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

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformningen 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 på baggrund af et borgerinitiativ. Fjellerad og Omegns Udviklingsselskab
(FOU) ønsker at udvikle lokalplanområdet til et nyt boligområde. I Fysisk Vision 2025 er det blevet
lovet, at ”øvrige oplandsbyer og landsbyer skal have frihed og fleksible rammer til en lokal forankret
udvikling”. Da Fjellerad i kommuneplanen er en landsby, og borgergruppen har sandsynliggjort
projektet, er der basis for en udvikling af Fjellerad.
Det er et ønske at tilføre nye indbyggere til byen for at styrke by- og foreningslivet samt bevare det
eksisterende serviceudbud i form af eksempelvis skole og handel. FOU og Fjellerad Samråd
arbejder i fællesskab på at gøre det muligt at udbygge byen.
Målet for byudviklingsområdet er, at det bliver en aktiv del af den eksisterende landsby. Man har
generelt et ønske om at inddrage Fjellerads beboere i udviklingen af området. Dette skal bl.a. ske
ved at åbne området op over for Fjellerad og omegn med en offentlig tilgængelig grøn
legeplads samt en passage gennem området, som kobles på den eksisterende "Møllesti", som den
kaldes i området. Yderligere etableres der ikke fælleshus i bebyggelsen, da Fjellerad har
Samlingssalen som fælleshus for hele landsbyen.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende syd for Fjellerad og udgøres af matr. 11æ, Fjellerad By, Gunderup.
Området afgrænses af landbrugsarealer mod øst og syd, Hålsvej mod vest og den eksisterende by
mod nord.
Lokalplanområdet er ca. 3 ha.
Arealet er placeret i starten af en afstrømnings-lavning og anvendes i dag som landbrugsjord.
Terrænet skråner fra byen i nord, hvor området ligger i kote 60 m, og falder jævnt til kote 55 m mod
syd.
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Lokalplanområdet set fra det sydvestlige hjørne. Man kan fornemme en lavning i den sydlige del af området (højre side
af billedet).

Området ligger i landzone. Dette forbliver uændret.
Adgangsvejen til det nye lokalplanområde skal tilsluttes Hålsvej. Hålsvej har et længere forløb af
allétræer langs hele lokalplanområdets vestlige grænse, som skal sikres for at understøtte den
gennemgående karakter af grønne indfaldsveje til Fjellerad.
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Ankomst til Fjellerad fra syd via Hålsvej. Allétræerne skaber en grøn indfaldsvej. Lokalplanområdet ligger til højre for
vejen.

En lille del af lokalplanens nordlige område er beliggende i område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og følsom indvinding (illustreret på kortbilag 2). Området er dog
beliggende udenfor indvindingsoplande og kildepladszoner til vandværkerne.

Omgivelser
Fjellerad by ligger nord for lokalplanområdet. Vaarst-Fjellerad skole er noget af det første, man
møder, når man kommer ind i byen fra syd via Hålsvej. Der er ca. 250 m fra lokalplanområdet til
skolen.
Byen ligger langs med en bakketop med tidligere byudvikling som afstikkere på bakkekamme af
afstrømningsformationer fra toppen. At byudviklingen er sket på denne måde har sikret
landskabelige kig fra byens midte.
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Den sydlige afgrænsning af Fjellerad by set mod øst fra lokalplanområdet. Placeringen på bakkekamme har sikret
smukke landskabelige kig.

Arkitektonisk består Fjellerad by af huse i meget forskellige byggestile, farver og materialer. Fælles
er en overordnet lav bebyggelse og en grøn frodighed samt et markant grønt præg ved alle
indfaldsveje.
Der er flere rekreative områder i og omkring Fjellerad. Ca. 800 m syd for lokalplanområdet finder
man Lindenborg Ådal, der også er udpeget som en del af Aalborg Kommunes Grøn-blå struktur. I
selve byen kan nævnes Bydammen, som er byens gadekær og Bygrunden, der er et fælles grønt
areal ved Vaarstvej. Herforuden har byen et stisystem med fire forskellige ruter, der giver mulighed
for at opleve den omkringliggende natur. Den ene af ruterne, kaldet "Møllesti" af lokale, skal føres
igennem det nye lokalplanområde.
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Udsigten mod sydøst set fra den sydlige del af lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger overordnede rammer for opførelse af boliger indenfor området. Rammerne
er udformet med henblik på at sikre, at intentionerne i kommuneplanen kan efterleves, og at der
indenfor området kan etableres en attraktiv og sammenhængende boligbebyggelse.

Disponering
Lokalplanen skal sikre, at bebyggelse opføres langs lokalplanområdets østlige og vestlige
afgrænsning, mens der friholdes et areal i midten af området mod syd. Dette skyldes, at der her er
en lavning i terrænet.
Denne disponering giver mulighed for naturligt at håndtere og navigere regnvandet
til lokalplanområdets lavtliggende arealer. Yderligere kan det være med til at sikre udsigt mod syd og
Lindenborg Ådal for flest mulige.

Anvendelse og bebyggelse
Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af etageboliger i max. 2 etager samt tæt-lav og
åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for området er max. 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav
bebyggelse og etageboliger. Der kan dog max. opføres 24 boliger.
Bebyggelse kan opføres i to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,50 meter.
I dele af området kan der være så store terrænspring på de enkelte grunde, at de kan udnyttes til at
bygge i forskudte plan.
Bebyggelsen kan dog også opføres i ét fuldt plan med mulighed for parterreplan. Et parterreplan kan
betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det lavest liggende terræn på
grunden.

Illustration af parterreplan.

Visuelt kan den nye boligbebyggelse fremtræde med variation i arkitektur og materialevalg. Det
vigtigste er, at boligerne tilpasses terrænet.
Solpaneler skal indgå som en integreret arkitektonisk del af husene. Solenergianlæg må ikke
medføre blændingsgener.

Landskab og beplantning
Landskabet er det bærende element i planlægningen. Grønne områder med stor naturmæssig og
rekreativ kvalitet lige uden for døren er områdets vigtigste varemærke. Bygningerne skal tilpasses
terrænet og ikke omvendt. Der må, med andre ord, kun ske uvæsentlige terræntilpasninger, hvilket

Side 10

Udkast

Lokalplan 7-5-101

er defineret som max. +/- 1,00 m under byggemodning og max. +/- 0,5 efter endt byggemodning.
Alle boliger skal have adgang til såvel et privat som et fælles opholdsareal. Derfor skal der friholdes
et areal på 4500 m2 omkring den lavning, der er i den sydlige del af lokalplanområdet. Det grønne
opholdsareal skal desuden også kunne anvendes af resten af landsbyen. Derfor skal der opføres en
offentligt tilgængelig legeplads i området. Der kan også laves andre tiltag som eksempelvis
at etablere borde/bænke sæt eller andre samlende fællesaktiviteter.
Foruden det grønne friareal har Hålsvej et forløb af allétræer langs lokalplanområdets vestlige
grænse. Disse skal bevares som et karaktertræk for området.

Bæredygtighed
Baggrunden for udviklingen af området er et forslag om at etablere boligbyggeri med fokus på miljø
og energi. Det er derfor foreslået, at de nye huse opføres som passivhuse. Det er dog ikke muligt at
stille krav om energiklassificering i en lokalplan, og det vil derfor kun fremgå som en anbefaling.
Dette underbygges af muligheden om dispensation for tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning,
hvis en bygning lever op til Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri.
Det er dog ikke kun bebyggelsen, der skal sikre, at området bliver energi- og miljøvenligt. Der skal
også sikres andre bæredygtige initiativer. Af hensyn til den lokale håndtering af regnvand skal
der etableres et infiltrationsbassin (nedsivningsbassin) i det lavest beliggende område mod syd.
Yderligere skal parkeringsflader på terræn, så vidt muligt, anlægges med gennemtrængelig
belægning som græsarmering eller lignende. Derforuden kan der etableres andre åbne løsninger
som eksempelvis åbne vandløb eller begrønnede tage for at håndtere noget af overfladevandet.

Veje og stiforbindelser
Vejadgangen til området sker fra Hålsvej. Der etableres en stamvej, og herfra fordeles trafikken til
boligerne ad stikveje. Stamvejen skal befæstes med asfalt, mens andre veje, stier mm. kan have en
anden type belægning.
For at sikre sammenhæng med det omkringliggende landskab og den eksisterende landsby skal der
etableres en sti gennem området. Stien skal gribe fat i den eksisterende sti, kaldet "Møllesti" af de
lokale, som løber syd for lokalplanområdet.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, som ligger ca.
2 km sydvest for lokalplanområdet. Det nye lokalplanområde ligger desuden i forlængelse af
eksisterende by. Planlægning til nyt boligområde vurderes derfor ikke at ville medføre nye former for
forstyrrelser ind i Natura 2000-området, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
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projekter.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række
dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen forventes ikke at have nogen indvirkning, da der ikke er registreret beskyttede dyreeller plantearter i området.

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.
Kommuneplantillægget udvider en eksisterende landsbyramme med lokalplanområdets
afgrænsning.
Planen vil muliggøre opførelse af i alt 24 boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab
for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag 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).

Arkæologi
Nordjyllands Historiske Museum har gjort opmærksom på, at museet kan have væsentlige
arkæologiske interesser inden for dele af lokalplanområdet.
Arealet ligger på en sydvendt skråning i kanten af et plateau umiddelbart oven for Lindenborg Ådal. I
området er registreret en del gravhøje, mens den forhistoriske bebyggelse ikke er velbelyst.
Omkring 50 m vest for arealet har været en gravhøj, hvorpå runestenen Gunderup I stod. Ifølge
runestenens tekst var der tale om en regulær gravsten, og det er oplagt, at der er et vikingetidsmiljø
på stedet. Knap 50 m syd for arealet findes en anden gravhøj, mens der omkring 300 m nordvest for
arealet findes en lille højgruppe med tre registrerede høje. På selve arealet kan der være tomter af
uregistrerede gravhøje eller rester af den bebyggelse, der har knyttet sig til gravhøjene.
På ovenstående kulturhistorisk baggrund er det derfor Nordjyllands Historiske Museums vurdering,
at der er en stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og
byggeri i området. Museet opfordrer derfor til, at der forud for anlægsarbejder på arealet
gennemføres en større, arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af
fortidsminder. På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse,
tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.
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.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet
sig ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe
fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Slots- og Kulturstyrelsen.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone, se Kortbilag 1. Der må
derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Landbrugsstyrelsen har godkendt, at
landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
matrikulære ændringer. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten
stille betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

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.

Grundvandsbeskyttelse
I den nordlige del af lokalplanområdet er et mindre areal beliggende inden for område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), dog uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Området
skal friholdes for bebyggelse.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.
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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.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål,
at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn,
at der udlægges areal til fælles ophold,
at det fælles areal anlægges med regnvandssø til nedsivning af overfladevand for området,
stiforbindelse med offentlig adgang centralt gennem området,
at der max. opføres 24 boliger,
at vejadgang til området sker fra Hålsvej,
at der etableres en pumpestation til håndtering af spildevand i områdets sydlige del.
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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. Zoneforholdet forbliver uændret.

2.4 Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter jf. Planlovens § 15 stk. 4 de nødvendige tilladelser efter planlovens § 35 for
lokalplanens virkeliggørelse med hensyn til:
Opførelse af bebyggelse med et areal og udseende svarende til de i pkt. 5 og pkt. 6 fastsatte
bestemmelser.
Etablering af fælles opholdsarealer svarende til de i pkt. 7 fastsatte bestemmelser.
Etablering af regnvandsbassin og vandløb svarende til de i pkt. 7 fastsatte bestemmelser.
Etablering af veje, stier og parkering svarende til de i pkt. 8 fastsatte bestemmelser.
Etablering af pumpestation svarende til de i pkt. 9 fastsatte bestemmelser.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for området 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)
Tæt-lav boliger eller etageboliger i 2 etager
Rekreative formål

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Der må max. udstykkes 24 antal boliger inden for lokalplanområdet.
Træbeplantningen langs Hålsvej kan ikke indgå i en udstykning.
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Kortbilag 3 og 4.

4.2 Grundstørrelser
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og under 1.400 m²
(ekskl. andel i fællesarealer).
Grunde til tæt-lav bebyggelse kan udstykkes til mindre parceller eller storparceller for samlede
bebyggelser. Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 400
m² og max. 700 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent for åben-lav max. 30.
Bebyggelsesprocent for tæt-lav og etageboliger max. 40.
Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte udstyknings areal uden tillæg af andel i
fællesarealer.
Der må dog max. opføres 24 boliger og heraf må max. halvdelen være etageboliger. Ved
etageboliger tæller en lejlighed som en bolig.

5.2 Etager og bygningshøjder
Ny bebyggelse må opføres i max. 2 etager og med en bygningshøjde på max. 8,50 m, målt fra et
niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet. Skorstene og antenner er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.
I dele af området kan der være så store terrænspring på de enkelte grunde, at de kan udnyttes til at
bygge i forskudte plan.
Ny bebyggelse kan dog også opføres i ét fuldt plan med mulighed for parterreplan. Et parterreplan
kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det lavest beliggende terræn på
grunden.

Illustration af parterreplan.

I der kan etableres tagterasser, dog kun i 1. sals højde.

5.3 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,50 meter fra vejskel og naboskel. Undtaget er dog
postkasser samt skure og lignende til renovationscontainere, som kan opstilles/opføres mellem
byggelinje og vejskel.
Langs Hålsvej må ny bebyggelse ikke placeres nærmere end 5,00 m fra vejskel. Her gøres
ingen undtagelser. Dette er for at sikre de bevaringsværdige træer.
Tekniske anlæg er undtaget ovennævnte bestemmelser på nær byggelinjen på 5,00 m fra vejskel ud
mod Hålsvej.
Der må ikke placeres bebyggelse i området med særlige drikkevandsinteresser som vist på
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Kortbilag 2.

5.4 Grupperinger
Boligerne kan opføres i grupper med max. 3 boliger i stueplan.

5.5 Mindre bygninger og anlæg
Garager, carporte, redskabsskure og lignende mindre bygninger må højst opføres i én etage og må
ikke placeres nærmere end 5,00 m fra vejskel ud mod Hålsvej.

5.6 Bygningsfremspring
Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende skal placeres mindst 2,50 m fra naboskel
og vejskel, dog mindst 5,00 m fra vejskel ud mod Hålsvej.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Op til
halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre materialer
omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig
arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller
træhuse med krydsende hjørnesamlinger.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
Ad 6.1
Bestemmelsen skal sikre, at ny bebyggelse fremtræder som en forlængelse af den eksisterende by.

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

6.3 Tage
Tage skal udføres som sadeltag. Tage skal have en hældning på mellem 15o og 45o.
Til tagdækning må anvendes tegl- eller betontagsten (ikke glaserede), tagpap, naturskifer,
eternitskifer, forpatinerede metalplader og -profiler samt begrønnede tage (mos, sedum o.lign.).
Tagmaterialer må ikke være reflekterende - 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 6.3
Bestemmelsen skal sikre, at ny bebyggelse fremtræder som en forlængelse af den eksisterende by.

6.4 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig 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 6.4
Aalborg Kommune skal 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 Fælles opholdsarealer, generelt
Der skal udlægges et fælles opholdsareal i lokalplanområdet. Arealet skal være ca. 4500 m2 og
placeres som vist i princippet på Kortbilag 2 i områdets lavning. Arealet skal friholdes for
bebyggelse. Der kan dog opføres tekniske anlæg, såfremt disse indpasses i området.
De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed
menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og
beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering. Det skal samtidig sikres, at
de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
Fælles opholdsarealer skal have en god solorientering, have god vindkomfort og indrettes med
fleksible opholds- og aktivitetsmuligheder afstemt efter de ønskede målgruppers behov.
De fælles opholdsarealer skal indrettes med en varieret vegetation af naturgræs med et ekstensivt
plejeniveau, kombineret med fx blomster, løg, buske og træer. Beplantningen skal overvejende være
hjemmehørende og egnstypiske plantearter. Formålet med beplantningen er dels at styrke
biodiversiteten på området, dels at understøtte gode forhold til ophold og leg. Dette i form af fx
afskærmning mod vind, for tryghed og indbliksgener samt variation i rumlighed, farve, duft og
materialitet, der understøtter oplevelsesrig rekreation og aktivitet.
Fælles opholdsarealer skal indrettes, beplantes og koteres, så de bidrager til lokal nedsivning og
fordamning af overfladevand. De skal i størst mulig omfang anlægges med gennemtrængelige flader
som beplantning, grus, stenmel ol., og forsinkelsesvolumener til regnvand skal indtænkes i den
samlede disponering af arealerne.
Løsninger til lokal afledning af regnvand må ikke designes således, at opholdsarealernes
opholdskvalitet og rekreative anvendelighed forringes.
Ad 7.1
Der findes mange kvalificerede måder at indrette opholdsarealer på. Derfor stiller lokalplanen ikke
krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren
dokumentere, at opholdsarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal
som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger, skyggeforhold og
beplantning er vist.

7.2 Fælles opholdsarealer, legeplads
Der skal anlægges min. 1 offentlig tilgængelig legeplads indenfor lokalplanområdet. Legepladsen
skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til boligerne.

7.3 Private opholdsarealer
Der skal etableres private opholdsarealer til alle boliger. For små boliger kan private opholdsarealer
evt. etableres fælles for flere lejligheder.
Private opholdsarealer skal afskærmes med henblik på at sikre privathed og læ samt mulighed for
skygge.
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7.4 Beplantning langs Hålsvej
Allétræerne langs Hålsvej, markeret på Kortbilag 2, skal bevares. Trærækken langs Hålsvej skal
desuden færdiggøres, så den fremstår med træer jævnt fordelt på hele strækningen langs
lokalplanområdet.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes. Bevaringsværdige træer skal
fremstå harmoniske med naturlig form og struktur. Dette indebærer, at træet vertikalt skal bestå af
mindst 2/3 krone, som vist på diagrammet. Gravning, byggeri eller materialeoplag skal ske uden for
drypzonen af et bevaringsværdigt træ, dog min. 4,00 m fra stammerne.
Såfremt et træ dør, vil der være krav om genplantning, idet træet indgår som en del af en
bevaringsværdig sammenhæng.
Ad 7.4
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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.

7.6 Regnvandshåndtering
For lokal håndtering af regnvand skal der etableres et regnvandsbassin i det lavest liggende område
mod syd. Regnvandsbassinet er vist med en principiel placering og udstrækning på Kortbilag 2.
Regnvandsbassinet skal være et infiltrationsbassin (nedsivningsbassin) og skal anlægges med
sø-lignende karakter frem for som teknisk bassin.
Bassinet skal dimensioneres til min. en 30 års hændelse. Bassinet må dog max. optage 20 % af det
fælles opholdsareal beskrevet i pkt. 7.1.
Der skal sikres vejadgang for servicekøretøjer til regnvandsbassinet (se mere herom under pkt. 8.2).
Foruden regnvandsbassinet kan der etableres åbne vandløb. Dette for at lede vandet til
regnvandsbassinet, hvor terrænet ellers naturligt leder vandet ad andre veje. Åbne vandløb skal
etableres med å-lignende karakter frem for grøfteprofil.
Regnvandsbassin og vandløb må ikke hegnes, hvorfor de skal etableres med brinker med en
hældning på 1:5.
Ad 7.6
Bassin og vandløb skal have sø- og å-karakter for at integrere regnvandshåndteringsløsningen i det
åbne landskab, samt for at de kan bidrage til områdets rekreative funktion. Med sø- og
vandløbskarakter forstås et organisk formet bassin og slynget åløb, naturlig sediment på bund og
sider, samt vegetation forekommende ved danske åer/søer. Desuden et bredt profil med svag
hældning, hvilket er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager og fremmer biodiversitet.

7.7 Terrænregulering
Under byggemodning må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 1,00 m.
Terrænet skal fremstå så naturligt som muligt. Derfor må overgange ikke være stejlere end 1:5.
Der kan foretages den nødvendige terrænregulering for at etablere regnvandsbassin samt øvrig forsinkelse af
regnvand, dog ikke under de bevaringsværdige træer jf. pkt. 7.4.

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.

7.8 Hegn
Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn med en maksimal højde
på 1,80 m. Levende hegn kan suppleres med fast hegn på indvendig side, i form af trådhegn eller
træhegn. Det faste hegn må ikke være højere end 1,30 m og skal altid være mindst 0,50 m lavere
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end tilstødende levende hegn. Hegn langs veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet og
vedligeholdes således, at det ikke vokser ud over vej- og stiskellet.
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 max. være 1,80
m højt.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Hålsvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Vejadgang, regnvandsbassin og pumpestation
Der skal sikres vejadgang for servicekøretøjer til regnvandsbassinet og pumpestationen (se pkt. 7.6
og 9.2). Vejadgangen skal ske fra stamvejen (se Kortbilag 2).

8.3 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 3/4.
Den fælles adgangsvej fra Hålsvej, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på
min. 9,00 m med min. 5,50 m kørebane.
Stamvejen A, som er vist i princippet på Kortbilag 3/4, skal udlægges i en bredde på min. 9,00 m
med min. 5,50 m kørebane, et min. 1,50 m bredt fortov og med min. 1,00 m rabat langs
begge vejens sider, som vist i princippet på illustrationen nedenfor. Der skal plantes vejtræer i
rabatten, enten langs den ene side eller skiftevis på hver side af vejen. Træer skal dog min. placeres
1,00 m fra kørebanekanten.
Boligvejene B, som er vist i princippet på Kortbilag 3/4, skal udlægges i en bredde på min. 7,50 m
med min. 5,50 m kørebane og min. 1,00 m rabat langs begge vejens sider, som vist i princippet på
illustrationen nedenfor.
Stamvejen skal være befæstet med asfalt. Boligvejene kan være befæstet med permeabel
belægning. Andre veje, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig udføres med
ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
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Principsnit for stamvejen

Principsnit for en boligvej

Vejene anlægges i henhold til vejlovgivningen og får status af private fællesveje.
Ad 8.3
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.

8.4 Stier
Der skal etableres en sti i forlængelse af den eksisterende sti, kaldet "Møllestien" af de lokale, som
vist i princippet på Kortbilag 3/4. Stien skal have offentlig adgang og skal være med til at sikre
sammenhæng med resten af Fjellerad.
Stien skal anlægges som rekreativ sti med vandgennemtrængelig belægning som fx grus eller
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stenmel. Stien udlægges i min. 2,00 meters bredde.
Stien skal tilpasses terrænet og er derfor kun vist med en principiel placering på Kortbilag 3/4. Dog
skal stien placeres centralt i området.

8.5 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse
1½ parkeringspladser pr. bolig ved etageboliger og tæt-lav bebyggelse
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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.
Der skal afsættes areal på 75-100 m2 til en spildevandspumpestation i områdets sydlige del, som
vist på Kortbilag 2. Der skal sikres vejadgang for servicekøretøjer til pumpestationen, jf. pkt. 8.2.
Pumpestationen skal afskærmes med beplantning.
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 nedsives inden for lokalplanområdet.
Nedsivning kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets opholdsarealer.
I lokalplanområdets sydlige del anlægges et infiltrationsbassin jf. pkt. 7.6. Infiltrationsbassinet skal
anlægges med en hældning på 1:5.
Alle LAR systemer skal dimensioneres til at håndtere min. en 30 års hændelse.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen fx. regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.
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I forbindelse med en fælles løsning til håndtering af overfladevand, hvor flere grundejere afleder
overfladevand til et fælles anlæg, skal der oprettes et regnvandslaug til at varetage driften og
vedligeholdelsen af anlægget.

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.

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 (fx. solfangere og solceller) kan opsættes, såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på, eller integreres i, tagflader eller facader
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.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj og lugt fra pumpestation
Eventuelle støjgener fra den spildevandspumpestation, der skal etableres i området, skal overholde
vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.
Eventuelle lugtgener fra den spildevandspumpestation, der skal etableres i området, skal overholde
grænseværdierne i lugtvejledningen (5LE).
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg og stier. 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, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3 og
7.4.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1, 8.2 og 8.3.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.5.
Regnvandsbassin er etableret i overensstemmelse med pkt. 7.6.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning,
hvilket bl.a. betyder opførsel af en pumpestation jf. pkt. 9.2.
Bygherre har redegjort for, at der kan laves en tilfredsstillende regnvandsløsning på området herunder dimensioner på LAR-anlæg, regnvandsbassiner mv, jf. pkt. 9.3.
Grundejerforening er etableret jf. pkt. 11.1.
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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.

Side 40

Udkast

Lokalplan 7-5-101

Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Kortbilag 3 - Illustrationsplan A

Kortet er ikke i målforhold.
Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Kortbilag 4 - Illustrationsplan B

Kortet er ikke i målforhold.
Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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