lokalplanens område, bortset fra afskærmning omkring
terrasser. Hegnet skal i givet fald opføres i sammenhæng med bebyggelsen og må maks. være 1,80
m højt.

7.5 Oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Oplaget må ikke være synligt fra omgivelserne.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Søndergade, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Adgangsvej skal udlægges som vist i princippet på Kortbilag 2. Vejudlæg og -anlæg skal være være
i den bredde, som besluttes i forbindelse med det endelige vejprojekt.
Vejen anlægges i henhold til vejlovgivningen og får status af privat fællesvej.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lang lastbil.
Belægning på adgangsvejen skal være asfalt.
Gadelamper, el, telefon, bredbånd, antenne og gadelyskabler skal placeres i modsatte side af vejen
fra det bevaringsværdige bøgetræ.
Der skal for enden af den nye vej opsættes foranstaltninger, der kan forhindre biltrafik på den
rekreative sti, som ligger i delområde C. Foranstaltningerne skal passe ind i omgivelserne,
eksempelvis kampesten.
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 tilstrækkeligt manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Udlæg til rekreative stier skal placeres som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien skal udlægges med en bredde på 4,00 m og anlægges med permeabel, men fast belægning
(fx stenmel) på mindst 3,00 m og rabat til hver side.
Der skal ud mod Søndergade og for enden af Koldsmindevej opsættes foranstaltninger, der kan
forhindre biltrafik på den rekreative sti. Foranstaltningerne skal passe ind i omgivelserne,
eksempelvis kampesten.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig (ved åben/lav boligbebyggelse).
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1,5 parkeringspladser pr. bolig (ved tæt/lav og etage-boligbebyggelse).
Der skal anlægges cykelparkering svarende til mindst:
2 pr. bolig.
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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
Overfladevand skal ledes til fællesledning ved Koldsmindevej.
Såfremt overfladevand tilsluttes den eksisterende fællesledning må dette ikke give anledning til en
øget
Ad 9.3
Tilslutning til den eksisterende fællesledning må ikke give anledning til en øget aflastning fra det
nærliggende overløbsbygværk.

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

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg skal integreres i arkitekturen og må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse, udformes på en måde der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
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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:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1,
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner i sin helhed.
Lokalplan L90 Nibe Strandpark, Etageboliger nord for Dyrskuepladsen i Nibe mellem
Koldsmindevej og Søndergade.

Side 40

Udkast

Lokalplan 10-1-114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Side 43

Kortbilag 1 - Matrikelkort

Lokalplan 10-1-114
v ej

223b

sm
ind
e

223e

Kol
d

225q

225b

225g

Rok
lu

bst

ien

225i

225l

205b

5,02
m

127d

225o

Ove

225p

225a

rkjorder

x
9ak

x

B

34a

9b

nderb
Over Sø

Signatur

20

30

40

50 m

Mål 1:1.000 i A3-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

2p

ak k e n

e

svej
"b"
j

26ax

2c

sv
e

"m"

hu

10

"bi"

Sy
ge

0

26ax

"bd"

ad

Delområdegrænse

Syge
hu

26ax

Sø
nd
erg

D

Lokalplangrænse

127f

9an

26e

Strandbeskyttelseszone

31e

9e

5,0
0m

9am

k en

2x

226

5,0
0m

v ej
sm
ind
e

x

A

Kol
d
18,
00m

Aalb
orgv
ej

9ak

rS
ønd
erb
ak

127b
127h
127g

206a

26ax
9al

127e

Ni
be
N
By
Sø ibe
gr
nd
M
un
ar
er
de
ba kjor
d
kk
er
en

C

127k
127i

127c

Ov
er

Nibe Ma

225n

grunde

205a

ad

225m

225d

Nibe By

225e

Sø
nd
erg

225r

"at"

225f
e

225d

204

224b

225k

Ejerlavsgrænse

203b

225h

228g

x

203a

224a

223g

"v"

"bb"

202
203c

224d

2d

15.5.2018

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

Mulig udvidelse af byggefelt jf. pkt. 5.3
Bevaringsværdig beplantning

Vejadgang
Vejudlæg iht. foreløbigt vejprojekt
Fibernet
4 m bredt servitutareal over kloakledning
Beskyttet natur iht. Naturbeskyttelseslovens §3

39

43
B

43
F

43
E

en
Sø
nd

er
ba

kk

45
D

Ov
er

nderb
Over Sø

!! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !!

Kloakledning

Sø
n

30
43
C
43
D
45A

45
C
45
B

36

18

de

¾

¾
de
r ga

Bevaringsværdigt træ

32

34A
34B

B

Sø
n

m
n

43
A

9
11
13
15
17

21

23

m
n

52

Rekreativ sti

k en

44

! ! ! ! !

A

r Sø
nd e
rba
k

47

Byggefelt

Mose

42

Udstykkede grunde i delområde A og B

46

Delområdegrænse

Ove

50

rgve
j
Aalb
o

Lokalplangrænse

48

C

stie
n

19

Mose

15

Rok
lub

ej

Kold
smi
n

Strandeng

Signatur

d ev

20 0
N at
ura

Limfjorden

!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
! !
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!

0- om
r åde

de
rg

ad

e

37

Kol
d

28
B

5

sm
in

d ev

1

35

ej

28
A

Lokalplan 10-1-114

D

Syg
eh

usv

ak k e n

20
A
20

ej

10

20

30

40

50 m

Sy
ge

0

hu

sv
e

j

Natura 2000-område

Mål 1:1.000 i A3-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.
Aalborg Kommune påtager sig intet ansvar for, at de viste ledninger, servitutarealer mv. er korrekt vist.

3.7.2018

