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Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område, og give borgerne og byrådet mulighed
for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske fra en udvikler, der ønsker mulighed for at placere
en dagligvarebutik på 1.200 m2 til lokalområdets daglige forsyning.
Der er udarbejdet en detailhandelsredegørelse med fokus på at analysere det nuværende og
fremtidige forbrugsgrundlag i det sydlige Vejgaard samt at vurdere konsekvenserne for den
eksisterende detailhandel i området ved etablering af en ny dagligvarebutik. Redegørelsen
konkluderer, at der er behov for yderlig dagligvarehandel i den østlige del af Aalborg.
For at muliggøre placeringen af en ny dagligvarebutik på Hadsundvej 128 udlægges et område
langs Hadsundvej mellem Tagensvej og Gormsvej til nyt lokalcenter, der samler den øvrige
detailhandel i nærområdet.
Lokalplanens hovedformål er at sikre områdets anvendelse til dagligvarebutik. Endvidere er det
lokalplanens formål at sikre, at området kun vejbetjenes fra Hadsundvej, at der etableres
beplantning langs med Hadsundvej og Gormsvej, og at den grønne karakter mod Golfparkens
opholdsarealer fastholdes.
Lokalplanen sikrer, at butikkens facade detaljeres, og at der etableres et forareal foran butikken, der
i belægningen skal skille sig ud fra parkeringsarealet.
Lokalplanen sikrer desuden den nødvendige afskærmning mod ekstern støj fra butikken.
Gennem en frivillig udbygningsaftale mellem grundejer og Aalborg Kommune etableres en
venstresvingsbane på Hadsundvej. Dette anlæg vil forbedre trafiksikkerheden og mindske risikoen
for bagendekollisioner på strækningen. Trafikanlægget er en forudsætning for
ibrugtagningstilladelsen til butikken.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i Vejgaard og afgrænses mod øst af Hadsundvej og mod syd af
Gormsvej og parcelhusbebyggelse. Mod nord afgrænses området af Børnehaven Bulderbys
udearealer samt den fireetagers boligforeningsejendom, Golfparken 7-53. Mod vest afgrænses
området af Golfparkens fællesarealer.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter et areal på ca. 4.500 m2.
Lokalplanområdets nuværende anvendelse er blandet bolig og erhverv. Området omfatter to
parcelhusgrunde (Hadsundvej 130A og Gormsvej 4), der har udkørsel til Gormsvej samt en
tilbagetrukket garage-/værkstedsbygning (Hadsundvej 128), der har udkørsel til Hadsundvej.
Værkstedet har et befæstet parkerings- og manøvreareal langs med Hadsundvej.
Kvarteret omkring lokalplanområdet er karakteriseret af boliger i form af parcel- og rækkehuse samt

Side 4

Udkast

Lokalplan 4-1-111

etageboliger og mod nord ligger der langs Hadsundvej spredte butikker, håndværks- og
servicevirksomheder.
De to eksisterende boliger på Hadsundvej 130A og Gormsvej 4 ligger højt i terrænnet. Den
eksisterende garage-/værkstedsbygning (ca. gulvkote 27.45) liggere lavere end nabobebyggelsen,
så taget på garage-/værkstedsbygningen er i niveau med det omgivende terræn.
Den vestlige del af lokalplanområdet består af en skråning med tæt beplantning af bl.a. løn og
birketræer. Skrænten går fra Golfparkens opholdsareal og op ad garage-/værkstedsbygningen.
Skrænten har en højde på ca. 3 m.
Jf. den frivillige udbygningsaftale om etablering af en venstresvingsbane på Hadsundvej inddrages
et areal, der overføres til vejareal.
Lokalplanafgrænsningen følger mod øst det fremtidige vejskel mod Hadsundvej.

Lokalplanområdet mod Hadsundvej. Terrænforskellen mellem forarealet ved garage-/værkstedsbygningen og
parcelhusene på Gormsvej (til venstre på fotoet) er sløret af beplantning og inddækning omkring affaldscontainere.
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Mod Golfparkens fælles opholdsareal fremstår området med en tæt beplantning på en skråning. Denne karakter skal
fastholdes ved etablering af dagligvarebutikken.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Vejgaard, syd for Humlebakken. Denne del af Vejgaard,
mellem den gamle Golfbane og motorvejen, består primært af boliger.
Mellem lokalplanområdet og Humlebakken findes en lille samling af erhverv og handel, som Spar,
Vejgaard Radio og TV, Dansk Bilglas og Jydepotten, der alle ligger ud til Hadsundvej. Øvrige
handelsmuligheder findes primært i Vejgaard Bymidte.
Den gamle Golfbane udgør et stort rekreativt område mellem Hadsundvej og Sohngårdsholmsvej.
Hadsundvej fungerer som en indfaldsvej til Aalborg, hvorfor det er attraktivt at placere
handelsmuligheder langs vejen. Da den også forbinder Aalborg Midtby med Universitetet er der
gode busforbindelser langs Hadsundvej, samt prioriteret en opgradering af cykelstiforbindelserne
langs vejen.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanområdet er udlagt til butiksformål. Der må etableres en dagligvarebutik til områdets daglige
forsyning.
Disponering og terrænregulering
Butikken placeres tilbagetrukket fra Hadsundvej i lokalplanområdets vestlige del. Den resterende del
af lokalplanområdet, som ligger ud mod Hadsundvej og Gormsvej, disponeres som adgang og
parkeringsareal med en grøn afgrænsning mod Hadsundvej og Gormsvej.
For at etablere et sammenhængende parkeringsområde og placere butikken tilstrækkeligt lavt, så
den ikke skygger for den 4 etagers boligejendom nord for lokalplanområdet, nedrives
samtlige eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet og terrænforskellen fra Gormsvej til
butikkens forareal reguleres ved afgravning. For at holde på terrænet mod Gormsvej 6 etableres der
støttemure. Terrænspringet fra Gormsvej 6 til parkeringsarealet vil, der hvor springet er
størst, blive ca. 3,5 m.
Det vil i forbindelse med byggemodningen blive nødvendigt at terrænregulere op til ca. 4 meter
inden for den sydlige del af lokalplanområdet.
Butikkens varegård placeres syd for butikken og vil på grund af terrænet ligge lavt i forhold til
Gormsvej 6, der er nærmeste bolig. Lokalplanen stiller krav om, at der skal opføres en støjskærm i
skel mod Gormsvej 6 og 10B.
Butikken indrettes med indgang og forareal orienteret mod øst, hvor parkeringsarealet ligger, og
hvor der er fodgængeradgang fra Hadsundvej.
Det udlægges et areal til beplantning langs med Hadsundvej og Gormsvej. Det giver en blød
adskillelse af vej og parkeringsareal og sikrer en grøn kontrast til de befæstede arealer.
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Illustrationsplanen viser butikkes placering samt princip for indretning af parkeringsarealet, fremtidige beplantning mv.
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Snit gennem lokalplanområdet. De 4 snits placering (AA, BB, CC og DD) fremgår af illustrationsplanen.

Volumenstudie af disponering af ny butik på Hadsundvej 128 mf.. Butikken trækkes tilbage fra Hadsundvej og arealet
foran disponeres som torveareal, parkeringsareal og adgangsvej samt beplantning langs Hadsundvej og Gormsvej.

Bebyggelsens omfang, skyggevirkning og udseende
Butikken må kun opføres i 1 etage med en højde på max 5,5 m og udformes med fladt tag. Taget på
butikken skal begrønnes, da naboejendommen (Golfparken 7-53) mod nord har udsyn til tagfladen.
Facader skal udføres i blank mur af blødstrøgne tegl. Facaden mod Hadsundvej skal bearbejdes og
gives detaljer, der sikrer variation og spil i facaden.
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Eksempel på bearbejdning af facade. Rema1000, Stenbjergvej, Aalborg Øst

Butikken placeres inden for et fastsat koteinterval, der skal sikre, at bygningen ikke bliver for høj i
forhold til etageboligerne mod nord. I lokalplanens bilag 4 "Skyggediagrammer" er det illustreret,
hvilken skyggepåvirkning en udnyttelse af lokalplanens byggemulighed giver de nære omgivelser på
nogle givne tidspunkter af året. Diagrammerne viser, at der kan forkomme mindre skyggevirkninger
på etageboligerne i forårs-, efterårs- og vintermånederne. Dog ligger dagligvarebutikken ca. 2 -3
meter lavere end etageboligerne og skyggen vil berøre det sydvestlige hjørne af etagebygningen.
Det vurderes, at skyggepåvirkningen er minimal.
Vejbetjening og parkering
Der etableres én vejadgang til lokalplanområdet fra Hadsundvej.
Langs Hadsundvej etableres et parkeringsareal.
Der stilles krav om etablering af parkeringspladser, så parkeringsbehovet for dagligvarebutikken
dækkes. Endvidere stilles der krav om etablering af cykelparkering.
Beplantning
Lokalplanområdet skal have en grøn karakter mod Gormsvej og Hadsundvej. Desuden skal det
eksisterende høje, tætte beplantningsbælte, som afskærmer lokalplanområdet mod Golfparken
bevares. Beplantningsbæltet slører det nuværende garageanlæg på Hadsundvej 128 og skal fortsat
sløre kommende bebyggelse på lokalplanområdet.
Det grønne udtryk mod vejene sikres ved en tydelig begrønning med en bunddækkende beplantning
af fx. græsser, stauder, hæk eller buske, samt overstandere af træer.
Støttemuren og støjskærmen, som skal opføres i tilknytning til varegården og Gormsvej 6, skal mod
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Hadsundvej begrønnes med klatreplanter eller lignende.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillæget omhandler udlæg at nyt lokalcenter, der muliggør etablering af detailhandel i
et område langs Hadsundvej mellem Tagensvej og Gormsvej.
En detailhandelsredegørelse viser et behov for yderligere dagligvarehandel i det sydlige Vejgård på
grund af et stort boligopland og et stigende antal indbyggere.
Der udlægges derfor en ny kommuneplanramme 4.1.C2, som har samme afgrænsning som
lokalcenteret.
Kommuneplanramme 4.1.C2 indeholder bestemmelser om bebyggelsens fremtoning mod
Hadsundvej, beplantning og bebyggelsens placering ud mod vejen for at understrege vejens tætte
forløb. Desuden er det væsentligt, at der er fokus på facader, udendørs torveaktiviteter og byliv
langs Hadsundvej, der bidrager til oplevelsen af et levende gaderum og centerområde.
Inden for rammen gives der mulighed for en bred vifte af funktioner, der skal understøtte handlen i
lokalcenteret bla. dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, kontorer og service.
De eksisterende kommuneplanrammer 4.1.B9 og 4.1.B10, som omfatter de omkringliggende
boligområder, reduceres i omfang, tilsvarende afgrænsningen for kommuneplanramme 4.1.C2.
Det nye lokalcenter udlægges i retningslinje "7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre".

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal, som ligger ca. 9 km nordvest for lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i
Aalborg by omgivet af bymæssig bebyggelse. Lokalplanens planlægning for dagligvarebutik med
parkering vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura
2000-området, og i kraft af den betydelige afstand 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
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række
dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets
bilag IV. Relevante i forhold til projektet kan være arter af flagermus, da de store træer potentielt
huser flagermus. Hovedparten af det eksisterende beplantningsbælte vest for dagligvarebutikken
opretholdes, og derfor vurderes, at projektet ikke vil påvirke eventuelt forekommende flagermus
væsentligt. Samlet vurderes, at lokalplanen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter
omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren om helt eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at
virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af
venstresvingsbane på Hadsundvej inkl. krydsningshelle. I forbindelse med etableringen sikres
udvidelse af cykelstien langs Hadsundvej i sydgående retning.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
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Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
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at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

Vejbyggelinje
Der er tinglyst en byggelinje på 11,5 m fra Hadsundvejs vejmidte.

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

Jordforurening
Der er konstateret jordforurening på vidensniveau 1 og vidensniveau 2 på matr. nr. 1y.
Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.
Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som
kan skade mennesker eller miljø.
Kortlægningen medfører, at ejer eller bruger af arealet skal ansøge kommunen om tilladelse
efter jordforureningslovens § 8, før det kortlagte areal kan ændre anvendelse til bl.a. bolig,
offentlig legeplads, institution, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. Ved
tilladelsen vil der blive stillet vilkår, så det sikres, at den ændrede arealanvendelse er
sundhedsmæssigt forsvarlig.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificerede ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
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Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside
www.aalborg.dk.

Støj
Dagligvarebutikkers placering i forhold til boliger kan skabe gener i form af støj fra transporter,
ventilation, flaskecontainer mv.
Det samlede støjbidrag fra dagligvarebutikken vil kunne overholde de vejledende støjgrænser ved
de nærmeste boliger, idet det er forudsat at:
Der kommer indtil 7 vareleverancer indenfor en sammenhængende 8 timers periode i
dagsperioden på hverdage (kl. 7.00-18.00) samt indtil 6 vareleverancer indenfor 7 timers
perioden om formiddagen på lørdage (kl. 7.00-14.00).
Der ikke foregår vareindlevering i aften- og natperioden, samt lørdag eftermiddag og på søn- og
helligdage.
Der opføres en ca. 50 m lang støttemur/støjskærm til topkote 31,3 langs varegården som angivet
på kortbilag 2. Støttemur/støjskærm opføres med lydabsorberende overflade mod varegården.
Parkeringspladsen er offentlig tilgængelig.
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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. 1va Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 16.12.1960
Titel: Dok om oversigt mv, friareal.
Indhold: Dokument om oversigtsforhold på hjørnet mellem Gormsvej og Hadsundvej. Der må ikke
forefindes noget højere end 1,0 m over vejen på dette areal.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Servitutten aflyses, da lokalplanen fastlægger bestemmelser om oversigtsforhold.

Tinglyst: 11.01.1950
Titel: Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv.
Indhold: Bestemmelse om at kælderrummet i ejendommen ikke må anvendes til beboelse med
natophold.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Hvis boligen nedlægges, er servitutten ikke relevant. Den bør derfor aflyses i forbindelse med en
nedrivningstilladelse.

Matr.nr. 1y Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 27.08.1957
Titel: Dok om fortrinsret til garageanlægget.
Indhold: Vedr. fortrinsstilling for Himmerland Boligforenings afdeling 15 til ledige pladser i
garageanlæg.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Hvis garageanlægget nedlægges, er servitutten ikke relevant. Den bør derfor aflyses i forbindelse
med en nedrivningstilladelse.
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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 dagligvarebutikker,
at området vejbetjenes fra Hadsundvej,
at eksisterende beplantning i den vestlige del af området bevares i et sådant omfang, at det
grønne udtryk mod Golfparken fastholdes,
at der etableres beplantning langs med Hadsundvej og Gormsvej, og
at der etableres støjafskærmning langs varegården til butikken samt langs det østlige skel mod
Gormsvej 6.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort og omfatter matr. nr. 1agk og 1va, begge
Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder samt en del af matr. nr. 1y, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg
Jorder.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdet udlægges til butiksformål i form af dagligvarebutik.
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 Butiksstørrelser
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet er fastsat til maks. 1.200 m².
Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må maks. være 1.200 m² inkl. personalefaciliteter
mv.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Arealet benævnt "Evt arealoverførsel til Gormsvej 6" på Kortbilag 2, må sammenmatrikuleres med
matr.nr. 1vb og 1xe begge Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Der kan maks. opføres 1.200 etagemeter inden for lokalplanområdet.
Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med en maksimal højde på 5,5 m.

5.2 Bebyggelsens placering
Bebyggelse skal placeres inden for det på Kortbilag 2 viste byggefelt.
Bebyggelsen skal placeres i kote 27.30 DVR90 +/- 20 cm.
Varegården må kun placeres syd for butikken, som vist på Kortbilag 2.
Mindre, sekundære bygninger, som fx kundevognsskure, må opføres uden for byggefeltet.

5.3 Mindre bygninger
Der kan inden for lokalplanområdet og arealet, benævnt "Evt arealoverførsel til Gormsvej 6"
på Kortbilag 2, opføres garage/carport, mindre bygninger, skure el. lign. i skel til brug for boligen på
Gormsvej 6.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader skal udføres som blank mur i blødstrøgne tegl i lyse nuancer af gul eller grå. Facader må
ikke pudses eller vandskures.
Enkelte arkitektoniske elementer kan dog males i andre farver end facadefarven.
Mindre bygningsdele, indgangspartier o.l., og mindre, sekundære bygninger, kan udføres i andre
materialer.
Facaden mod Hadsundvej skal varieres og bearbejdes i form af recesser, fremspring eller lignende,
der fx afspejler og spiller videre på vinduespartierne ved indgangen.

6.2 Tage
Tage må kun udføres som flade tage, som skal begrønnes med mos stenurt og/eller andre
græsarter, der giver taget et grønt udseende og forsinker/begrænser udledning af regnvand.
Tekniske installationer på tag skal afskærmes.
Ingen dele af tagbeklædningen må være reflekterende (glanstal max. 20).

6.3 Varegård og oplag
Oplag, affald mm. skal afskærmes fra parkeringsarealet af lukket fast hegn el. mur, så varegård og
område til oplag i tilknytning til varegården er integreret i bebyggelsen, og det derved fremstår som
en samlet helhed.

6.4 Tekniske installationer
Tekniske installationer som ventilationsafkast, solceller eller lignende skal enten være skjult i
bygningen eller indgå som en del af bygningens arkitektoniske udformning.
Eventuel ventilationsafkast og aggregater skal udføres indenfor eksisterende konstruktioner. Hvis
dette ikke er muligt, skal de inddækkes eller males, så de fremstår som en del af bygningen.
Tekniske installationer og lignende, der placeres højere end bygningens tagflade, skal have
minimum samme afstand til bygningens facade som højden på bygningsdelen, der ligger over
bygningens tagflade.
Der må ikke placeres tekniske installationer på tagfladen nærmere end 5 m fra den nordlige facade.

6.5 Skiltning
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og skilte må ikke føres
op over facadestern. Skilte og reklamer må ikke have karakter af facadebeklædning.
Vinduer må ikke overmales, blændes eller på anden måde tildækkes.
Der må ikke opsættes spotbelysning på facader, skilte og reklamer. Der må ikke opsættes
dynamiske digitale reklameskilte som fx lysaviser eller animerede reklamer.

Side 25

Udkast

Lokalplan 4-1-111

Der kan opstilles en skiltepylon med en placering i princippet, som vist på Kortbilag 2. Pylonen må
etableres med en højde på max. 3 meter. Skiltefladen må ikke overstige 2 m².
Der må ikke skiltes med reklameflag eller opsættes nogen form for skiltning inden for arelaet med
beplantning langs Hadsundvej og Gormsvej, jf. Kortbilag 2.
Ad 6.5
Aalborg Kommune har udarbejdet en facade- og skiltevejledning, som findes på kommunens
hjemmeside.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Adgang og parkeringsareal
Som vist på Kortbilag 2 udlægges der areal ud mod Hadsundvej til adgang og parkering.
Parkeringspladser må kun placeres som vinkelret parkering i rækker parallelt med Hadsundvej.
Parkeringspladser skal udføres i en anden belægning fx græsarmering, flisebelægning eller brosten,
end selve kørebanearealet.
Langs med Hadsundvej kan der etableres en lav støttemur, der optager niveauspringet mellem
parkeringsarealet og Hadsundvej.

7.2 Forareal
Foran butikken ud mod Hadsundvej etableres et areal, som vist på Kortbilag 2, der bla. kan benyttes
til torveareal og kundevognsskur. Arealet skal fremstå i en belægning, der adskiller sig fra det øvrige
adgangs- og parkeringsareal.

7.3 Eksisterende beplantning ved Golfparken
Det eksisterende tætte beplantningsbælte, jf. kortbilag 2, i den vestlige del af lokalplanområdet skal
bevares i et sådant omfang, at det grønne og afskærmende udtryk fastholdes. Om nødvendigt skal
beplantningen erstattes/suppleres af ny tilsvarende beplantning.
Ad 7.3
Erstatning er nødvendigt såfremt tilbageværende træer og buske er skadet i et omfang på krone,
stamme eller rod, der gør planten farlig for nærliggende opholdsarealer, eller reducerer dens
levealder betydeligt. Supplement er nødvendig såfremt beplantningens afskærmende
udtryk forringes.

7.4 Ny beplantning
Der skal udlægges areal til beplantning på mindst 2 meter langs Hadsundvej og Gormsvej, i
princippet som vist på Kortbilag 2.
Langs Hadsundvej skal beplantningen bestå af lav beplantning i form af græsser, stauder eller
fritvoksende buskbeplantning. Den lave beplantning skal være mellem 0,5-0,8 meter højt.
Herudover skal der plantes minimum 3 enkeltstående træer jævnt fordelt inden for
beplantningsarealet langs Hadsundvej. Træerne skal være af en løvfældende art, opstammet til
mindst 2,5 m over jorden, der bliver til et mellemstort-stort træ (mindst 15 m højt). Der skal sikres
tilstrækkelige vækstmuligheder til træerne.
Langs Gormsvej skal beplantningen bestå af bøgehæk i maks 1,5 meters højde. Herudover skal der
plantes minimum 2 enkeltstående træer jævnt fordelt inden for beplantningsarealet langs Gormsvej.
Træerne skal være af en løvfældende art, opstammet til mindst 2,5 m over jorden, der bliver til et
mellemstort-stort træ (mindst 15 m højt). Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder til træerne.
Støjskærm/støttemur, som vist på Kortbilag 2, skal mod Hadsundvej (mod øst) begrønnes med
klatreplanter eller lignende. Der skal udlægges et beplantningsareal på mindst 1 meter i bredden i
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bunden af støttemuren.
Ad 7.4

Referencefoto - træer i bunddække af græsser og stauder.

7.5 Terrænregulering
Der kan i forbindelse med byggemodning og etablering af støttemure omkring Gormsvej
6 terrænreguleres med op til 4.4 m.
Der kan etableres støttemur i skel mod Gormsvej 6 og 10B i op til ca. 3,5 m. Uden på muren kan der
opføres støjskærm, jf. pkt. 10.1.
Som vist på Kortbilag 2, er der udlagt et byggefelt ind i skrænten mod vest. Terrænet kan i
anlægsfasen reguleres med op til 3 m. Skrænten og beplantningen skal efterfølgende reetableres
frem til facaden, så terrænnet skråner op mod facaden på butikken og beplantningen fremstår i
overensstemmelse med pkt. 7.3.
Mod Hadsundvej kan der etableres en lav støttemur, der optager terrænspringet mellem Hadsundvej
og parkeringsarealet. Støttemuren må have en højde på maks. 0,5 m over terræn på Hadsundvej.
Mod nord, mod forarealet til Golfparken 7-53, kan der etableres støttemur.
Efter butikkens etablering må der inden for lokalplanområdet kun terrænreguleres +/- 0,5 m.
Ad 7.5
Det højeste punkt på eksisterende terræn inden for lokalplanområdet er opmålt til 31.40 DVR90
(Gormsvej 4). Terrænet bliver i dag holdt af den eksisterende garage/værkstedsbygning.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang må kun ske fra Hadsundvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Gangsti
På nordsiden af adgangsvejen skal der mellem Hadsundvej og forarealet vist på Kortbilag 2
etableres en gangsti.
Gangstien skal have en bredde på min. 1,5 m, og den skal fremstå med samme belægning som
forarealet jf. pkt. 7.2.

8.3 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1 p-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 p-plads pr. 50 m² øvrigt etageareal for dagligvarebutikker

8.4 Cykelparkering
Der skal udlægges cykelparkeringsareal svarende til mindst:
1 cykelparkeringsplads pr. 100 m²

8.5 Oversigtsarealer
Der udlægges et oversigtsareal 2,5 meter fra kørbanekanten i hele lokalplanområdets længde langs
Hadsundvej.
Dette skal sikre oversigt ved udkørsel fra lokalplanområdet samt ved udkørsel fra Gormsvej til
Hadsundvej.
Inden for oversigtsarealet, må der ikke placeres skilte, beplantning eller lignende med en højde
over 1,0 m.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne. Blokvarmebestemmelserne gælder for varmeinstallationer
med en installeret effekt større end 250 kW, etableret i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning
før 1. januar 2019. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
ikke kan fritages fra krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres
supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Lokalplanområdet er beliggende i område med fælleskloakering, men er planlagt til at overgå til
separatkloakering.
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 som udgangspunkt afledes gennem det eksisterende stik til Hadsundvej 128.
Ad 9.3
Det vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive vurderet, om der skal stilles krav om
forsinkelse af overfladevand.
Da tage skal begrønnes (jf. pkt. 6.2), giver det mulighed for forsinkelse af overfladevand.

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
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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.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Der skal etableres en støjskærm, som vist på Kortbilag 2. Overkant af skærmen skal ligge i min.
kote 31,3. DVR90. Støjskærmen må på de sidste 15 m (målt fra vejskel) mod Gormsvej have en
lavere højde - dog ikke lavere end 1,8 m målt fra byggemodnet terræn.
Skærmen skal mod lokalplanområdet etableres som skærm af støjabsorberende karakter og skal
veje min. 15 kg/m2. Skærmen skal placeres uden på støttemuren beskrevet i pkt. 7.5.
Støjskærmen skal følge det fremtidige skel mod Gormsvej 6.
Ad 10.1
Der er foretaget en støjberegning for støj fra varelevering, hvor der redegøres for, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier ikke overskrides. Det er en forudsætning, at adgangs- og
parkeringsarealet er offentligt tilgængelig.
Støjskærmens placering på de sidste 5 m (målt fra vejskel) mod Gormsvej afhænger af, om arealet,
udlagt til "mulig arealoverførsel til Gormsvej 6" på Kortbilag 2, arealoverføres. Skærmen vil i så fald
skulle slå et knæk som vist på bilag 3 - illustrationsplanen.
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11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser for ibrugtagning
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Vejadgang, forareal, gangsti og parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 8.1,
8.2, 8.3 samt 8.4.
Beplantning er udført i overensstemmelse med pkt. 7.3 og 7.4.
Begrønnet støjskærm er opført i overensstemmelse med pkt. 7.4 og 10.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes
anvisning, jf. pkt. 9.2.

Ad 12.1 Betingelser
Lokalplanen er tilknyttet en udbygningsaftale, som ses i lokalplanens bilag.
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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
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves
følgende servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 1va Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 16.12.1960
Titel: Dok om oversigt mv, friareal.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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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.

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
Indenfor en 5 årig periode fra den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, kan
kommunen foretage ekspropriation af privat ejendom, hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre
lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere information.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Miljørapport
Miljørapporten giver en samlet miljøvurdering af lokalplan 4-1-111 og kommuneplantillæg 4.047 efter
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Der er således udarbejdet en miljørapport.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
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Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" har til formål at fremme en bæredygtig udvikling.
Loven har et meget bredt miljøbegreb, der omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over
befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold,
materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.
Loven bestemmer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og
programmer, der sætter rammer for anlægsarbejder, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De
planer og programmer, det drejer sig om, er angivet i lovens bilag 3 og 4 - men der kan også være
tale om andre planer i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Plantyper som kommuneplan og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens
bestemmelser om miljøvurdering.
Det fremgår dog, at såfremt planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og fastlægger anvendelsen af
mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der
kun gennemføres en miljøvurdering (dvs. udarbejdes en miljørapport), hvis anlægsarbejderne må
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne kategori af
planer.
For at danne et overblik over, om en plan eller et program kan få en væsentlig miljømæssig
betydning, foretages der en screening af planforslaget/programforslaget. I forbindelse med
screeningen høres de berørte myndigheder (fx miljømyndigheden), som efterfølgende skal give
tilladelser til det planlagte projekt.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
ikke skal laves en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning i forbindelse med
planforslagets eller programforslagets offentlige høring. Offentliggørelsen ledsages af en
begrundelse for ikke at gennemføre en miljøvurdering, samt en klagevejledning.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
skal laves en miljøvurdering (i form af en miljørapport) – som det er tilfældet med denne plan –
fastlægges det nærmere indhold af miljørapporten i samarbejde med de berørte myndigheder. Dette
kaldes scoping.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten er den samme som for lokalplanen med en
høringsperiode på minimum 8 uger.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten
suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et
selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse
med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold
Indhold og hovedformål
Lokalplan 4-1-111 og kommuneplantillæg 4.047 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af en
dagligvarebutik på del af ejendommen matr. nr. 1y (Hadsundvej 128) og ejendommene matr. nr. 1va
og 1agk, alle Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder.
Placeringen af dagligvarebutikken på Hadsundvej 128 kan give støjgener mod naboer. Der
redegøres for støj og afbødende foranstaltninger i denne miljørapport.
Der henvises til en beskrivelse af planerne og det planlagte projekt i følgende afsnit af lokalplanens
redegørelse:
"Baggrund og formål"
"Området"
"Lokalplanens indhold"
"Anden lovgivning" vedrørende støj.
Lokalplanens øvrige bilag - "Støjredegørelse"

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" i lokalplanens redegørelse. Her er følgende afsnit
relevant:
"Kommuneplan", med en beskrivelse af udlægget af et lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og
Golfparken, samt behovet for dagligvarehandel i den sydlige del af Vejgård.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Udgangspunktet for lokalplanen er at muliggøre en ny dagligvarebutik på Hadsundvej 128 og 130.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området fortsat anvendes til hhv. autoværksted og boligformål.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Støj
Det forudsættes, at parkeringsarealet er offentligt tilgængelig, hvorfor der alene kigges på støj fra
varelevering.
Grænseværdierne for støj kan overholdes ved de tilstødende ejendomme når:
Der kun sker varelevering i hverdagene i tidsrummet kl. 7:00-18:00 samt lørdage kl. 7:00-14:00.
Der opføres støjskærm i lydabsorberende materiale langs med varegården.
Af hensyn til Gormsvej 6, der ved planens realisering vil opleve mere direkte støj fra Hadsundvej, da
de to naboboliger nedlægges, etableres støjafskærmning langs hele skellet mellem
parkeringsarealet og Gormsvej 6.
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Miljøvurdering
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt.

Menneskers sundhed
Støjpåvirkning (ekstern støj fra virksomhed)
Der planlægges for en dagligvarebutik, hvor parkeringsarealet er offentlig tilgængeligt. Lokalplanen
udlægger areal til butik med en varegård placeret mod syd. Butikken grænser mod nord op til
etageboliger og mod syd grænser varegården direkte op til et åben/lav parcelhuskvarter.
Der er foretaget beregning af støj fra varelevering i 3 punkter, som repræsenterer de mest
støjbelastede punkter på grundene til de omkringliggende ejendomme.
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De tre beregningspunkter BP1, BP2 og BP3 er vist på planen ovenfor
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Resultatet af de gennemførte støjberegninger for hverdage samt lørdage viser, at de vejledende støjgrænser jf.
Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" er overholdt for samtlige punkter.

For at overholde de vejledende grænseværdier kan der ikke foregå vareindlevering i aften- og
natteperioden, samt lørdag eftermiddag og på søn- og helligdage. Vareindleveringen er således
begrænset til 7 vareleverancer indenfor en sammenhængende 8 timers periode i dagsperioden på
hverdage /kl. 7.00-18.00) samt indtil 6 vareleverancer indenfor en 7 timers periode om formiddagen
på lørdage (kl. 7.00-14.00).
Det forudsættes desuden, at der opføres en 50 m lang støttemur/støjskærm til topkote 31,3 langs
varegården som angivet på ovenstående plan. Støjskærmen skal mod varegården være af
støjabsorberende karakter. Dertil skal den være tæt og veje min. 15 kg/m2.
Støj fra Hadsundvej - forandret situation for Gormsvej 6
For at etablere et sammenhængende parkeringsområde langs med Hadsundvej nedrives to
eksisternede boliger (Hadsundvej 130 samt Gormsvej 4). Dertil kommer et større terrænarbejde
(afgravning af terræn) for at få de forskellige niveauer til at hænge sammen.
Gormsvej 6 vil således blive eksponeret for trafikstøj fra Hadsundvej mere end hidtil. Dette forhold
begrænses ved at etablere en støjskærm i skel mellem boligen og parkeringsarealet til butikken.
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Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført:
Der etableres støjskærm langs med varegården. Skærmen skal mod lokalplanområdet etableres
som skærm af støjabsorberende karakter og skal veje min. 15 kg/m2.
Der etableres også støjskærm langs hele det østlige skel til Gormsvej 6. Denne skærm skal
ligeledes opføres i lydabsorberende materiale.
En del af skærmen i skel mod Gormsvej 6, der vender mod Hadsundvej, er foranlediget af, at de to
eksisterende naboboliger mod Hadsundvej nedrives og terrænet sænkes. Boligen på Gormsvej 6 vil
derfor opleve mere direkte støj fra trafikken på Hadsundvej. For at beskytte boligen mod den nye
situation, forlænges støjskærmen helt frem til skel mod Gormsvej.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området fortsat kunne anvendes til hhv. autoværksted/garageanlæg og
boligformål, og der skal evt. findes en alternativ placering til en dagligvarebutik.
I henhold til en detailhandelsredegørelse for området redegøres der for, at der med det store
boligopland i den sydlige del af Vejgaard er behov for yderligere dagligvarehandel i området.
Da der langs Hadsundvej, umiddelbart syd for Humlebakken, er etableret en samling af
handelsmuligheder, vurderes det, at etableringen af en ny dagligvarebutik inden for et afgrænset
lokalcenter kan understøtte den eksisterende handel og erhverv i området.
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Overvågning
Overvågning af miljørapportens emner sker primært via kommunens myndighedsbehandling og
tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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