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Lokalplan 7-1-108

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område, og give borgerne og byrådet mulighed
for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

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.

Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når
det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer
fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
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.
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.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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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
Klarup er i Kommuneplanen udpeget som én af i alt 11 oplandsbyer med byvækstpotentiale. Der er i
2016 godkendt en ny Byudviklingsplan for byen. I forlængelse af denne er nærværende lokalplan
7-1-108 udarbejdet for området ved Skagen Beton. Virksomheden Skagen Beton blev etableret
tilbage i 1937 i Skagen, og har siden åbnet filialer forskellige steder i Nordjylland – herunder i Klarup
i 2006. Virksomheden drives i dag af 2. og 3. generation. Virksomheden Skagen Beton har ønske
om – over en årrække – at flytte filialen i Klarup til en anden lokation. Derved bliver der mulighed for
at omdanne det bynære område i Klarup til mere miljøfølsom anvendelse såsom boligformål og
rekreative formål. Skagen Beton har i den forbindelse fået udarbejdet en illustrationsplan for
lokalplanområdet, som vist på kortbilag 3, indeholdende blandede boligformer og rekreative formål.
Nærværende lokalplan har til formål at muliggøre den ønskede omdannelse af lokalplanområdet i
overensstemmelse med illustrationsplanens principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og
opholdsarealer. Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at bebyggelsen indpasses i landskabet
og forholder sig til beliggenheden ved det åbne land.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 1k og 13a, Romdrup By, Romdrup, som udgør et samlet areal
på 14,7 ha.
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vil blive overført til byzone i forbindelse med den
endelige godkendelse af lokalplanen.
Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige udkant af Klarup på kanten af en mindre bakkeø
nordvest for Sejlflod Kridtø.
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Højdekort for området. Det er tydeligt, at området ligger på kanten af en mindre bakkeø.

Områdets sydøstlige del ligger højere placeret end den nordvestlige del, hvilket skaber en tydelig
markeret skrænt midt i området. Den sydøstlige del af området anvendes i dag af Skagen Beton til
produktionserhverv i form af et cementstøberi, mens den mere lavtliggende nordvestlige del ligger
ubenyttet hen. I den sydvestlige del findes to – næsten sammenhængende – mindre søer, som
begge er registeret som beskyttet natur, jf. Naturbeskyttelseslovens § 3.
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Oversigtskort over de eksisterende forhold i området.

Virksomheden Skagen Betons produktionsbygninger.
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Areal, som anvendes af Skagen Beton, til oplag af slagger i forbindelse med cementproduktionen.

I baggrunden ses den markante skrænt, som gennemskærer området.

Den ene af områdets to § 3-beskyttede søer.

Der er adgang til lokalplanområdet via Klarupvej, med paralleltløbende cykelsti syd for området, og
fra Lodsholmsvej nordøst for lokalplansområdet. Begge veje forbinder området med Klarup mod øst
og Aalborg Øst mod nordvest.

Omgivelser
Lokalplanområdet grænser i nordvest op til et regnvandsbassin ejet af Aalborg Kommune. I sydøst
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grænser området op til Vejdirektoratets materielgård. Vejdirektoratets matrikel, 13eb, Romdrup By,
Romdrup, indgår i illustrationsplanen som perspektivområde.
Området grænser mod nord op til åben marklandskab med en enkelt landejendom, som på sigt kan
omdannes til boligområde. Mod øst grænser området op til erhverv og parcelhusbebyggelse.
Området grænser ligeledes op til parcelhusbebyggelse mod syd på den modsatte side af
indfaldsvejen, Klarupvej. Mod vest grænser området op til åben marklandskab, som ca. 300 m vest
for lokalplanområdet gennemskæres af Romdrup Å. Det åbne marklandskab mod vest indeholder
desuden § 3-beskyttet natur i form af overdrev grænsende op til lokalplanområdets sydvestlige
hjørne.

Landejendom nord for lokalplanområdet.

Udsigt fra skrænten mod nordvest.
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Regnvandsbassin ud for lokalplanområdets nordvestlige hjørne.

Vej og erhverv øst for lokalplanområdet, adskilt af beplantningsbælte.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning
Området som ejes af Skagen Beton medtages i lokalplanen, men ikke Vejdirektoratets område
ved materielgården. Vejdirektoratet er i øjeblikket ikke i stand til at melde ud, hvornår
materielgården çytter, og om det i den forbindelse bliver muligt at anvende området til mere
miljøfølsomme anvendelser.
Muligvis vil Vejdirektoratets område på sigt kunne rumme en ny institution og/eller boliger. I Klarup
vil der sandsynligvis på sigt være behov for at etablere en daginstitution mere i takt med, at byen
udbygges med flere boliger.

Anvendelse
Omdannelsen af lokalplanområdets anvendelse fra produktionserhverv til blandende boligformer og
rekreative opholdsarealer tager udgangspunkt i områdets unikke karakter, der blandt andet byder på
en markant skrænt, som deler området i to niveauer.
Området indgår i den overordnede byudviklingsplan for Romdrup/Klarup-området, og med
lokalplanen ønskes at skabe rummelighed til ca. 140 nye boliger i Klarup med tilhørende rekreative
opholdsarealer.
Lokalplanen muliggør opførsel af tæt-lave boligenheder i form af række-, klynge og gårdhavehuse
og åben-lave boligenheder i form af fritliggende parcelhuse. Desuden er der også mulighed for
boliger med vandrette lejlighedsskel, hvilket betegnes som etageboliger.
Der skal etableres parkeringsfaciliteter tilhørende boligenhederne i overensstemmelse med
kommuneplanens gældende parkeringsnormer. Med lokalplanen sikres desuden, at en del af
lokalplanområdet udlægges til rekreativt opholdsareal med tilgængelighed for alle.

Rekreative områder og klimatilpasning
Engområdet i den vestlige del af området er lavtliggende og ikke egnet til bebyggelse. Derfor er
planen at udlægge hele området til et rekreativt grønt område for beboere i de nye bebyggelser,
men også for beboere i andre dele af Klarup, da denne del af byen mangler sammenhængende
rekreative forbindelser og områder.
En stor del af området skal henligge som uberørt natur med en høj grad af biodiversitet. Området
skal samtidig fungere til forsinkelse af regnvand og overfladevand fra det befæstede/bebyggede
område. Aalborg Kloak A/S gør opmærksom på, at regn- og overfladevand skal forsinkes til 1 l/s/ha.
Der skal reserveres areal til forsinkelsesbassin i området.
Da området kan være vådt, er det på bebyggelsesplanen illustreret, at der kan blive tale om at
placere visse stier og opholdsområder på et hævet træ-plateau.
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Ovenfor ses et forslag til, hvorledes lokalplanområdet kan disponeres med blandede boligformer og rekreative
opholdsarealer.

Bebyggelsen og landskabet
Principperne for illustrationsplanen, der danner udgangspunktet for nærværende lokalplan, er at
skabe et område med afvekslende boligbebyggelser, som kan bidrage til at sikre en varieret
beboersammensætning i området og desuden sikre, at der i omdannelsen af området lægges vægt
på tilpasning til stedets særlige kvaliteter.
Et særligt fokus i illustrationsplanen er at skabe nye og alternative løsninger til det fritstående
parcelhus ved, at boliger med en tættere karakter ligeledes får private udearealer, adgang med bil
direkte til boligen og privathed i boligens indendørs opholdsarealer.
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C, D, E, F, G og H, som udlægges til henholdsvis
åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse i forskellige variationer, rekreative opholdsarealer samt
tekniske anlæg i form af veje og stier.
På illustrationsplanen, som ses på Kortbilag 3, er de varierende boligtyper præsenteret i form af
fritliggende parcelhuse, klyngehuse, rækkehuse og gårdhavehuse.
Bebyggelsen skal tilpasses landskabet og terrænforskellene i området, hvilket gør det muligt at
arbejde med sikring af udsigt og forskudte plan i bebyggelserne.
De fire bebyggelser er planlagt med forskellige karakteristika, som henvender sig til varierende
beboergrupper. For alle bebyggelser gælder, at der skal være nærtliggende fælles rekreative
arealer. For de områder, der ligger op til område G, vil disse arealer kunne placeres her under
hensyntagen til området registreret som beskyttet natur.
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I den sydvestlige del af udviklingsområdet er der placeret en bebyggelse - kaldet Gårdhaverne bestående af en kombination af gårdhavehuse mod syd og rækkehuse mod nord. Rækkehusene
ligger på kanten af skrænten og har udsigt til søen og det rekreative område.
Følger man skrænten rundt, møder man herefter Søhusene (klyngehuse), som ligger på kanten af
niveauspringet. Her er skrænten vestvendt, hvilket giver mulighed for at nyde solen i aftentimerne.
Bebyggelsen placeres rundt om et internt vejforløb.
Længere mod nord, og stadig på skrænten, ligger Enghusene (klyngehuse med mulighed for
vandret etageadskillelse). Husene skal etableres med forskudte niveauer, således at man fra
husene kan få let adgang til det lavtliggende areal. Desuden er det planen, at husene skal placeres i
formationer med 4 boliger, så det i frirummet mellem husene bliver muligt at få udsigt over
landskabet.
Øst for Enghusene placeres et område til parcelhuse eller fritliggende tæt/lav boligbebyggelse på
mindre grunde end 700 m2. Disse placeres med interne vejforløb og fælles grønne områder, så der
skabes fokus på løsninger, der giver fællesskab i bebyggelsen.
Syd for parcelhusene ligger et område med rækkehuse med internt vejforløb og fokus på at skabe
fælles opholdsarealer i bebyggelsens midte. Bebyggelsen består af en kombination af volumener i
en og to etager.
Desuden er der i området, hvor materielgården er placeret, tegnet en skitse til, hvordan dette
område kunne udvikles i fremtiden med en kombination af institution og boliger.

Referencebilleder, Enghusene.

Referencebilleder, Søhusene.
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Referencebilleder, Gårdhaverne.

Referencebilleder, Rækkehusene.

Traækforhold
Lokalplanen skal sikre, at omdannelsen sker med respekt for de omkringliggende omgivelser samt,
at der anlægges en sammenhængende infrastruktur mellem lokalplanområdet og den eksisterende
by for såvel bløde som hårde trafikanter.
Planen skal også sikre, at lokalplanområdet vejbetjenes dels fra Klarupvej og dels fra Lodsholmvej,
samt at interne stier kobles på den eksisterende cykelsti langs Klarupvej. Princippet for placering af
veje og stier ses på nedenstående illustration, som desuden er at finde som Kortbilag 4 - Veje og
stier.
Området er placeret i den vestlige del af Klarup med 8-900 meter til indkøb og skole. På sigt vil det
være en god idé med en stiforbindelse gennem boligområdet øst for lokalplanområdet for at sikre en
bedre kobling til byens servicefunktioner i bymidten.
Den nordlige del af områdets biltrafik ledes via Lodsholmvej til Jørgensmindevej og videre derfra,
mens den sydlige del af områdets biltrafik ledes til Klarupvej.
Der vil stilles krav om, at der anlægges venstresvingsbane på Klarupvej. Dette nødvendiggør en
vejudvidelse. Dette anlæg bekostes af bygherren ved en frivillig udbygningsaftale, som forudsætter
et trafikprojekt udført af bygherren. Denne aftale fremlægges i offentlig høring sideløbende med
lokalplanen.
Der skal etableres en nord/syd-gående stiforbindelse langs østsiden af lokalplanområdet samt midt i
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lokalplanområdet. Disse stiforbindelser bindes sammen af øst/vest-gående stier/veje. Der skal i
lokalplanforslaget reserveres areal til stiforløb mellem de forskellige boligklynger samt ud til det
rekreative område i vest.

Illustrationen ovenfor viser princippet for udformning og placering af veje og stier.

Miljø
Byomdannelsesområde
Da virksomhed og boliger i en årrække måske skal være beliggende samtidigt i området, kan det
være nødvendigt med midlertidig støjafskærmning eller andre typer tiltag for at undgå miljøgener fra
virksomheden. Sommetider giver virksomheder også anledning til andre miljøgener end støj. Der
kan være tale om lugt- eller støvgener, eller at der udsendes vibrationer eller lavfrekvent støj. I
samarbejde med virksomheden skal det afdækkes, hvilke eventuelle gener der kan være.
Støj
Lokalplanområdets udpegning som byomdannelsesområde giver mulighed for igangsætning af
omdannelsen af området til støjfølsom anvendelse på et tidspunkt, hvor der fortsat er et støjniveau,
der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Dog skal det sikres, at støjbelastningen
bringes til ophør inden for en begrænset overgangsperiode på maksimalt 8 år, efter lokalplanens
endelige vedtagelse er offentliggjort. Skagen Betons miljøtilladelse udløber i 2022 og kan på
baggrund af arealets udpegning som byomdannelsesområde ikke fornyes. Derved sikres det, at
støjen i området bringes til ophør inden for den tilladte grænse på maksimalt 8 år efter
offentliggørelsen af lokalplanens endelige godkendelse.
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Skagen Beton er indstillet på at flytte de nuværende aktiviteter i området til en anden lokation. Det er
derfor sandsynligt, at aktiviteterne og støjen som følge heraf bringes til ophør tidligere end 2022.
Indtil da skal midlertidige støjafskærmninger sikre overholdelse af de lempede støjgrænser, som
gælder i forbindelse med byomdannelsesområder, jf. Miljøstyrelsens vejledning om støj i
byomdannelsesområder.
På illustrationen nedenfor er skitseret, hvordan de første fire delområder kan afskærmes, således de
kan udbygges i en periode, hvor betonværket fortsat er i drift. De sidste to delområder kan først
udbygges efter driften er ophørt. På illustrationen nedenfor er støj fra Vejdirektoratets materielgård
ikke medtaget.

Illustrationen viser delområderne, der kan udbygges, imens virksomheden på grunden er i drift. For
at kunne udbygge delområderne A, B og C skal den eksisterende støjafskærmning fortsættes,
således den afskærmer alle tre delområder. Den resterende del af den eksisterende støjvold, der
går ind i delområde B kan nedlægges. Delområde F har adgang fra Klarupvej og deler derved
indkørsel med betonværket. Støjafskærmningen er derfor placeret hele vejen langs delområdets
østlige grænse og helt op til den vestligste del af betonværkets bygninger.
Området sydøst for lokalplanområdet er i dag anvendt af Vejdirektoratets vintertjeneste. Støjen fra
dette område er undersøgt og vil kræve, at der etableres støjafskærmning for at imødekomme
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Da der ikke er en slutdato for Vejdirektoratets aktiviteter i
området gælder de reducerede grænseværdier for byomdannelsesområder ikke for denne
støjpåvirkning.
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Illustrationen viser støjudbredelsen ved en 6 meter støjskærm fra Vejdirektoratets område på det
mest belastede tidspunkt i en ekstremvinter.
Støjpåvirkningen fra øvrige virksomheder i naboområder er blevet undersøgt, og det vil ikke være
nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at overholde Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
Trafikstøj fra Klarupvej gør, at der skal være opmærksomhed på enten at holde en vis afstand til
vejen for ny bebyggelse og/eller etablere en form for støjafskærmning.
Der kan muligvis blive stillet krav om konkret støjberegning i forbindelse med byggeansøgning i
forhold til såvel virksomheds- som trafikstøj.
Jordforurening
Orbicon har udarbejdet en forureningsundersøgelse for området, som viser, at dele af området er
forurenet med flyveaske, som må forventes at være kraftigt forurenet med tungmetaller.
Desuden er der i området, hvor Søhusene er planlagt til at ligge, en olieforurening. Denne skal
sandsynligvis graves helt eller delvist væk.
Det skal forventes, at der på alle kommende ubefæstede arealer skal være dokumenteret 50 cm ren
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jord, hvilket betyder, at der skal udføres flere analyser af området.
Miljørapport
På baggrund af at der er tale om et forholdsvis stort nyt boligområde i en by som Klarup, og fordi
området er belastet i forhold til forskellige miljøforhold som støj og jordforening, er der udarbejdet en
miljørapport i forbindelse med lokalplanen.

Side 17

Udkast

Lokalplan 7-1-108

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 er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er
det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i
ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller en
VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at
udløse en VVM-screening.

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, nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, ligger ca.
10 km sydøst for planområdet. I kraft af den betydelige afstand til det nærmeste Natura
2000-område vurderes byudviklingsplanen, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter, at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området. Resultatet af
screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
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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.
Planområdets ubebyggede nordvestlige del har været anvendt som intensivt dyrket landbrugsjord
frem til ca. 2012. Forekomsten af vilde dyr og planter, der har etableret sig efterfølgende, er derfor
endnu begrænset og vurderes ikke at kunne indeholde sjældne eller truede arter.
Planområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for en række landlevende arter opført på
EU-Habitatdirektivets bilag IV. For disse arter vurderes det, at søerne og resten af planområdets
ubebyggede nordvestlige del med stor sandsynlighed indgår som fourageringsområde for
flagermus, især vandflagermus, dværgflagermus og sydflagermus. Derimod vurderes arealet ikke at
kunne opfylde levestedsbetingelserne som yngle- og rasteområde for flagermus. Samlet set
vurderes det væsentligt at opretholde søerne og planområdets ubebyggede nordvestlige del som
friareal med naturindhold (det vurderes umiddelbart, at der ikke er noget til hinder for at kombinere
et sådant naturindhold med et rekreativt indhold).

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 i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 7.1.B6 Sønderkæret.
Grøn-blå Struktur
Mellem Klarup og Aalborg ligger den grønne forbindelse, Romdrup Ådal-ringforbindelsen, som har
rekreativ og biologisk potentiale i forbindelse med eventuelle fremtidige naturgenopretningsprojekter
samt til håndtering af regnvand. Det er et mål at styrke den rekreative sammenhæng mellem Klarup
og Aalborg gennem ådalen, ligesom der er behov for at udbygge Klarups egen grønne struktur
herunder stiforbindelser i den nordlige del af byen.
Byudviklingsplan
Klarup er én af 11 oplandsbyer med byvækstpotentiale, og der blev i 2016 godkendt en
byudviklingsplan for byen. I den forbindelse blev området ændret fra erhvervsområde til
boligområde, og området blev udpeget til et egentligt byomdannelsesområde, jf. kommuneplanens
retningslinje 2.1.2.
Geologisk interesseområde
Kommuneplanen har udpeget geologiske interesseområder og geologiske
beskyttelsesområder. Cirka halvdelen af lokalplanområdet, som vist på Kortbilag 2, er beliggende
inden for område udpeget som nationalt geologisk interesseområde.
I geologiske interesseområder skal byggeri, tekniske anlæg, råstofindvinding, kystsikring eller
lignende anlæg, indpasses, så det ikke tilslører eller ødelægger de landskabelige træk eller den
geologiske dannelse, der er grundlaget for udpegningen. De geologiske lag afspejler udviklingen i
naturforholdene, herunder klimaet, op gennem Jordens historie. Det er derfor vigtigt, at man til
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stadighed kan opleve, undersøge og formidle den geologiske historie, som landskabet er et resultat
af.
De nationale geologiske interesseområder er oprindeligt udpeget af Skov- og Naturstyrelsen i 1984.
De i alt ca. 200 områder i Danmark har betydning i forbindelse med forskning og undervisning samt i
forbindelse med turisme og ressourceundersøgelser.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren om helt eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at
virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af en
venstresvingsbane ad Klarupvej, som skal lede trafkken ind til 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).

Beskyttet natur
Inden for lokalplanområdet findes to søer, som er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, se
Kortbilag 2. Der må ikke foretages ændringer eller handlinger, der kan medføre ændringer i dette
områdes tilstand uden, at Aalborg Kommune giver tilladelse hertil.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Aalborg Historiske Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse, afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.
Nordjyllands Historiske Museum har 19. juni 2018 sendt bemærkninger til lokalplanen. Det fremgår
heraf, at museet kan have væsentlige arkæologiske interesser inden for dele af det pågældende
areal. Museet opfordrer derfor til, at der forud for anlægsarbejder på områdets østlige og
nordvestlige dele gennemføres en større akæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet
tilstedværelsen af fortidsminder. Se museets udtalelse under Øvrige sagsbilag.

Jordforurening
Størstedelen af planområdet er kortlagt på enten vidensniveau 1 (v1) eller vidensniveau 2 (V2) efter
Jordforureningsloven på grund af den nuværende anvendelse til cementstøberi. Den nordlige
halvdel af matr.nr. 1k, Romdrup By, Romdrup er områdeklassificeret som lettere forurenet.
Det sydvestlige hjørne af matr.nr. 13a, Romdrup By, Romdrup, den østlige del af matr.nr. 13a og det
sydøstlige hjørne af matr.nr. 1k er kortlagt på vidensniveau 2. Den resterende del af matr.nr. 13a og
det sydvestlige hjørne af matr.nr. 1k er kortlagt på vidensniveau 1.
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På kortet ovenfor ses lokalplanområdets inddeling af henholdsvis V1-kortlagt, V2-kortlagt og områdeklacificeret jord.

Den kortlagte del af planområdet må kun ændres til følsom anvendelse (bolig, have, institution,
rekreativt område, mv.) med kommunens forudgående tilladelse efter jordforureningslovens § 8.
Hvis anvendelsen af ejendommen skal ændres, kan kommunen stille krav om, at ansøgeren for
egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at
det planlagte bygge- eller anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
I Jordforureningslovens § 72b er indført et krav om sikring af de øverste jordlag, når et areal tages i
brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Her skal ejeren eller
brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at
der er etableret en varig fast belægning.
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.
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Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside
www.aalborg.dk.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 13a, Romdrup By, Romdrup
Tinglyst: 06.05.1976
Titel: Dok om færdselsret mv.
Indhold: Udlagt 8,00 m vej om færdselsret til 13eb.
Påtaleberettiget: Ejer af matr.nr. 13eb Romdrup By, Romdrup.
Matr.nr. 13a, Romdrup By, Romdrup
Tinglyst: 28.04.2009
Titel: Dok om jordkabelanlæg og transformation.
Indhold: 2x1 m kabeltrace (HEF 20kV) løber fra sydlig skel ca. 200 m mod nord til
transformerstation.
Påtaleberettiget: HEF.
Matr.nr. 13a, Romdrup By, Romdrup
Tinglyst: 20.08.2009
Titel: Dok om kloakledning mv.
Indhold: Regnvandsledning i grusvej helt mod nord. 2x2 m deklarationsbælte der kun berører
ejendommen minimalt.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning.
Matr.nr. 13a, Romdrup By, Romdrup
Tinglyst: 10.05.2010
Titel: Hegn, Transformeranlæg, Forsyning / afløb, Vej
Indhold: Ret for Aalborg Kommune til etablering af transformerstationer, afløbsledninger, veje og
stier på den nordlige halvdel af 13a.
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
Lokalplanens overordede formål er at sikre, at et eksisterende erhvervsområde omdannes til et
attraktivt boligområde med blandede boligformer og offentligt tilgængelige rekreative
opholdsarealer.
Lokalplanen har desuden til formål at sikre at:
Bebyggelse tilpasser sig til skrænten og beliggenheden mod det åbne land.
Området vejbetjenes dels fra Klarupvej og dels fra Lodsholmvej.
Der etableres et stort samlet grønt/rekreativt areal.
Der etableres grønne fælles friarealer i de enkelte delområder.
Der etableres stiforbindelser, som kobles på det eksisterende stinet i Klarup.
Skagen Betons eksisterende industribygninger 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
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan
overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.
Følgende arealer overføres til byzone:
Romdrup By, Romdrup:
- matr.nr. 1k: ca. 3,9 ha
- matr.nr. 13a: ca. 10,8 ha

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C, D, E, F, G og H som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A og B
Delområdernes hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområderne må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Tæt-lav boliger (fritliggende boliger på grunde under 700 m²)
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Ad 3.1
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, pavilloner og lignende,
garager/carporte, skure, drivhuse mv.
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 C, E og F
Delområdernes hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområderne må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²)
Etageboliger
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Ad 3.2
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, pavilloner og lignende,
garager/carporte, skure, drivhuse mv.
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 D
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²)
Rekreative formål
Tekniske anlæg
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3.4 Anvendelse, delområde G
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Inden for delområdet må der etableres tekniske anlæg (eksempelvis til regnvandshåndtering)
og/eller fritidsanlæg, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen.
Området er udlagt til fælles opholdsareal med offentlig adgang.
Ad 3.4
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Der er mulighed for at etablere regnvandsbassin i delområde G. Regnvandsbassin skal etableres
med skrænter med en hældning på maks. 1:5.

3.5 Anvendelse, delområde H
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg.
Delområdet kan også anvendes til rekreative formål, såfremt det er foreneligt med
hovedanvendelsen:
Området er udlagt til vej- og stianlæg samt grønne områder.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Delområderne A og B skal udstykkes som i princippet vist på illustrationen nedenfor. På hver
ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig.
Delområderne C, D, E og F kan enten udstykkes til mindre parceller eller storparceller for samlede
bebyggelser inden for det enkelte delområde.
I delområde E og F kan grunde desuden udstykkes som sokkelgrunde.
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Ad 4.1
Med "i princippet" menes, at skel kan flyttes i forbindelse med den endelige udstykning, når
lokalplanens principper ikke tilsidesættes.

4.2 Grundstørrelser
Grunde indenfor delområderne A og B skal udstykkes med en størrelse på min. 400 m² og max
1.200 m² (ekskl. andel i fællesarealer).
I de øvrige delområder skal grunde til tæt-lav bebyggelse, hvis de udstykkes, have en størrelse på
min. 200 m² og maks. 700 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer). Dette gælder dog
ikke sokkelparceller, som kan udstykkes med en størrelse på mindre end 200 m2.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten inden for delområderne A og B fastsættes til maksimalt 30 for den enkelte
ejendom.
I delområderne C, D, E og F, som udlægges til tæt-lav eller etage boligbebyggelse, må det samlede
bruttoetageareal ikke overstige henholdsvis:
3.200 m2 i delområde C
4.600 m2 i delområde D
6.400 m2 i delområde E
5.100 m2 i delområde F
I delområde G kan der opføres mindre bygninger, på op til 50 m2 pr. enhed, såsom skure, pavilloner
og fælleshuse. Det samlede bebyggede areal for delområdet må ikke overstige 100 m2.

5.2 Etager
I delområderne A, B, D, E og F må ny bebyggelse maksimalt opføres i 2 etager.
I delområde C må ny bebyggelse maksimalt opføres i 3 etager inkl. fritlagt underetage.

5.3 Bygningshøjde
I delområderne A, B, D, E og F må ny bebyggelse opføres med en højde på op til 8,5 m over
godkendt niveauplan.
I delområde G må ny bebyggelse opføres med en højde på op til 6 m over terræn.
I delområde C må ny bebyggelse ikke opføres i en højde på mere end 6 m over et godkendt
niveauplan. Dog må enkelte bygningsdele opføres med en højde på op til 8,5 m over godkendt
niveauplan.
For disse højere bygningsdele gælder, at de ikke må være bredere end de mellemliggende lave
bygningsdele.
Niveauplanet fastsættes i vejniveau ud for grunden. Der vil senest i forbindelse med
byggetilladelsen blive fastlagt et eller flere niveauplan.
Ad 5.3
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Principopstalt for fordelingen af høje og lave bygningsdele. Bygningsdel A må have en maksimal højde H-1 på 8,5 meter
og bygningsdel B må have en maksimal højde H-2 på 5 meter. Forholdet mellem disse er, at A må ikke være større end
B.

5.4 Forskudte plan
Ny bebyggelse skal tilpasses terrænforholdene og kan opføres i forskudte plan, hvor terrænforhold
muliggør dette.

5.5 Delvist fritlagt underetage
I delområde C må ny bebyggelse på skrånende terræn fremtræde med delvis fritlagt underetage,
hvor terrænforhold muliggør dette.

5.6 Byggefelter
Ny boligbebyggelse inden for delområderne A og B må ikke opføres nærmere skel mod boligvej end
3 m.
Al ny bebyggelse inden for delområderne C, D, E og F skal opføres inden for byggefelterne, som er
angivet på Kortbilag 2.
Ad 5.6
For delområde A og B gælder, at sekundære bygninger som eksempelvis skure, carporte og
garager kan opføres tættere på vejskel end 3 m (efter gældende Bygningsreglement).

5.7 Bebyggelsens placering
I delområde C skal boligerne placeres i klynger af maksimalt 5 boligenheder pr. klynge for tæt-lav
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bebyggelse, og maksimalt 10 boligenheder pr. klynge for etageboliger. Afstanden mellem klyngerne
skal minimum være 4 m, således at der sikres udsyn over landskabet fra vejen.
I delområde D skal boligerne placeres i klynger af maksimalt 4 boligenheder pr. klynge, og med
mimimum 4 m mellem klyngerne, således at der sikres udsyn over landskabet igennem
bebyggelsen.
I delområde F skal boligerne nord for boligvejen placeres i klynger af maksimalt 4 boligenheder pr.
klynge for tæt-lav bebyggelse, og maksimalt 8 boligenheder pr. klynge for etageboliger. Afstanden
mellem klyngerne skal minimum være 4 m, således at der sikres udsyn over landskabet gennem
bebyggelsen.

5.8 Anlæg til rekreative formål
I område G skal anlæg og mindre bebyggelser til rekreative formål indpasses i landskabet og må
ikke placeres inden for arealerne, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens § 3.

5.9 Nedrivning
Eksisterende erhvervsbebyggelse inden for lokalplanområdet skal nedrives.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk formsprog og have et højt
kvalitetsniveau. Den enkelte bebyggelse skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt
byområde.
Inden for hvert af delområderne C, D, E og F skal bebyggelsen have et arkitektonisk helhedspræg
med hensyn til materialer, bygningshøjder og bygningsvolumen.

6.2 Facader
Når et byggeafsnit inden for et af delområderne C, D, E og F er udbygget, skal facader på øvrige
byggeafsnit inden for det pågældende delområde tilpasses dette – dog med mulighed for variationer.
Facader på række-, klynge og gårdhavehuse i delområderne D og F skal, af hensyn til visuel
variation, opføres med forskydninger i facaderækken på minimum 0,5 m. Disse forskydninger skal
som minimum etableres pr. 2 boligenheder for tæt-lav bebyggelse og 4 boligenheder for
etageboliger.
Bjælkehuse (f.eks. udvendigt synlige hjørnesamlinger, såkaldt raftebygget) må ikke forekomme. Træ
kan dog anvendes til delpartier (mindre end 1/3 af det samlede facadeareal).
Beton må udelukkende anvendes til delpartier (mindre end 1/3 af det samlede facadeareal).
Reflekterende materialer som metal, glas og plastlignende materialer må ikke anvendes som
gennemgående facadebeklædning.

6.3 Tage
Tage skal have en hældning på mellem 0º og 45º. Grønne tage skal udføres med en hældning på
maksimalt 25º.
Den samlede bredde af kviste, indlagte altaner og tagvinduer må ikke overstige halvdelen af
tagfladens længde. En kvist, indlagt altan eller tagvindue må i sin bredde ikke overstige 1/4 af
tagfladens længde.
Tagmaterialer må ikke være reflekterende (glanstal maks. 20), undtaget tagvinduer og mindre partier
af ovenlys.
Flade tage og tage med ensidig taghældning må udføres som grønne tage (mos sedum, græstørv
o.lign.).
Der må ikke opføres afvalmede tage.

6.5 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.

6.4 Udvendige trapper og altangange
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Der kan etableres udvendig trappe som adgangsforhold til etageboliger. Udvendige trapper skal
integreres som en del af arkitekturen og må ikke rage unødvendig ud fra bebyggelsens volumener.
Der må ikke etableres altangange, dog må der forenden af trappen laves et repos på maksimalt 10
kvm, og med adgang for op til 4 boligenheder. Adgangen til boligenhederne kan ske direkte fra
reposet eller via en privat forhave/tagterrasse.

6.5 Vinduer
Udvendige vindueskarme- og rammer må ikke være af plast.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsareal
Delområde G udlægges til fælles opholdsareal for hele lokalplanområdet, jf. Kortbilag 2.
Det fælles opholdsareal skal fungere som et offentligt tilgængeligt rekreativt areal for såvel områdets
beboere som for øvrige personer.
Der skal sikres adgang til det fælles opholdsareal som vist i princippet på Kortbilag 2. De principielle
stiforbindelser må ikke blokeres, og mindst én adgang skal anlægges som handicapvenlig
stiforbindelse.
En stor del af området skal henligge som uberørt natur med en høj grad af biodiversitet.
Opholdsarealet skal understøtte en fysisk aktiv anvendelse af området, der appellerer til områdets
kommende beboere. Disse aktiviteter skal passe ind i opholdsarealets naturlige karakter.
Der skal anlægges snoede stiforløb, der bidrager til opholdsarealets tilgængelighed. Stierne skal
anlægges med henblik på at skabe landskabelige, rumlige og/eller sanselige oplevelsesforløb.

Ad 7.1
Der kan opføres mindre sekundære bygninger i form af skure, drivhuse, nyttehaver, legepladser og
lignende inden for delområdet.
Der kan med fordel anlægges en naturlegeplads eller lignende, som er velintegreret i
opholdsarealets karakter.
Stier og mindre områder kan anlægges med fast belægning herunder hævede gangbroer.

7.2 Beplantning, fælles fri- og opholdsarealer
Det fælles opholdsareal inden for delområde G skal fremstå med en naturlig, uplejet karakter. De
vilde græsarter og den naturlige orden, som præger nærområdet, skal bevares i den fremtidige
udvikling.
Der skal etableres mindre områder ”øer” i det vildtvoksende område til rekreative funktioner, som
understøtter forskellige brugere og deres anvendelser af det fælles opholdsareal.
Inden for delområde G skal træer og buske som udgangspunkt holdes nede, således området ikke
får karakter af skov. Der må dog gerne være enkelte træer og buske samt mindre trægrupper.
Ligeledes må der beplantes langs lokalplanområdets afgrænsning.
Beplantning inden for friarealerne i delområderne A, B, C, D, E, F og H skal som udgangspunkt
være hjemmehørende i Danmark og indgå harmonisk med eksisterende beplantning og engarealets
karakter.
Områder udlagt til støjafskærmning skal fremstå med en grøn karakter. Støjskærme og volde skal
beplantes med klatreplanter, blomstrende urter, små buske og/eller træer, der bidrager til et frodigt
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udtryk.

Ad 7.2
De forskellige øer kan f.eks. bestå af boldbane, legeplads, nyttehaver, frugthave, bålplads og areal
til ophold.

7.3 Hegn
Inden for delområderne A og B skal der i skel mod nabo, sti, vej og fællesarealer plantes hæk.
Hækken kan suppleres med et trådhegn, hvis trådhegnet placeres på indvendig side og ikke er
højere end hækken. Hæk mod vej, sti og fællesarealer skal sættes på egen grund mindst 0,4 m fra
skel.
Hæk må ikke være højere end 1,8 m mod nabo, sti, fællesarealer, samt stamveje, og ikke højere
end 1,2 m mod boligveje.
I delområderne C, D, E og F må der vinkelret på facaden opføres fast hegn med en maksimal højde
på 1,8 meter i maksimalt 3 meters længde. Hegn skal have et ensartet udseende indenfor de
enkelte delområder.

7.4 Beplantningsbælte
Der udlægges arealer til min. 3 m brede beplantningsbælter som vist på Kortbilag 2.
Beplantningsbælterne skal være karakteriserede af en tæt beplantning af træer og buske.
Beplantningsbæltet skal bestå af en kombination af mindst fire forskellige træarter samt et miks af
nåletræer og bredbladede træer. Der skal være en harmonisk overgang fra beplantningsbælterne til
den eksisterende trærække mod øst samt til engarealet mod vest. Arterne skal som udgangspunkt
være hjemmehørende i Danmark. Træarterne skal primært bestå af lave træer og eventuelt enkelte
større træer.
Ad 7.4
Mindre træer: Skovæble, Mirabel, Taks, Hvidtjørn
Større træer: Fuglekirsebær, Skovfyr, Eg, Lærk

7.5 Forbud mod beplantning
Langs områdets nordlige grænse, i en afstand af mindst 2 m fra en skærende kloakledning, må der
ikke udføres beplantning med dybtgående rødder. Ledningens placering er vist på Kortbilag 2.
Mellemrummene mellem boligklyngerne i delområderne C, D og F skal friholdes for beplantning
højere end 0,5 m, således at udsigten sikres til de bagvedliggende områder.

7.6 Terrænregulering
Der skal i forbindelse med byggemodningen anlægges min. 0,5 m rent jord ovenpå den forurenede
jord. Dette omfatter, som udgangspunkt, både de V2-kortlagte områder og de V1-kortlagte områder.
Hvis det, indenfor et V1-kortlagt område, dokumenteres, at der er min. 0,5 m rent jord, kan der
undlades at anlægge de min. 0,5 m rent jord ved byggemodningen.
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Efterfølgende må der terrænreguleres med + 1 m indtil 1 m fra skel i forhold til byggemodnet terræn.
Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn fremstår som en
naturlig del af landskabet.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske dels fra Klarupvej og dels fra Lodsholmvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stamvejene g-g og h-h, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 11 m med ca. 6
m kørebane, en ca. 3 m bred fællessti med ca. 1 m rabat langs begge sider af vejen, som vist i
princippet på illustrationen nedenfor.
Der skal plantes træer langs stamvejen.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil.

Boligvejene i-i, j-j, k-k, l-l-, m-m og n-n skal anlægges som opholds- og legeområder efter
færdselslovens bestemmelser.
Der kan plantes træer langs boligveje.
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Hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen, skal kørebanen have en bredde på mindst 7
m.
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.
Veje anlagt som opholds- og legeområder har en hastighedsbegrænsning på 15 km/t og skal
indrettes med hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Vejtræer kræver en rabat på ca. 2 m.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Primærstien a-a (opdelt i delstykkerne a1-a1, a2-a2 og a3-a3), som er vist på Kortbilag 2, skal
udlægges som en 3 m bred fællessti, og anlægges med fast belægning som asfalt, og med
mastebelysning.
Der skal plantes træer langs med primærstien a2-a2.

Sekundærstien b1-b1 skal udlægges som en 2 m bred sti og anlægges med en belægning
som stenmel og med pullertbelysning. Der kan plantes træer langs stien.
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Stien b2-b2 skal etableres som en slået græssti. Stien kan etableres som en 1,5 m bred sti med en
belægning som stenmel.
Tilslutningsstierne c-c, d-d, e-e og f-f skal udlægges som 1,5 m brede stier, og anlægges med en
belægning som stenmel, og med pullertbelysning.
Der skal etableres stier i delområde G. Stierne kan etableres som slået græssti eller med en
belægning som eksempelvis stenmel.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Det fremgår af 8.2, at der skal plantes træer langs stamvejen. Disse træer kan også placeres langs
primærstien på de dele af strækningen, hvor der både er vej og sti. Træer kræver at bredde på rabat
er ca. 2 m for at give optimale vækstbetingelser.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringspladser pr. bolig for tæt-lav bebyggelse.
2 parkeringdpladser pr. bolig for åben-lav bebyggelse.

Ad 8.4
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved
dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.
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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 i henhold til kommunens spildevandsplan. Området skal således
separatkloakeres, og spildevand skal ledes til Renseanlæg Øst.
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
Der skal etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet inden afledning til recipient
(bæk, å, sø, fjord eller hav). Regnvandsbassinet skal etableres med en maksimal hældning på 1:5.
Fra regnvandsbassinet kan regnvandet som alternativ helt eller delvist nedsives indenfor delområde
G.
Regnvandsbassinet er vist med en principiel placering og udstrækning på Kortbilag 2.
Der skal langs den østlige grænse af delområde E etableres en grøft eller vold, der sikrer, at
overfladevand i ekstremnedbørssituationen ikke løber ned i boligområdet øst for lokalplanområdet.
I delområderne A, B, D og E skal lokale lavninger, hvor der i ekstremnedbørssituationen ophobes
vand, udjævnes ved mindre terrænregulering i forbindelse med byggemodning.
Ad 9.3
Regnvandsbassinet anlægges med sø-lignende karakter. Bassinets sider udformes af
sikkerhedsmæssige årsager med svag hældning, da bassinet ikke indhegnes.

9.4 Renovation og affald
Ved projektering skal der indtænkes dagrenovationsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
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bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
I forbindelse med byomdannelse er det hensigtsmæssigt at inddrage en affaldskonsulent fra Aalborg
Forsyning, Renovation på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, for generelt at sikre optimale
løsninger for den totale affaldshåndtering.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

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

9.7 Energianlæg
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes på tage, såfremt det sker som en integreret del af bygningens
arkitektur. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for
naboer, genboer og forbipasserende.
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.
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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.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj i byomdannelsesområde
Der skal etableres midlertidige støjafskærmninger i form af volde, hegn e.l. for de områder, der
ibrugtages inden for den periode, hvor produktionsvirksomheden har produktion eller støjende
aktiviteter i området.
Afskærmningen skal placeres som i princippet vist på illustrationer under afsnittet støj i lokalplanens
redegørelse eller tilsvarende, og i et omfang så de lempede støjkrav for byomdannelsesområder jf.
Miljøstyrelsens vejledninger kan overholdes.
Den etapevise udbygning skal ske som anført på Kortbilag 2.

10.3 Støj fra virksomheder
Der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning som støjvold, støjmur eller
lignende, som sikrer, at støj fra virksomheder højst belaster boligområderne med Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier.
Støjafskærmningen skal placeres langs områdets afgrænsning mod støjkilden i området udlagt til
støjafskærmning jf. Kortbilag 2.
Ad 10.3
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes mindst en grundejerforening inden for lokalplanområdet med medlemspligt for
samtlige grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på
fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer,
beplantningsbælter og støjskærme.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne skal anlægge og vedligeholde fællesområder og
funktioner i delområde G samt forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje,
belysning, fællesanlæg, stier og støjskærme. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af
rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
Ad 11.1
Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser om oprettelse af
grundejerforeninger for områder med etageboliger.
Imidlertid ejes lokalplanområdet af en gruppe grundejere, der i forbindelse med salg vil sikre
oprettelse og pligt til medlemskab af en grundejerforening bl.a. til sikring af drift af fællesarealer og
fælles anlæg.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før følgende anlæg er
anlagt:
Vejstykke g-g med belysning er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2 som betingelse
for ibrugtagning af delområderne D, E og F.
Vejstykke h-h med belysning er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2 som betingelse
for ibrugtagning af delområderne A, B og C.
Stiforløb a1-a1 med belysning er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3 som betingelse for
ibrugtagning af delområderne D, E og F.
Stiforløb a3-a3 med belysning er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3 som betingelse for
ibrugtagning af delområderne A, B og C.
Stiforløb b1-b1 med belysning er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8,3 som betingelse for
ibrugtagning af delområderne A og B.
Stiforløb a2-a2 med belysning skal anlægges i overensstemmelse med pkt. 8.3 senest, når ny
bebyggelse i delområderne A-F er taget i brug.
Stiforløb c-c med belysning skal anlægges i overensstemmelse med pkt. 8.3 senest, når ny
bebyggelse i delområde A er taget i brug
Stiforløb d-d med belysning skal anlægges i overensstemmelse med pkt. 8.3 senest, når ny
bebyggelse i delområde B er taget i brug.
Stiforløb e-e med belysning skal anlægges i overensstemmelse med pkt. 8.3 senest, når ny
bebyggelse i delområde E er taget i brug.
Det fælles opholdsareal i delområde G skal anlægges i overensstemmelse med pkt. 7.1 senest,
når bebyggelse i delområderne A-F er taget i brug.
Venstresvingbanen på Klarupvej er anlagt i overensstemmelse med den frivillige
udbygningsaftale som betingelse for ibrugtagning af delområderne D og E.

12.2 Betingelser, delområder
Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er
udført for delområdet:
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.2.
Tilslutningsstier til primær- og sekundærstier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning,
jf. pkt 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet, jf. pkt. 9.2.
Der er etableret støjdæmpende foranstaltninger i overensstemmelse med de gældende
retningslinjer for lempede støjgrænser, jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj i
byomdannelsesområder.
Der er etableret støjdæmpende foranstaltninger i overensstemmelse med pkt. 10.3.
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Ad 12.2
Aalborg Kommune henleder opmærksomheden på Planlovens § 15, stk. 2, nr. 12 og Byggelovens §
4. Heraf fremgår bl.a. at kommunen, allerede inden påbegyndelse af et byggearbejde, kan stille
krav om udførelse af afskærmende foranstaltninger som fx støjvolde - alternativt, at der stilles
økonomisk sikkerhed for, at anlæggene udføres.
Det vil sige, at der ikke kan meddeles byggetilladelse før støjvoldene er anlagte, eller der er stillet
økonomisk sikkerhed, således at arbejdet kan blive udført senere, dog senest inden byggeriet tages
i brug.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
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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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Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 7-1-108 efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)".
Der er lavet en miljøscreening af planen, som viser, at omdannelsen af området fra erhverv til boligog rekreative formål forventes at have indvirkning på miljøet. Der er således udarbejdet en
miljørapport.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
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Hvad er en miljørapport?
"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 planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget
en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for den tilhørende plan.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten
suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et
selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser
overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold
Indhold og hovedformål
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne det bynære område i Klarup til mere følsom
arealanvendelse såsom boligformål og rekreative formål.
Et særligt fokus er at skabe nye og alternative løsninger til fritstående parceller, hvor adgang med bil
direkte til bolig, og privathed i boligens opholdsarealer er vigtige.
Området ejes af Skagen Beton, og der er lagt op til, at der skal være 5 boligområder. Overordnet er
der stor terrænforskel for den østlige og vestlige del af området. Den vestlige del er i dag
engområde, og er ikke egnet til bebyggelse. Dette område er planlagt udlagt til rekreativt område for
nye beboere, men vil også være muligt at anvende for andre beboere i området.

Figur 1: Illustration fra lokalplan.

Lokalplanområdet anvendes i dag til erhvervsvirksomhed i form af betonvarefabrikation. Det er
hensigten, at området skal omdannes til boligområde samtidig med, at virksomhedens aktiviteter er
igangværende.
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, og indholdet i denne danner baggrund for
nærværende miljørapport. Rapporten udbygger screeningsresultaterne, hvor dette er fundet
nødvendigt, og verificerer de øvrige oplysninger i screeningen.
Punkter til vurdering er som følger:
Landskab
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Støjpåvirkning
Jordforurening
Klimatilpasning

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Sammenhæng med anden fysisk planlægning" i lokalplanredegørelsen.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Miljøvurderingen omfatter forslag til Lokalplan 7-1-108 og er gennemført efter Lov om miljøvurdering
af planer og programmer. Sammenfatningen i dette kapitel er et kortfattet resumé af miljørapportens
efterfølgende kapitler.
Landskab
Samlet vurderes det, at lokalplanen er tilpasset, så det eksisterende landskab i området bevares og
fremhæves.
Støjpåvirkning
Midlertidige støjafskærmninger i takt med boligdannelsen vil nedbringe støjpåvirkningen så de
gældende støjkrav i byomdannelsesområder overholdes.
Der skal etableres støjafskærmning mod Vejdirektoratets område.
Jordforurening
Der er 2 områder, der er kortlagt på V2, som følge af slagge-/askeforekomster. Den resterende del
af området er kortlagt på V1-niveau. Der påvist forurening med oliestoffer ved en indledende
miljøscreening af virksomhedsområdet.
Klimatilpasning
Det skal i forbindelse med den kommende udbygning af området afklares, om der er er mulighed for
lokal/privat nedsivning af overfladevand, eller om overfladevand skal ledes til regnvandsledning. Der
kan ikke nedsives i områder med forurenet jord.
Abødende foranstaltninger
Med henblik på at undgå væsentlige negative påvirkninger i forbindelse med planens
gennemførelse, er der arbejdet med afbødende foranstaltninger i form af
midlertidige støjafskærmninger og opgravning af olieforurening.
Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo - det såkaldte 0-alternativ.
Overvågning
Der skal ske løbende tjek af forureningsforekomsterne efterhånden, som den mere detaljerede
bebyggelsesplan kendes. Samtidg skal nedsivningsegnethed vurderes, så der ikke sker udvaskning
af tungmetaller.
I takt med udbygning af området skal det ved behov dokumenteres, at støj fra eksisterende
virksomheder og støj fra trafik overholder gældende støjkrav.
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Miljøvurdering
Forud for udarbejdelse af denne miljørapport er berørte myndigheder blevet hørt. Der er modtaget
bemærkninger fra følgende:
Miljø- og Energiforvaltningen (vedrørende støjpåvirkning fra trafik og virksomhed, jordforurening
samt håndtering af overfladevand)
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt.

Landskab
Planområdet ligger ikke inden for beskyttelseszoner og -linjer for strand, skov, kirker, fortidsminder,
søer, vandløb og diger eller i kystnærhedszonen, og er ikke omfattet af fredninger.
Den højtliggende del af lokalplanområdet, som udgør cirka halvdelen af det samlede areal, ligger
inden for området Sejlflod Kridtø, som er udpeget som værdifuldt geologisk interesseområde.
Området benyttes i dag til fabriksområde, og dele af området er opfyldt med slagger/aske. Dette
skal ved kommende byggemodninger håndteres miljømæssigt korrekt.
Området er beliggende ved den nordlige rand af Sejlflod Kridtø, og terrrænet falder fra knap kote 12
m i det sydøstlige hjørne til ca. kote 2 m i det nordvestlige hjørne.
Området er placeret ved skrænten ved overgangen til Romdrup Ådal. Derfor vil det være naturligt, at
den landskabelige værdi udnyttes og fremhæves, således at der skabes et boligområde med en
særlig identitet. Flere boliger vil få udsigt over ådalen.
Den lavtliggende del af planområdet udlægges til offentligt rekreativt opholdsareal, hvilket vurderes
at have en positiv, dog ikke væsentlig, indvirkning på friluftslivet og de rekreative interesser i
området.
Boligernes placering styres i forslaget af terrænets udformning på stedet, hvilket frigiver et grønt
rekreativt område mod nordvest, hvor der er udpeget areal til en grøn kile. Området ligger i kanten
af Klarup, og dets fremtoning vil påvirke indtrykket af byen. Området ændres med den grønne
karakter til noget mere imødekommende og åbner også op for, at andre end beboerne selv kan
benytte området. Der ligger meget æstetisk, biologisk og rekreativt potentiale i bebyggelsesplanens
grønne del, hvis de fysiske sammenhænge og fremtidige plejeplaner fremmer dyre- og planteliv.
Lokalplanområdet grænser mod vest op til et område, som i Aalborg Kommuneplan vurderes at
have bevaringsværdige grønne karaktertræk (Romdrup Ådal). Størstedelen af den vestlige del af
lokalplanområdet udpeges til rekreativt område og påvirker dermed ikke Romdrup Ådal negativt.

Støjpåvirkning
Planområdet er udpeget som byomdannelsesområde, hvorved det er muligt at påbegynde
omdannelsen til støjfølsom anvendelse, før den eksisterende erhvervsstøj i området er bragt til
ophør. Denne støj skal bringes til ophør inden for en periode, som ikke væsentligt overstiger 8 år
efter planens bekendtgørelse.
I perioden med kombineret virksomhed og bolig skal der etableres støjafskærmende foranstaltninger
(se lokalplanredegørelsens afsnit om støj).
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Grundejer har fået udarbejdet støjrapporter, der beskriver i hvilket omfang, der skal etableres
støjafskærmning for at kunne overholde gældende regler, når der både skal placeres boliger, og
virksomheden skal bevares i en årrække.
Støj er for de fleste mennesker generende, og kan påvirke vores helbred. Derfor er det planlagt at
etablere midlertidige støjafskærmninger, bestående af f.eks. jordmaterialer fra området.
Støjafskærmningerne placere således, at de får den ønskede effekt overfor støj fra virksomheden i
takt med boligdannelsen i området. Støjafskærmning vil medføre mindre lys i dele af boligområdet.
Langs planområdets sydlige kant, ca. 40 m ind i området, overskrider trafikstøjen fra Klarupvej den
tilladte støjgrænse for boligområder og rekreative opholdsarealer. Den støjpåvirkede bræmme
udlægges i lokalplanen til beplantningsbælte. Støjpåvirkning fra virksomheder og trafik forventes
derved ikke at have væsentlig indvirkning på planområdet.
Planområdet vejbetjenes dels fra Klarupvej og dels fra Lodsholmvej med nyanlagte fordelingsveje.
Fordelingsvejene laves ikke gennemgående for at undgå gennemkørende trafik i området. Fra
fordelingsvejene anlægges mindre boligveje og stisystemer og separate stisystemer. Stisystemerne
inden for området kobles på det eksisterende stinet i området, hvilket har en positiv, men ikke
væsentlig, indvirkning med en udvidelse af stinettet.
Området sydøst for lokalplanområdet er i dag anvendt af Vejdirektoratets vintertjeneste. Støjen fra
dette område er undersøgt og vil kræve, at der etableres støjafskærmning for at imødekomme
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Da der på nuværende tidspunkt ikke er en slutdato for
Vejdirektoratets aktiviteter i området, gælder de reducerede grænseværdier for
byomdannelsesområder ikke for denne støjpåvirkning.

Jordforurening
Størstedelen af planområdet er kortlagt på enten vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2) efter
Jordforureningsloven på grund af den nuværende anvendelse til cementstøberi. Den nordlige
halvdel af matr.nr. 1k, Romdrup By, Romdrup er områdeklassificeret som lettere forurenet. Da
planområdet er enten V1- eller V2-kortlagt eller områdeklassificeret, skal der ved jordflytning
foretages analyse af jorden, og jordflytningen skal anmeldes til Aalborg Kommunes Miljøafdeling.
Forureningsbilledet er som vist nedenfor i figur 2. De røde V2-kortlagte områder er områder, der er
fyldt med flyveaske og slagger fra det tidligere Nordkraft i Aalborg. Det lilla område er kortlagt på
vidensniveau 1 som følge af cementstøberiaktiviteter siden 1953. Resten af området er
områdeklassificeret.
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Figur 2: Områdeklassificeret = mintgrøn, V1= lilla, V2 = rød
I den indledende miljøundersøgelse (fra Orbicon) er der udført borearbejde ved kendte kilder. Der er
konstateret en kraftig forurening i jorden med oliestoffer ved tanke T5/T6, i det område, hvor der er
planlagt søhuse. Tankplaceringer og dermed også forureningsplacering fremgår af figur 3.
Forureningen er planlagt afgravet i forbindelse med nedlukning af virksomheden.
I de V2-kortlagte områder er der deponeret slagger og flyveaske. Det deponerede materiale
forventes at indeholde store mængder af tungmetaller. Der er ved undersøgelsen påvist indhold af
aske/slagger ud over de kortlagte områder. Ved kommende ændring af arealerne til boligformål vil
det i forbindelse med byggemodningen være nødvendigt at undersøge aske-/slaggeforekomsterne
mere grundigt ift. bygninger, afvanding, evt. genanvendelse mm. Idet salgsformen endnu ikke er
afklaret/aftalt, og der dermed kan være flere ejere til de forskellige byggemodninger, vil
forureningsrisici blive behandlet særskilt for områderne.
Forekomsterne af slagger og flyveaske er en usikkerhedsfaktor i forhold til nedsivningsegnetheden,
og der er betydelig risiko for, at der er delområder, der ikke er egnede til nedsivning grundet uegnet
permeabilitet eller udvaskning af tungmetaller fra flyveaske.
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Figur 3: Kildeundersøgelse i 2016 på Klarupvej 98, Aalborg.

Klimatilpasning
Lokalplanområdet er i Spildevandsplanen angivet som planlagt separatkloakeret med udledning af
overfladevand til vandløbet i lokalplanområdets nordvestlige hjørne. Lokalplanområdet er indeholdt i
udledningstilladelsen for U3.0.02, hvor det er forudsat, at overfladevand skal forsinkes til 1 l/s/ha
inden udløb til grøften.
På nuværende tidspunkt er der et bassin i det nordvestlige hjørne på ca. 1.000 m3 (uden for
lokalplanområdet), som modtager overfladevand fra den allerede kloakerede del af K3.0.02. I
forbindelse med omdannelsen af lokalplanområdet til boligområde skal forsinkelsesbassinet
udvides.
Hvis der i den kommende lokalplan arbejdes med planer om lokal/privat håndtering af overfladevand
ved nedsivning, så anbefales det, at disse planer skal omfatte overfladevand fra lokalplanområdets
veje og parkeringspladser, så hele lokalplanområdet kan håndteres som spildevandskloakeret.
Et lille udsnit af lokalplanområdet, grænsende op til det eksisterende regnvandsbassin uden for
områdets nordvestlige hjørne, er i høj risiko (5 % eller mere i 2050) for oversvømmelse. Det lille
udsnit er beliggende i den lavtliggende del af lokalplanområdet, som ikke udlægges til bebyggelse,
og som kan anvendes til forsinkelse af regn- og overfladevand. Nye bygninger placeres, hvor der
ikke er udfordringer i forhold til oversvømmelse, hvorved der ikke er behov for fastlæggelse af min.
sokkel- eller gulvkote.
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I lokalplanen fremgår, at der skal etableres en grøft eller vold, som skal sikre at overfladevand i
ekstremnedbørssituationer ikke løber ned i boligområdet øst for lokalplanområdet.
De steder i lokalplanområdet, hvor der er lavninger, og hvor der skal bygges, skal udjævnes ved
mindre terrænregulering.
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Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført:
Midlertidige støjafskærmninger til at nedsætte støj fra virksomheden i den periode, hvor området
er omdannelsesområde.
Støjafskærmning til nedsættelse af støj fra Vejdirektoratets materielgård.
Opgravning af olieforurenet jord inden for lokalplanområdet.
Vurdering af mulighed for nedsivning af regnvand/overfladevand set ift. områdets geologi, fyldlag
og sat op imod en traditionel separeringsmetode.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
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Overvågning
Med baggrund i samtlige informationer vil det ved omdannelse af området ved Klarupvej til
boligområde og rekreativt område være nødvendigt med overvågning i forhold til støj fra
virksomheder samt støj fra Klarupvej.
Det skal desuden løbende overvåges, hvilken type forurening der er i området, og hvilke
foranstaltninger der skal foretages i den forbindelse.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter, at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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