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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt boligområde på arealet, hvor
Hals Camping har ligget.
Hals Camping var i en situation, hvor driften ikke var rentabel på hverken kort eller lang sigt. Det
skyldtes til dels pladsens størrelse og manglende mulighed for at udvide, dels brugernes stigende
krav til faciliteter.
Hals er desuden én af i alt 11 oplandsbyer, som Aalborg Kommune vurderer har et særligt
byudviklingspotentiale. Udviklingen har ligget stille i en årrække, men kommunen forventer, at Hals
vil opleve en betydelig befolkningstilvækst over de næste år. Det blev derfor fra politisk side
besluttet, at der skulle udarbejdes en byudviklingsplan med fokus på byvækst, koncentration af
centrale byfunktioner, byfortætning frem for byspredning og nye bæredygtige fortættede boformer.
Denne lokalplan kan understøtte flere af disse fokusområder.
Lokalplanen skal sikre, at det nye boligområde tænkes ind i en større helhed med fokus på at
understøtte byudviklingen i Hals. Der skal desuden tages højde for de landskabelige og rekreative
kvaliteter i området.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i landzone grænsende op til byzonen i Hals og indenfor kystnærhedszonen.
Området er ca. 4,5 ha.
Området har indtil 2017 været anvendt som campingplads. Dermed er der begrænset eksisterende
bebyggelse i området. Ved ankomsten til området fra Vejdybet ligger campingpladsens reception og
butik. Denne bygning tænkes bevaret. Resterende bebyggelse fjernes.
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Den tidligere reception/kiosk for campingpladsen.

Der går et beskyttet sten- og jorddige gennem lokalplanområdets sydlige del. Diget er en del af en
tidligere drivvej og har angiveligt været benyttet til at drive kvæg ud på græsengene eller til
udskibning. Drivvejen og diget optræder på flere historiske kort og vurderes derfor at være af stor
værdi for Hals bys kulturhistorie.
Yderligere bliver diget med stor sandsynlighed anvendt som ledelinje for områdets bestand af
flagermus. Da dette er en art registreret på EU-habitatdirektivets bilag IV, er man forpligtet til
generelt at beskytte dem og deres levesteder.
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En del af det beskyttede dige.

Diget og den tilknyttede beplantning er desuden også levested for andre dyrearter som eksempelvis
småfugle, harer, pindsvin og insekter. Dermed bidrager diget med mange rekreative kvaliteter til
området.
Foruden diget er beplantningen langs Strandvejen bevaringsværdigt. Det samme er den tilsvarende
beplantning langs lokalplanområdets nordøstlige afgrænsning ud mod Vejdybet. Herudover er der
nogle store enkeltstående fyrretræer, som også har en særlig landskabelig værdi.
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To af de bevaringsværdige fyrretræer som tilsammen danner en "port".

Omgivelser
Lokalplanområdet omgives af skov mod øst, Hals Golfklubs baner mod syd, Strandvejen mod nord
og et bolig- og erhvervsområde mod vest. Kører man videre ad Strandvejen mod øst, kommer man
forbi det første af flere sommerhusområder. Kører man modsat mod vest kommer man til Hals Kirke
(efter ca. 800 meter), hvorefter man kan vælge at køre ned i Hals by eller videre mod Aalborg.
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Kig mod vest fra lokalplanområdets sydlige del. Man kan ane Hals Kirke og starten af byen.

Landskabet er et karakteristisk slettelandskab med marint forland, som er kendetegnende for egnen.
Selve lokalplanområdet ligger i flade omgivelser, omgivet af henholdsvis skov mod nord og øst samt
by mod vest. Bevæger man sig ca. 1 km mod øst eller syd, finder man kysten og vandet.
Kyststrækningen har rekreativ betydning, og nærheden hertil er attraktivt i forhold til bosætning.
Området er forbundet med kysten via eksisterende veje og golfområdet, hvor der er offentlig adgang
på stierne. Det er et vigtigt princip i lokalplanen at indarbejde de attraktive grønne omgivelser.
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Fra lokalplanområdets sydlige del kan man se udover golfbanen, og enkelte steder kan man skimte vandet.

Langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning løber Golfstien. Denne sti skal fremadrettet føres ind
gennem lokalplanområdet og udlægges med offentlig adgang.
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Den eksisterende sti skal føres videre på den anden side af Vejdybet ind gennem lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ca. 60 boliger i form af tæt-lav og åben-lav
bebyggelse.
Området må anvendes til boligformål med naturligt tilknyttede funktioner, bl.a. rekreative arealer og
tekniske fællesanlæg. Især de rekreative kvaliteter er vigtige for planen grundet områdets placering.
I byudviklingsplanen For Hals er området udpeget som nyt boligområde, der skal give nye
muligheder for bosætning i byen. Derfor bliver et af planens grundlæggende principper, at området
udlægges til helårsbeboelse.
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B.
Delområde A må anvendes til tæt-lav bebyggelse.
Delområde B må anvendes til åben-lav bebyggelse.

Bebyggelse
Lokalplanen indeholder bestemmelser om placering af bebyggelse. Langs Vejdybet er der fastlagt
en byggelinje 7,00 m fra vejskel. Dette er for at kunne sikre en del af den eksisterende
skovbyggelinje og understøtte denne ved at have grønne arealer, der er fri for bebyggelse, ud mod
vejen. Derforuden er der fastlagt en byggelinje 10,00 m fra skel mod golfbanen. Dette er for at sikre
en grøn og rekreativ overgang fra boligområdet til golfbanen.
Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring bebyggelsens ydre fremtræden såsom materialer,
højde osv., så man opnår et harmonisk og sammenhængende boligområde.
For størstedelen af delområde A gælder, at man max. må bygge i 2 etager, max. 8,50 meter højt.
Nærmest Strandvejen må bebyggelse dog max. opføres i 1 etage, max. 6,00 m høj pga. støj.
Delområdets bebyggelse skal have et sammenhængende udtryk gennem valg af bebyggelsesform,
taghældning og tagudformning. Der kan laves mindre variationer med materialer og farver.
I delområde B er bestemmelserne om udformning og materialer mere frie for at få et blandet
boligkvarter. Dog må man max. bygge i 2 etager, max. 8,50 meter højt.

Veje og stier
Adgang til området sker via Vejdybet.
Princippet for de interne veje er et loop i den sydlige del af området med åben-lav bebyggelse og
stikveje op til tæt-lav området mod nord.
Et vigtigt element for planen er at lade Golfstien gå ind gennem området. Denne sti forbinder
området med de nære rekreative omgivelser såsom skov og kyst. Stien skal desuden være offentligt
tilgængelig, ligesom det er tilfældet med stierne på golfområdet.
Foruden Golfstien skal der etableres stiforbindelser til Strandvejen, som bl.a. leder til Hals Skole og
offentlig transport.

Landskab og beplantning
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I den sydlige del af lokalplanområdet er der et dige, som skal bevares. Diget er med til at skabe et
grønt bånd øst-vest gennem området. Golfstien skal føres langs med diget som en særlig rekreativ
oplevelse.
Beplantningen i diget er bevaringsværdigt. Herforuden er der udpeget enkeltstående større træer,
som også skal bevares. Langs Strandvejen og Vejdybet skal beplantning bevares for at fastholde
den grønne ankomst til området. Der skal etableres yderligere beplantning langs Vejdybet, og hvor
der er huller langs Strandvejen, for at fastholde vejenes grønne karakter.
Foruden diget udlægges fælles opholdsarealer centralt i området som et nord-syd gående grønt
bånd.

Bæredygtighed
Grundet en høj grundvandsstand i området skal regnvand med stor sandsynlighed håndteres på
overfladen. Der skal derfor etableres LAR-løsninger inden for lokalplanens område. Dette kan være i
form af regnbede og regnvandsgrøfter eller et regnvandsbassin.

Miljø
Lokalplanområdet ligger lige syd for Strandvejen, som er en af de overordnede veje i Hals, der
skaber forbindelse til omverdenen. Vejen er derfor temmelig trafikeret, og trafikstøjen herfra er over
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er der lavet beregninger af trafikstøjens
udbredelse til lokalplanens område. Beregningerne viser, at det er muligt at overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænser for trafikstøj, såfremt der etableres støjafskærmning ud mod
Strandvejen. Ýderligere må boligerne placeret nærmest Strandvejen kun opføres i 1 etage.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om støjafskærmningens udformning og placering.
Støjafskærmningen må max. være 2,50 m høj grundet den visuelle påvirkning af området, og for
at bevare områdets grønne karakter skal støjafskærmningen placeres væk fra Strandvejen og
Vejdybet bag eksisterende beplantning.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-område nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og
Mariager Fjord ligger ca. 1 km øst for lokalplanområdet.
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I kraft af afstanden og lokalplanens anvendelse til boligformål vurderes lokalplanen hverken i sig
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i
Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for flere landlevende arter opført på
EU-habitatdirektivets bilag IV. Af disse arter vurderes lokalplanområdet at indgå som fouragerende
og ledelinje for flagermus. Især diget og trærækken i lokalplanområdets sydlige del anvendes med
stor sandsynlighed som ledelinje for områdets bestand af flagermus - og bør bevares. Yderligere vil
en nord-sydgående grøn kile igennem beboelsen være med til at tilgodese flagermus.
Herudover vurderes lokalplanen uden væsentlig betydning for arter og naturtyper omfattet af
EU-habitatdirektivet.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Sideløbende med udarbejdelsen af denne lokalplan er der udarbejdet en byudviklingsplan for Hals i
form af et kommuneplantillæg. Denne sikrer, at lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinjer og rammer ved at omdanne campingpladsen til boligområde.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 9.4.B7.
Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 60 boliger. Kommunens opdaterede
rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 5.19.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 9-4-105.

Kystnærhedszonen
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Det nye boligområde ligger ca. 1 km fra kysten og er placeret bag et allerede eksisterende
parcelhuskvarter. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at ny bebyggelse max. må være 8,50 m højt.
Dermed vurderes lokalplanen ikke at få betydning for oplevelsen af kysten.
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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).

Sten- og jorddiger
Der må ikke foretages ændringer i sten- og jorddigers tilstand, jf. Museumslovens § 29 a og
Naturbeskyttelseslovens § 18.
Der er inden for lokalplanområdet registreret et beskyttet sten- og jorddige placeret i den sydlige del
af området. Der er en beskyttelseslinje på 2,00 m langs hver side af diget.
Såfremt anlægs- og gravearbejder ikke kan holdes i denne afstand, skal der indhentes tilladelse til
arbejdet i henhold til Museumslovens § 29.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum,
jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Skovbyggelinje
Omkring skov øst og nordvest for lokalplanområdet er der en 300 m skovbyggelinje. Inden for
skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.).
Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et
sammenhængende areal på over 20 ha.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen ophæver skovbyggelinjen inden for
størstedelen af lokalplanens område.

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

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

Støj
I Vejledning fra Miljøministeriet Nr. 4 fra 2007 om Støj fra veje er den vejledende støjgrænse for
boligområder og udendørs opholdsarealer Lden 58 dB.
På grund af lokalplanområdets placering ud til Strandvejen er der blevet udarbejdet en
støjberegning. Den viser, at den vejledende støjgrænse kan overholdes, såfremt der etableres
støjafskærmning ud mod Strandvejen, og at boligerne skal trækkes væk fra vejen. Yderligere kan
der i området nærmest Strandvejen max. bygges i 1 etage.
Ovennævnte støjberegning er vedlagt lokalplanen.
Lokalplanområdet ligger desuden i en støjkonsekvenszone for skydebanen i Hals. Der er dog mere
tale om en opmærksomhedszone, da afstanden til skydebanen er ca. 1,1 km, hvorfor opførsel af
boliger ikke vurderes at være et problem.
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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. 53ø m.fl., Hals By, Hals
Tinglyst: 13.01.1977
Titel: Dok om adgangsbegrænsning
Indhold: Adgangsbegrænsning ift. Strandvejen. Trafik skal ledes ud til den kommunale vej Vejdybet
og derfra ledes videre til Strandvejen.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende vejbestyrelse (nu Aalborg Kommune)
Matr.nr. 53ø m.fl., Hals By, Hals
Tinglyst: 19.07.1978
Titel: Dok om byggelinier mv.
Indhold: Byggelinie 12,5 m fra vejmidte.
Påtaleberettiget: Aalborg Amtsråd (nu Aalborg Kommune)
Matr.nr. 53ø m.fl., Hals By, Hals
Tinglyst: 09.09.1994
Titel: Dok om vej mv.
Indhold: Etablering af privat fælles vej Vejdybet (nu kommunal udskilt vej) samt et mindre
oversigtsareal ved udkørsel til Strandvejen.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
et boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
at anvendelsen fastlægges til helårsbolig.
at bebyggelsen udformes, så den tilpasses området og det omkringliggende landskab.
at det eksisterende dige og tilhørende beplantning bevares.
at lokalplanens afgrænsning mod Strandvejen og Vejdybet bevarer sit grønne præg med varieret
beplantning.
fælles opholdsareal til områdets beboere.
vejadgang fra Vejdybet.
at Golfstien føres ind gennem lokalplanområdet.
offentlig adgang på Golfstien.
at der etableres støjafskærmning mellem boliger og Strandvejen.
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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.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål i form af helårsbeboelse.
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)
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.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål i form af helårsbeboelse.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Rekreative formål

Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Kortbilag 3.

4.2 Grundstørrelser
Delomåde A
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 maks. 700 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
Delområde B
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og max. 1.400 m²
(ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Delområde A
Bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse: max. 40.
Hvis der ikke foretages udstykning af område til tæt-lav, beregnes bebyggelsesprocenten ud fra det
pågældende grundareal fratrukket fælles opholds- og parkeringsarealer samt veje og stier.
Bebyggelse kan for de enkelte byggefelter maksimalt opføres med følgende etageantal og højde:
A1 og A2: max. 1 etage, max. 6,00 m høj.
A3 og A4: max. 2 etager, max. 8,50 m høj.
Delområde B
Bebyggelsesprocent for åben-lav: max. 30
Etager: max. 2
Højde: max. 8,50 m
Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg af andel i
fællesarealer.

5.2 Bebyggelsens placering
Delområde A
Langs Vejdybet fastlægges en byggelinje 7,00 m fra vejskel. Bebyggelse skal placeres i eller bag
byggelinjen.
Delområde B
Langs Vejdybet fastlægges en byggelinje 7,00 m fra vejskel. Bebyggelse skal placeres i eller bag
byggelinjen.
Langs skel mod golfbanen fastlægges en byggelinje 10,00 m fra skel. Primær bebyggelse skal
placeres i eller bag byggelinjen.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende, generelt
Delområde A
Indenfor hver gruppering af boliger skal ny bebyggelse fremstå ensartet med hensyn til
bebyggelsesform, taghældning og tagudformning. Der kan laves mindre variationer med materialer
og farver.
Ad 6.1
Med gruppering menes boliger placeret direkte eller tæt op af hinanden.

6.2 Facader
Delområde A og B
Facader skal udføres som blank, pudset eller vandskuret teglstensmur eller skifer. 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
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

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

6.4 Tage
Delområde A og B
Tage skal udføres enten som asymmetrisk eller symmetrisk sadeltag med en hældning på 15-45
grader eller som fladt tag.
Til tagdækning må anvendes tegl- eller betontagsten (ikke glaserede), tagpap, naturskifer,
eternitskifer, forpatinerede metalplader og - profiler samt grønne 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 men
ikke er integreret, skal fremtræde med samme tagmateriale som boligen eller med tagpap.

6.5 Skilte
Delområde A og B
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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 6.5
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
Lokalplanområdets fælles opholdsarealer skal kunne anvendes af alle lokalplanens beboere.
Der skal udlægges fælles opholdsareal svarende til min. 15 % af lokalplanområdet.
Opholdsarealerne skal placeres som vist i princippet på Kortbilag 2.
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. Belægninger på opholdsarealer skal være
vandgennemtrængelige.
Udendørs opholdsarealer skal disponeres så beboerne/brugerne sikres kvalitetsfyldte uderum, hvor
der bl.a. er taget højde for sol, vind og støj, og hvor forskellige typer beplantning, heriblandt træer,
buske samt urtevegetation, indpasses med henblik på at tilføre variation og rumskabende effekt.
Beplantningen på fælles opholdsarealer skal bestå af overvejende hjemmehørende arter, og
den skal desuden samlet set kunne bidrage med oplevelsesværdi og herlighedsværdi, i form af en
afspejling af årstidernes vekslen, blomster, frugter, bær, nødder og stedsegrønne egenskaber.
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 og beplantning er
vist.
Eksempler på hjemmehørende arter med rumskabende effekt:
Hvidtjørn
Hassel
Skovæble
Røn
Dunet gedeblad
Benved
Syren
Kvalkved

7.2 Beplantning, generelt
Ny beplantning skal bestå af hjemmehørende arter, der passer ind i det kystnære landskab.
Ad 7.2
Eksempler på hjemmehørende høje træer:
Fuglekirsebær
Skovfyr
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Ahorn
Stilkeg
Vintereg
Storbladet elm
Storbladet lind
Småbladet lind
Eksempler på hjemmehørende små træer og buske:
Hvidtjørn
Hassel
Skovæble
Røn
Dunet gedeblad,
Benved
Syren
Kvalkved

7.3 Beplantning langs Strandvejen og Vejdybet
Der skal opføres beplantning langs Strandvejen og Vejdybet, som vist på Kortbilag 2. Beplantningen
skal have karakter af levende hegn med en variation af større buske og enkeltstående træer.
Beplantningen skal være hjemmehørende arter (jf. pkt. 7.2). Der skal plantes min. 3 forskellige arter
på strækningen. Beplantningen skal fremstå fritvoksende og må ikke formklippes.

7.4 Bevaring af dige
Diget inklusiv beplantning, vist på Kortbilag 2, er bevaringsværdigt. Der må ikke foretages
terrænregulering, bygge- eller anlægsarbejder inden for diget og 2,00 m langs hver side af diget.
Eventuelle indgreb i diget må kun ske efter forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.

7.5 Bevaring af beplantning langs veje
Den sammenhængende beplantning langs Strandvejen og Vejdybet er bevaringsværdigt i den
udstrækning, der er vist på Kortbilag 2. Beplantningen skal fremstå fritvoksende. Eventuel udtynding
eller fornyelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
Såfremt et træ dør, vil der være krav om genplantning, idet træet indgår som en del af en
bevaringsværdig sammenhæng.

7.6 Bevaring af beplantning, enkelttræer
Træerne vist på Kortbilag 2 er bevaringsværdige.
Træerne er inddelt i to kategorier - træer der skal bevares, og træer der bør bevares. Såfremt et af
træerne, der er markeret som "bevaringsværdigt - skal bevares", dør, vil der være krav om
genplantning, idet træerne bidrager med en særlig identitet til området. Ved andre bevaringsværdige
træer vil der ikke være krav om genplantning, idet træet ikke indgår som en del af en
bevaringsværdig sammenhæng.
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Træer med en stammediameter på mere end 25 cm er desuden bevaringsværdige, uanset at de
ikke fremgår på Kortbilag 2. Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes.
Gravning, byggeri eller materialeoplag skal ske uden for drypzonen af et bevaringsværdigt træ.

7.7 Støjafskærmning
Der skal etableres støjafskærmning inden for delområde A som vist på Kortbilag 2.
Støjafskærmningen må ikke placeres direkte ud til Strandvejen eller Vejdybet. Støjafskærmningen
skal placeres bag eksisterende beplantning.
Støjafskærmningen skal udføres som en jordvold, der begrønnes. På kortere stræk, hvor der ikke er
plads til en jordvold, kan der som alternativ etableres begrønnede støjskærme.
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Jordvolde og støjafskærmning skal etableres med en højde på max. 2,50 m.
Der skal etableres en passage gennem støjafskærmningen, som vist i princippet på Kortbilag 2. Det
skal sikres, at der ifm. passagen er en sammenhængende støjafskærmning.
Jordvolde og støjskærme kan ikke kombineres. Der skal enten etableres jordvolde eller støjskærme.
Der kan ikke etableres f.eks. en lille vold med støjskærm ovenpå.

7.8 Terrænregulering
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.

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

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejene, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på min. 9,00 m med min. 5,50 m
kørebane, et min. 1,50 m bredt fortov og min. 1,00 m rabat langs begge vejens sider, som vist i
princippet på illustrationen nedenfor.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.

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.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stierne a og b, som er vist på Kortbilag 2, skal forbinde Strandvejen med de interne boligveje.
Stierne skal udlægges med en bredde på 4,00 m og anlægges med en fast belægning (fx asfalt) på
3,00 m og rabat til hver side. Der skal placeres belysning langs stierne.
Stien c-c (Golfstien), som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på 3,00 m og
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anlægges med stenmel, grus eller lign. i en bredde af 2,00 m og 0,50 m rabat til hver side. Der skal
være offentlig adgang på stien.
Ved stiers krydsning med vej skal krydsningen tydeliggøres for både trafikanter på sti og vej samt
belyses.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse
1½ parkeringspladser pr. bolig ved 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 ca. 75 m2 til en spildevandspumpestation i områdets nordvestlige del,
som vist på Kortbilag 2. Der skal sikres vejadgang til pumpestationen for servicekøretøjer.
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 på egen grund eller alternativt forsinkes inden afledning til recipient.
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Hvis nødvendigt kan der etableres et regnvandsbassin i lokalplanområdets nordvestlige del i
nærheden af pumpestationen.
Regnvandsbassin og åbne grøfter, kanaler etc. må ikke hegnes, hvorfor de skal etableres med
brinker med en hældning på min. 1:5.
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.
Evt. forsinkelse skal fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af den hydrauliske kapacitet i
den eksisterende ledning i Strandvejen.
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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
Der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning, som sikrer, at trafikstøj højst
belaster boligområdet med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Afværgeforanstaltninger i form af støjvold og støjskærm skal placeres som vist på Kortbilag 2 og
udformes jf. pkt. 7.7.
Ad 10.1
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 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, beplantningsbælte og støjafskærmning
mod Strandvejen mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg, stier og støjafskærmning. 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.
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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 og 7.3.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Bygherre har redegjort for, at der kan laves en tilfredsstillende regnvandsløsning på området herunder dimensioner på LAR-anlæg, regnvandsbassiner mv., jf. pkt. 9.3.
Støjafskærmning er udført, jf. pkt. 7.7 og 10.1.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
Grundejerforening er etableret jf. pkt. 11.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan.
Lokalplan 5.19, Offentligt, rekreativt område - Golfbanen
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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 vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponering 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

Kortet er ikke i målforhold.
Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Øvrige sagsbilag
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner bliver der ofte lavet baggrundsmateriale, hvor kun
dele eller konklusionen bliver brugt i selve lokalplanen. Det kan fx være støjberegninger,
geotekniske rapporter eller skyggediagrammer.
Herunder kan du se noget af det baggrundsmateriale, der er produceret til denne lokalplan.
Det er vigtigt at understrege, at bilag herunder IKKE er en del af lokalplanen. De ligger som en
service til læseren, da vi løbende vil forbedre de muligheder, du har for at hente oplysninger om
lokalplaner og deres tilblivelse.
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Trafikstøj – veje
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Resume:
Rapporten omhandler vejstøj på Matrikel 53ø, Hals By, Hals i Ålborg. I forbindelse med udarbejdelsen af
en lokalplan skal trafikstøjbelastningen bestemmes på facader og udendørs opholdsarealer, så Miljøstyrelsens krav om trafikstøj kan overholdes. Som grundlag for beregningerne ligger de af Ålborg kommune
leverede trafikdata.
Støjberegninger viser med den skitserede skærm/vold-løsning at:
•

Alle facader og opholdsarealer ved boliger i et plan har inden for de skitserede begrænsninger et
trafikstøjniveau, der ikke overstiger 58 dB Lden.

•

Alle facader og opholdsarealer ved boliger i to plan har inden for de skitserede begrænsninger et
trafikstøjniveau, der ikke overstiger 58 dB Lden.

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse.
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1.

Baggrund og formål
Som led i lokalplanudarbejdelsen for den nye udstykning på Matrikel 53ø, Hals By, Hals
(tidligere Hals Camping) i Ålborg Kommune har VM acoustics beregnet vejtrafikstøjen
for derved at fastlægge trafikstøjniveauet på boligfacader og udendørs opholdsarealer for
overholdelse af Miljøstyrelsen krav. Beregningerne er udført for Boligland Frederikshavn
ApS, der via Projektselskabet har leveret tegningsmaterialet.
Kontaktpersoner for de involverede parter er:
Part

Kontakt

Adresse

Kontakt

Projektselskabet Aps.

Anders Jørgen Sønderstrup

Holmsøvej 34

2523 8721

9690 Fjerritslev

ajs@projektselskab.dk

VM acoustics

Lars Matthiessen

Skovgaardsgade 8.1

8612 1502

Ole Jacob Veiergang

8000 Århus C

vm@vmacoustics.dk

Peter Sønderlund

Stigsborg Brygge 5

9931 2354

Trafik & Veje

9400 Nørresundby

peter.soenderlund@aalborg.dk

Ålborg Kommune

Figur 1. Situationsplan med skitsering af vejen og markering af matriklen med grønt.
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2.

Støjgrænser
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje fremgår af Miljøstyrelsens vejledning
4/2007: "Støj fra veje" [2]. De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende
veje. Tabel 1 viser en oversigt over de vejledende grænseværdier.
Vejledende grænseværdier for trafikstøj
Områdetype
Boliger og udendørs opholdsarealer

Veje
Lden = 58 dB

Tabel 1
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje.
Støjgrænserne gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen
facade.

De vejledende støjgrænser er udtrykt ved støjindikatoren Lden (day/evening/night level).
Ved bestemmelse af Lden vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end
støjen om dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10
dB for natperioden kl. 22-07.

Støjberegninger og beregningspositioner:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Digitale kort med koter, vejforløb, bygningspolygoner og bygningshøjder er leveret af kortforsyningen.dk.
Plantegninger for lokalplanområdet er leveret af Projektselskabet Aps. (bilag 1)
Boligerne er i to plan med garager i et plan mellem boligerne.
VM acoustics har opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningsprogram Soundplan, version 7.4 (opdateret 16.2.2018).
Der er udført punktberegninger i de mest belastede punkter i henhold til konturkortene.
Ved punktberegningerne er støjbelastningen bestemt som fritfeltsværdi således, at
de beregnede støjniveauer kan sammenlignes med Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
Ved punktberegningerne er der benyttet 9 vejrklasser, mens der er benyttet 4 vejrklasser ved konturkortberegningerne.
Terrænet består af blandet bløde (Impedansklasse D, Ruhedsklasse N) og hårde
arealer (Impedansklasse G, Ruhedsklasse N). De bløde områder er primært haver
og grønne områder, og de hårde områder er huse, veje, søer og befæstede arealer.
Bygningsrefleksioner er medtaget (5 refleksioner i punktberegningerne og 1 i konturkortene), og der er benyttet absorptionskoefficient 0,2 svarende til et refleksionstab på 1 dB.
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2.1

Vejstøj
Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for vejstøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Metoden er beskrevet i [5]. Til beregningerne er Soundplan, version 7.4 (opdateret 16.2.2018) benyttet.
Trafiktallene (ÅDT) er baseret på målinger fra 2009 udført af Ålborg kommune og de er
fremskrevet til 2028 år med 1,7 %/år i henhold til kommunens anvisninger.
Trafikken fordeles ligeligt i hver retning. Der regnes med den skiltede hastighed.
Der regnes med almindelig asfaltbeton (SMA11) uden særlige støjreducerende egenskaber

Strandvejen

3.

ÅDT

Andel tung trafik

hastighed

7.300

7,2 %

80/50 km/t

Resultater for vejstøj
Der forudsættes en blanding af støjvolde og skærme som vist i figur 2. Støjvolden og
skærmene har en højde på 2,5 meter. Den del af støjskærmene i enderne, der er vinkelret
på Strandvejen skal være absorberende på den side, der vender mod bebyggelsen. Støjvolden er gennembrudt af en gangsti.

Figur 2. Situationsplan med skitsering af støjvoldene og skærmene.
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I figur 2 og 3 er med en linje beskrevet grænsen indenfor hvor der kan bygges i hhv. 1 og 2
plan for samtidig overholdelse af kravene til trafikstøj på facader og opholdsareal.
Støjfordelingen på det udendørs opholdsareal er vist på støjkonturkort. Dette er dog orienterende, da konturkortene ikke er en fritfeltsværdi og beregnet med færre vejrklasser og der
kan være fejl tæt på skærme og bygninger.

Figur 3. Støjkonturkort 1,5 meter over terræn samt de mest belastede beregningspunkter.
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Figur 4. Støjkonturkort 4,5 meter over terræn samt de mest belastede beregningspunkter.

Der vælges de mest belastede punkter i de to højder ud fra støjkonturkortene.
Vejtrafikstøjniveauet i beregningspunkterne på facaderne er vist i skemaet.

Pkt. 1

Pkt. 2

Pkt. 3

Pkt. 4

Pkt. 5

Pkt. 6

dB Lden

dB Lden

dB Lden

dB Lden

dB Lden

dB Lden

58

57

1.sal

stuen

58

58

58

58

Således vil der med den skitserede skærm og voldløsning kunne bygges i hhv. et og to plan
bag de viste linjer uden at Miljøstyrelsens grænseværdi til facadeniveau eller niveau på opholdsareal er overskredet.

S i d e 7 | 10

4.

Ubestemthed
I henhold til Håndbog Nord2000 [5] vurderes ubestemtheden til 2 dB. Det gælder under
forudsætning af, at der benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og
sammensætning, hastigheder osv. Komplicerede støjtransmissionsveje (mange skærmende/reflekterende genstande for støjmæssigt betydende delstrækninger) vil forøge ubestemtheden.

5.

Konklusion
Rapporten omhandler vejstøj på Matrikel 53ø, Hals By, Hals i Ålborg. I forbindelse med
udarbejdelsen af en lokalplan skal trafikstøjbelastningen bestemmes på facader og udendørs opholdsarealer, så Miljøstyrelsens krav om trafikstøj kan overholdes. Som grundlag
for beregningerne ligger de af Ålborg kommune leverede trafikdata.
Støjberegninger viser med den skitserede skærm/vold-løsning at:
Alle facader og opholdsarealer ved boliger i et plan har inden for de skitserede begrænsninger et trafikstøjniveau, der ikke overstiger 58 dB Lden.
Alle facader og opholdsarealer ved boliger i to plan har inden for de skitserede begrænsninger et trafikstøjniveau, der ikke overstiger 58 dB Lden.
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