LOKALPLAN 4-3-105
Boliger, Kong Minos Vej, Gug
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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for 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 opførelse af boligbebyggelser i Gug. Området,
som planlægges bebygget, anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med
landbrugsvirksomhed.
Lokalplanen skal sikre, at der indenfor området kan etableres 9 boliger i en åben-lav
bebyggelsesstruktur nord for Kong Minos Vej og ca. 72 boliger i en tæt-lav eller lav
etagebebyggelse syd for Kong Minos Vej.
Lokalplanen udlægger et sammenhængende grønt område mellem bebyggelsen og Sønder
Tranders Vej. Området etableres som rekreative områder og fælles opholdsarealer for beboerne.
Området skal være offentligt tilgængeligt, og indrettes som et landskabs- og naturområde med
slåede naturstier og trampestier.
Bebyggelsens disponering tager udgangspunkt i stedets beliggenhed og de givne terrænmæssige
forhold. Der stilles derfor krav til bebyggelsens omfang, placering og udformning, for at sikre de
udsigtsmæssige kvaliteter mod Indkildedalen og Lundby Bakke.
Lokalplanen skal endvidere sikre gode forbindelser internt mellem bebyggelsen og det tilhørende
rekreative areal, samt sikre koblingen til det omkringliggende vej- og stinet.
Boligområdet skal vejbetjenes via Kong Minos Vej, og lokalplanen skal sikre, at der udlægges det
nødvendige areal til et nyt vejanlæg, som skal trafikbetjene bebyggelsen.
Fokuspunkterne i lokalplanen er den bedst mulige planlægning i forhold til det kuperede terræn samt
sikring af udsigtkiler - internt i området, men også fra områderne mod nord og vejene i området.

Side 4

Forslag

Lokalplan 4-3-105

Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Aalborg, og indgår i et af de nyere planlagte
boligområder i bydelen Gug. Området omfatter matr. nr. 20bo, 20cv, 20h, 20ø og en del af matr.nr.
20f, 7000am og 7000az alle Sdr. Tranders By, Sdr Tranders.
Området har et areal på ca. 7,7 ha. Lokalplanens afgrænsning fremgår af Oversigtskort og Bilag 1.
Ved lokalplanens udarbejdelse er området beliggende i landzone. De delområder, der udlægges til
boliger, vil ved lokalplanens godkendelse blive overført til byzone, mens den sydlige del, der
udlægges til rekreative fomål, fastholdes i landzone.
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Området ligger højt på den sydøstligste del af højdedraget Gug Alper, med en smuk udsigt over
Lundby Bakke og Indkildedalen. Arealet anvendes ved planens udarbejdelse som dyrkningsareal i
forbindelse med landbrugsvirksomhed samt juletræer. Terrænet er faldende mod syd og øst, og
inden for området er der en højdeforskel på ca. 20 meter.

Ortofoto med lokalplanområdet og ½ meter højdekurver. Se kort med angivelse af terrænkoter på
kortbilag 4.
Området har en attraktiv beliggenhed på en sydvendt skråningsflade med udsigt over det store
landskab og Lundby Bakke.
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Fotoet viser udsigten fra Kong Minos Vej ud over det store landskab mod syd.
På arealet syd for Kong Minos Vej findes et læbælte i skellet mellem matr. nr. 20f og 20ø samt i den
vestlige afgrænsning af lokalplanområdet. Nord for Kong Minos Vej findes et læbælte ligeledes i den
vestlige afgrænsning.

Fotoet viser læbæltet i den sydlige del af lokalplanområdet, set fra øst mod vest.
Området ligger inden for indvindingsopland og kildepladszone til Aalborg Vand, Brundsted-Engkilde,
som er to meget vigtige kildepladser i Aalborg Kommune. Området ligger desuden inden for det
grundvandsdannende opland og er sårbart over for nedsivning med nitrat og miljøfremmede stoffer
herunder pesticider. Aalborg Vand, Brundsted-Engkilde, er højt prioriteret i Aalborg Kommunes
vandforsyningsplan med akut behov for grundvandsbeskyttelse.

Omgivelser
Mod nord grænser lokalplanområdet op mod et ubebygget areal, hvoraf der er fredskov på en del af
området.
Mod syd afgrænses området af Sønder Tranders Vej og derefter en række parceller ud mod det
åbne land. Cirka 150 meter syd for lokalplanområdet er Egnsplanvej, som er taget i brug primo
2018.
Mod øst afgrænses den nordlige del af området af Kong Minos Vej, Hekatestien og boligområderne
omkring Kassandravej og Ikarosvej. Den sydlige del af området grænser op mod beboelsen til
ejendommen på matr. nr. 20f Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders.
Mod vest afgrænses området nord for Kong Minos Vej af et planlagt boligområde, med mulighed for
opførelse af åben-lav boligbebyggelse. Den del af lokalplanområdet, der ligger syd for Kong Minos
Vej, afgrænses mod vest af et grønt friareal, der tilhører grundejerforeningen Helenavej og et mindre

Side 7

Forslag

Lokalplan 4-3-105

grønt areal, der anvendes til oplag af forskellig art.
I det nordvestlige hjørne af området løber Letostien, som giver forbindelse mellem
Universitetsområdet og det sydøstlige Gug.
Egnsplanvej, der er etableret umiddelbart syd for området, forbinder Nordjyske Motorvej (E45) i vest
med Hadsund Landevej i øst nord for Gistrup. Lokalplanområdet får let adgang til den nye
vejforbindelse inden for en afstand på ca. 750 meter via Zeusvej, som er koblet på Egnsplanvej.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet er disponeret med særlig fokus på det skrånende terræn i området. Der er
fastlagt bestemmelser der sikrer, at ny bebyggelse tilpasser sig terrænet bedst muligt, under
hensyntagen til gældende lovmæssige krav om tilgængelighed og vejregler, og udnytter potentialet i
den attraktive beliggenhed.
Lokalplanområdet er delt op i tre områder, der kan anvendes til henholdsvis åben-lav bebyggelse,
tæt-lav bebyggelse, med mulighed for lave rækkehuse eller lignende i 1 etage mod nord og 2 etager
mod syd i samme bygning i område B1 og det samme i område B2 dog også med mulighed for
etageboliger i maksimum 2 etager i område B2, samt et stort sammenhængende grønt område.

Området til åben-lav bebyggelse er placeret med den højeste beliggenhed og længst mod nord.
Området til tæt-lav bebyggelse er placeret lavere og centralt i området syd for Kong Minos Vej.
Begge områder er på skrånende terræn fra nord mod sydøst.
Det grønne område længst mod syd er lavest beliggende, og terrænet jævnes gradvist ud ned mod
Sønder Tranders Vej.
Det grønne område etableres med de mest aktivitetsskabende faciliteter tættest på boligerne,
hvorimod de mere naturprægede områder og trampestier placeres længst mod syd. Der etableres
en blød overgang mellem de aktivitetsskabende og etablerede områder til det mere naturprægede
område. Området skal være offentligt tilgængeligt.
Der gives mulighed for etablering af et fælleshus indenfor delområde C1, da den endelige placering
og udformning ikke er kendt på nuværende tidspunkt, skal der efterfølgende gives landzonetilladelse
til det endelige projekt. Ved behandling af landzonetilladelsen skal der tages hensyn
til hensigtsmæssige adgang- og parkeringsforhold, tilpasning til eksisterende landskab,
materialevalg der tager hensyn til placeringen i naturområdet fx grønt tag, farvevalg af bygning i
jordfarver og ikke faste belægninger omkring pga. grundvandsinteresser.
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Disponering
Områdets disponering er i den åben-lave bebyggelse fastlagt ud fra et udstykningsprincip, mens
disponeringen af den tæt-lave bebyggelse er fastlagt ud fra sigtelinjer og et fastlagt princip for
vejudlæg.
Det grønne områdes disponering vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med et konkret projekt, men
lokalplanen sikrer, at der etableres en sammenhængende sti gennem området.
De nye områder skal kobles på de eksisterende stiforbindelser i området.
Det allerede anlagte cykelstiforløb langs Kong Minos Vej føres videre ind i lokalplanområdet og hen
til rundkørslen.
Cykelstien skal, som betingelse for ibrugtagning af den sydlige bebyggelse, anlægges frem til
vejadgangen til området og videre hen til rundkørslen.
Boligområderne skal have vejadgang fra Kong Minos Vej, mens det rekreative grønne område skal
have vejadgang fra Sønder Tranders Vej.
En samlet princip- og illustrationsplan inkl. signaturforklaring fremgår af kortbilag 3.

Bebyggelse
Den åben-lave bebyggelse skal placeres efter et fastlagt udstykningsprincip. Kvaliteten i den
konkrete udstykningsplan er, at hver enkel grund har en størrelse, hvor det er muligt at placere
bebyggelsen på tværs eller langs af højdekurverne.
Der er fastlagt maksimale bygningshøjder på den enkelte parcel, for at sikre at alle boliger får andel i
den smukke udsigt over Lundby Bakke og Indkildedalen.
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Sitiuationsplan for delområde A - eksempel på områdets disponering i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser.

Bebyggelsen er placeret med et fælles areal i centrum, omkranset af boligvejen, så hele det centrale
areal i bebyggelsen fremstår som bebyggelsens samlingspunkt. Parcellerne skal fremstå åbne, dvs.
uden hække e.lign., mod boligvejen og dette centrale samlingspunkt. I det nordvestlige hjørne af
området til åben-lav bebyggelse ligger et areal nord for Letostien. Dette areal udgør, sammen med
et grønt område centralt i bebyggelsen, fælles opholdsarealer. Dermed har arealerne en attraktiv høj
beliggenhed, hvorfra der vil være udsyn til Lundby Bakke. Udsynet sikres via en sigtelinje udpeget
på kortbilag 2.
Placeringen af den tæt-lave bebyggelse syd for Kong Minos Vej, fastlægges med udgangspunkt i et
fastlagt vejudlæg. Der er fastlagt bestemmeler om terrænregulering. Dette skal sikre, at
bebyggelsen anlægges hensigtsmæssigt i forhold til det skrånende terræn, så der i tilknytning til
hver bolig kan etableres kvalitative opholdsarealer, som er orienteret i forhold til sol og vindretning
uden unødvendig terrænregulering. Dog er der mulighed for en vis terrænregulering i området
mellem boligerne og vejen, for at sikre adgangen til boligerne - men dette vil dog ikke påvirke
områdets indpasning i landskabet, da terrænnet ud mod omgivelserne skal fremstå afrundede og
tilpasset det omkringliggende terræn, dog med mulighed for at etablere en lille terrasse til hver bolig.
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Situationsplan for delområde B1 - eksempel på områdets disponering i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser.

Situationsplan for delområde B2 - eksempel på områdets disponering i overensstemmelse med lokalplanens
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bestemmelser.

Terrænregulering
De store terrænmæssige variationer i lokalplanområdet er en stor kvalitet, men samtidig en
udfordring ved indpasning af bebyggelse.
Vejene skal etableres i henhold til vejreglerne og dermed med maksimal hældning på 70-80
promille. For at sikre et velfungerende boligmiljø tillades at hæve vejen ift. eksisterende
terræn. Omkring vejforløbet gives der også mulighed for, at der kan foretages terrænregulering, der
sikrer, at bebyggelsen tilpasses den hævede vej. For at sikre tilpasningen til det omkringliggende
landskab og terræn er der fastsat bestemmelser, der sikrer at terrænet afrundes ud mod
omgivelserne og det åbne landskab.
Nedenstående snit viser eksempler på hvordan området og bebyggelsen kan tilpasses både
vejkoten (for at skabe et velfungerende miljø omkring boligvejen og sikre tilgængeligheden til
boligerne) og det omkringliggende landskab og terræn.
Herunder er et tværsnit med eksempel på terrænregulering og bebyggelse.

Snit imed eksempel på etagebebyggelse i delområde B1.

Snit imed eksempel på etagebebyggelse i delområde B2.
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Se kortbilag 5 med snit i fuld størrelse.

Nedenstående referencefotos viser eksempler på tæt-lave bebyggelser.

På grund af det skrånende terræn i området, kan den tæt-lave bebyggelse indpasses i området, så
det fortsat vil være udsyn fra bebyggelserne mod nord, hen over bebyggelserne mod syd.
Rekreative områder
De overordnede principper for det rekreative område er, at de mest aktivitetsskabende faciliteter
placeres tættest på boligerne, hvorimod naturområder og trampestier placeres længst mod syd. Der
etableres en blød overgang mellem de aktivitetsskabende områder til det naturprægede område.
Dermed dannes der en naturlig overgang fra by til land mod syd.

Ovenstående fotos viser eksempler på slåede trampestier og en bålplads.
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Det rekreative område skal drives af områdets beboere i fællesskab via grundejerforeninger.
Der er 3 beplantningsbælter indenfor lokalplanområdet, 2 i den sydlige del og 1 i den nordlige del.
Alle 3 beplantningsbælter er udpeget som bevaringsværdige, dog således at bestemmelserne for
det nordlige beplantningsbælte er videreført fra bestemmelserne i den tilgrænsende lokalplan
(lokalplan nr. 4-3-104).
Trafik

Adkomstvejene, som skal betjene området, tilsluttes Kong Minos Vej. Vejen skal udformes med
hensyntagen til højdeforskellene i området og skal, af hensyn til drikkevandsinteresserne, udføres
så overfladevandet kan opsamles og ledes til det separatkloakerede kloaksystem.
Tilslutning til Kong Minos Vej må maks hælde 25 promille over en strækning på 10 m. Vendeplads
skal tilstræbes at være udjævnet.
I den nordlige del etableres en stiforbindelse som tilsluttes Letostien. I den sydlige del etableres en
stiforbindelse, som giver adgang til eksisterende stisystemer øst og vest for lokalplanområdet.
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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.

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 skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses
sammen med den digitale lokalplan.

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

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura-2000 område ligger ca. 9 km nordvest for planområdet - Natura-2000 område nr.
15 "Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Alene pga. afstanden vurderes,
at planlægningen af området til boligformål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og
programmer vil påvirke Natura-2000 området.
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Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række
dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets
bilag IV, herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben,
stor vandsalamander og spidssnudet frø. De eneste arter, der potentielt forventes på lokaliteten er
flagermus og muligvis markfirben. Arealet hvor der opføres ny bebyggelse, er intensivt
dyrket landbrugsjord. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller
rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV, herunder flagermus og markfirben. Læhegnene i
og ved området kan dog have funktion som ledelinjer for flagermus og er bl.a. derfor sikret bevaret
med nærliggende lokalplan.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer 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 4.055, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.3.B4 og 4.10.N4.
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområde 4.3.B4.
Den del af lokalplanområdet, der ligger inden for 4.10.N4 af områdetypen "Naturområde", skal
udlægges i et nyt rammeområde med områdetypen "Rekreativt område".
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde "4.3.R7 Kong Minos Vej". Målet er at sikre
områdets anvendelse til rekreative funktioner med adgangs- og opholdsmuligheder samt at sikre en
god overgang fra by til land under hensyntagen til de landskabelige kvaliteter. Området skal
friholdes for bebyggelse, dog kan der etableres mindre anlæg, fælleshus o.lign. Da der er tale om
et landzoneområde, vil Planlovens landzonebestemmelser (§ 34-38) være afgørende for
bebyggelse og anæg, der vil blive vurderet i det konkrete tilfælde.
Kommuneplantillæg 4.055 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Kong Minos Vej er omfattet af den eksisterende Lokalplan 08-065.
Den eksisterende lokalplan ophæves for den del, som er omfattet af nærværende lokalplan, i
forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 4-3-105.

Landzone
Delområde C1 og C2 fastholdes i landzone. Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for udstykning,
ændret anvendelse og mindre anlæg inden for delområde C1 og C2, jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt.
5. Da der ikke på nuværende tidspunkt er et konkret projekt for etablering af et fælleshus, gives der
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alene bonusvirkning til etablering af et fælleshus (anvendelse), mens der fortsat kræves
landzonetilladelse til et konkret projekt med oplysninger om blandt andet bebyggelsens omfang,
præcise placering og udseende.

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 ejer og projektudvikler af delområde B1
og B2 om finansiering af den dobbeltrettede cykelsti langs Kong Minos Vej på strækningen
fra Letostien og frem til vejadgangen til delområde B1 og B2 samt videre hen til rundkørslen.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument, og kan ses under øvrige bilag til
lokalplanen.
Udbygningsaftalen skal godkendes senest samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.
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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).

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.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på arealer indenfor lokalplanområdet. Der må derfor ikke foretages ændringer
af eksisterende forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for
dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. NaturErhvervsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.
Adresse mv: NaturErhvervstyrelsen
http:/ /naturerhverv.dk/om-os/om-styrelsen/kontakt-os/

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.
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
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hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende inden for indvindingsopland og delvist i kildepladszone til alment vandværk.
Desuden ligger hele arealet inden for det grundvandsdannende opland. Området er vurderet sårbart
over for nitrat og miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Den fremtidige anvendelse af området
skal tilrettelægges, så forurening af grundvandsressourcen undgås, og der skal tages vidtgående
hensyn til grundvandsbeskyttelse.
Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsopland til Aalborg Vand, Brunsted-Engkilde og
er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 – Aalborg Sydøst . Derfor kan der,
ud over bestemmelserne i lokalplanen, blive stillet en række krav i medfør af anden lovgivning,
såfremt nedsivningen af regnvand udgør en uacceptabel risiko for grundvandet. Det kan dreje sig
om:
Fra vej- og parkeringsarealer skal overfladevandet opsamles i kloak og afvandes ud af området.
Kravet stilles i forbindelse med godkendelse af vejprojektet, i forbindelse med
byggesagsbehandlingen og iht. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Afløbssystemet skal udføres med fuldstændig tætte samlinger og tæthedsprøves. Kravet
meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Der må ikke anvendes slagger, flyveaske, knuste genbrugsmaterialer eller forurenet jord i
forbindelse med byggeriet. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie sand- og
grusmaterialer. Kravet meddeles i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Andre betænkelige aktiviteter set i relation til grundvandsbeskyttelsen skal samles, og der skal
evt. laves en risikovurdering for at afgøre, om der skal laves foranstaltninger til hindring af
nedsivning til grundvandet, fx membran under renovationsområde. Vurderingen vil foregå i
forbindelse med byggesagsbehandlingen og iht. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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. 20f, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 23.01.2007
Titel: Dok. om oplag og beplantning mv.
Indhold: Deklaration om forbud mod oplag og beplantning
Påtaleberettiget: Calum Gug K/S og Calum Ejendomsaktieselskab samt Grundejerforeninger inden
for delområde C og D i lokalplan 08-065.
Lokalplanen er i overensstemmelse med servitutten.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål, rekreative formål samt landskabs- og naturområde.
at der sikres kig gennem bebyggelsen og beplantningen - sigtelinjer
at der tages særlige hensyn til beskyttelse af drikkevandsinteresser
at området vejbetjenes fra Kong Minos Vej
at landskabets karakteristiske udtryk med læhegn bevares
at området fremstår harmonisk mod omgivelserne i forhold til terræn.
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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.
Ad 2.2
Delområde C1 og C2 udgør det areal der fastholdes i landzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B1, B2, C1, C2 og D, som vist på Kortbilag 1 og 2.

2.4 Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for udstykning, anvendelse til og opførelse af byggeri,
anlæg, terrænregulering mv., inden for delområde C1 og C2 vist på kortbilag 1 og 2, som beskrevet i
nærværende lokalplan, jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.

Ad 2.4
Da der ikke på nuværende tidspunkt er et konkret projekt for etablering af et fælleshus, gives der
alene bonusvirkning til etablering af et fælleshus (anvendelse), mens der fortsat kræves
landzonetilladelse til et konkret projekt med oplysninger om blandt andet bebyggelsens omfang,
Ved behandling af landzonetilladelsen skal der tages hensyn til hensigtsmæssige adgang- og
parkeringsforhold, tilpasning til eksisterende landskab, materialevalg der tager hensyn til
placeringen i naturområdet så som grønt tag, farvevalg af bygning i jordfarver og ikke faste
belægninger omkring af hensyn til grundvandsinteresser.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (maksimalt 9 fritliggende boliger på grunde på min. 700 m2)

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 B1 og B2
Delområdernes hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområde B1 må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav (dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 500 m²)
Inden for delområde B2 må der være følgende, såfremt det er foreneligt med
hovedanvendelsen:
Tæt-lav og etageboliger (dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, gårdhavehuse,
etageboliger* og lignende, herunder fritliggende boliger på grunde under 500 m²)

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.
* boliger der etableres med vandrette lejlighedsskel, betegnes som etageboliger. Der gives dog ikke
mulighed for flere etager eller højere byggeri end det er tilfældet ved tæt-lav boliger.

3.3 Anvendelse, delområde C1 og C2
Delområdets hovedanvendelse er natur og rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Grønne områder (landskabs- og naturområder)
Fælles opholdsarealer, herunder nyttehaver og frugttræer
Fælleshus og bålhytte
Tekniske anlæg

Ad 3.3
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
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mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Der må ikke etableres faste belægninger, eller beplantning der kræver intensiv pleje af hensyn til
drikkevandet.

3.4 Anvendelse, delområde D
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg og infrastruktur anlæg.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Veje og stier
Tekniske anlæg

Ad 3.4
Delområde D omfatter vejudlægget omkring Kong Minos Vej inden for lokalplanområdet.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning og grundstørrelser, delområde A
Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste principielle
udstykningsplan.
Der måksimalt udstykkes 9 grunde.
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og under 1.400 m²
(ekskl. andel i fællesarealer).

4.2 Udstykning og grundstørrelser, delområde B1 og B2
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes enkeltvis, have en størrelse på min. 150 m² og
maks. 500 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).

4.3 Udstykning og grundstørrelser, delområde C1 og C2.
Området må kun udstykkes i op til 2 grunde.
Hvis området udstykkes, skal hver grund have en størrelse på mindst 15.000 m2.
Ad 4.3
Delområderne C1 og C2 ligger i landzone, og med denne bestemmelse giver lokalplanen
bonusvirkning til udstykning af området.
Der er angivet en minimum grundstørrelse, for at sikre at området anlægges og drives som store
sammenhængende områder.

4.4 Udstykning, delområde D
Der kan ikke ske udstykning indenfor delområde D.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent og omfang, delområde A
Bebyggelsesprocent for åben-lav maks. 30
Etager maks 2, dog må parcel A1-A4 maks etableres i 1 etage plus 1 parterreetage.
Bygningshøjder
Bygninger i 2 etager må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn eller fra et af Aalborg Kommune
fastsat niveauplan.
Bygninger i 1 etage plus parterre må ikke overstige 6,0 m målt fra terræn eller fra et af Aalborg
Kommune fastsat niveauplan.
Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg af andel i
fællesarealer.
Ad 5.1

Delområde A - grundene A1 til A9.

Bestemmelsen om bygningshøjden vil indebære mulighed for, at bygninger på skrånende terræn vil
fremstå højere målt fra naturligt terræn.

5.2 Bebyggelsens omfang, delområde B1 og B2
Antal boliger og bygningskvadratmeter:
Der må maksimum etableres 3300 m² boligareal og maksimum 33 boliger i delområde B1
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Der må maksimum etableres 4095 m² boligareal og maksimum 39 boliger i delområde B2
Etageantal:
Bebyggelsen skal bygges i 1 etage mod nord og 2 etager mod syd i samme bygning i B1 ('1+2etager')
Bebyggelsen skal bygges i 1 etage mod nord og 2 etager mod syd i samme bygning i B2('1+2etager'). Nord for boligvejen i delområde B2 kan der også tillades maksimum 2 fulde etager dvs.
også 2 etager mod nord, såfremt der laves etageboliger. Bygges der ikke etageboliger i den
nordlige del af B2, tillades kun en etage.
Højder:
Etageboligerne i B2 må maksimum have en højde på 8,50 meter
Rækkehuse og lignende med '1+2 etager' i B1 og B2, må maksimum have en højde på 5 meter
mod nord, hvor der er en etage, og 8,50 meter mod syd, hvor der er to etager
Højderne skal måles fra naturligt terræn eller fra et niveauplan fastsat i henhold til
bygningsreglementet.
Bebyggelsesprocent:
Et samlet boligareal inden for delområde B1 og B2 må ikke overstige en bebyggelsesprocent på
40 for hvert delområde.

Ad 5.2
Med udgangspunkt i nærheden til det samlede opholdsareal mod syd, vil området have god adgang
til fælles opholdsarealer.
Sekundære bygninger kan i henhold til Bygningsreglementet etableres med et areal på maks 20 m2
pr. bolig uden at indgå i beregningen af etagearealet.
Niveauplanet fastlægges i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Niveauplanet fastlægges ud
fra hensyn til eksisterende terræn, vejkoten og naboejendomme.
Bygningerne skal bygges i flere plan så det sikres at etagemeter ikke bredes ud på hele grunden i et
plan.

5.3 Bebyggelsens placering, delområde A
Ny boligbebyggelse må ikke etableres nærmere nabo-, vej- og stiskel end 2,5 meter.
Ny bebyggelse må ikke placeres inden for sigtelinjerne, som vist på kortbilag 2.
Sigtelinjen i delområde A skal have en bredde på 10 m ved Letostien til 20 m ved skel mod Kong
Minos Vej, målt fra skel mod matr.nr. 20 cx, i princippet som vist på kortbilag 2.
Ny bebyggelse skal placeres langs eller vinkelret på højdekurverne, således der undgås unødvendig
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terrænregulering.
Ad 5.3
Sekundære bygninger skal placeres i henhold til Bygningsreglementet.

5.4 Bebyggelsens placering, delområde B1 og B2
Ny boligbebyggelse må ikke etableres nærmere nabo- og vejskel end 2,5 meter.
Boligerne skal placeres så der kan etableres private opholdsarealer, der tilgodeser hensyn til læ og
sol.
Tæt-lave boliger og etageboliger skal opføres i grupper med maksimalt 5 boligenheder. Imellem de
enkelte grupper skal der etableres passagemulighed i mindst 5 meters bredde.

Ad 5.4
I passagemuligheden kan der etableres stier til sammenbinding mellem boligområderne og det
rekreative område i delområde C1 og C2, der er fastlagt jf. pkt. 8.3.
Sekundære bygninger skal placeres i henhold til Bygningsreglementet.

5.5 Sigtelinjer, delområde B1 og B2
Der skal etableres mindst 3 sigtelinjer inden for hver af delområderne B1 og B2 som vist på kortbilag
2.
4 sigtelinjer er konkret fastlagt som vist på kortbilag 2, og de kan ikke ændres, mens de resterende
sigtelinjer, der er vist på kortbilag 2, er principielle, og de kan placeres anderledes end vist på
kortbilaget.
Sigtelinjerne skal have en bredde på mindst 5 meter.
Inden for sigtelinjerne må der ikke etableres bebyggelse. Der må heller ikke placeres andre anlæg,
der kan forringe udsigten. Hvis der etableres beplantning (buske e.lign) skal det være af arter, der
ikke opnår en højde, der overstiger 1,5 m.

5.6 Bebyggelsens placering, delområde C1
Indenfor C1 kan der etableres et fælleshus med et maks etageareal på 150 m2.
Fælleshusets skal placeres i tilknytning til den rekreative sti e-e, fastlagt i pkt. 8.3 og udenfor
sigtelinjerne som fastlagt i princippet på kortbilag 2.
Ad 5.6
Udformning, placering samt adgangsforhold til fælleshuset skal fastsættes i
en landzonetilladelse. Se pkt. 2.4 "Bonusvirkning".
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Der lægges vægt på, at ny bebyggelse udformes med udgangspunkt i det skrånende terræn,
herunder ved hjælp af forskudte etager.
Der tillades kun indvendige trappeopgange.
Ad 6.1

Eksempel på byggeri på skrånende terræn
Gælder for rækkehuse og lignende mens etageboligerne i den nordlige del af område B2 er undtaget af at forskyde
etagerne.

6.2 Facader, materialer
Facader skal udføres som blank mur i teglsten. Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens
samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer, f.eks. træ, naturskiffer eller sten.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse og skure må udføres i andre
materialer.
Drivhuse og tekniske anlæg må udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
Fælleshus indenfor delområde C1 skal udføres i naturlige materialer og jordfarver.

6.3 Facade, variation
Facader skal brydes i højden, så der ikke kommer en facade med blank mur på mere end 4 meter i
højden uden brud. Der kan således ikke tillades blank mur højere end 4 meter med mindre, der
laves brud i facaden.
Brud i facaden skal etableres med vandrette forskydninger, placering af vinduer, ændring i
materialevalg eller skift af murstenenes farver.
Ad 6.3
Ved byggeri på skrånende terræn kan der opstå situationer hvor bygningerne vil fremstå med en
meget høj ensartet facade fx mod syd (mod det lavest liggende terræn). Derfor er der indsat
bestemmelser, der sikrer mod høje ubrudte facader.
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Såfremt det arkitektonisk set ikke er hensigtsmæssigt at lave brud på enkelte endegavle mod øst og
vest samt på trappehuse på etageboligerne, kan der godt tillades enkelte ubrudte mure over 4
meter. Der kan ikke tillades at alle endegavle mod øst og vest forekommer uden nogen form for
brud, hvis de er over 4 meter.

6.4 Facader, tæt-lav
Tæt-lave boliger skal opføres med forskudte facader både vandret og lodret og med variation i
bygningshøjderne.
De lodrette forskydninger (frem og tilbagerykninger af individuelle boligenheder) skal etableres for
minimum hver 2. boligenhed og have et omfang på mindst 0,5 meter.
Forskydninger i bygningshøjderne skal etableres, så hver individuel boligenhed tilpasses terræn. Er
der 5 boligenheder i en række, skal de individuelt forskydes i højderne, så det følger naturligt
terræn.
Bestemmelser for de vandrette brud er bestemt i 6.3´Facade, variation'.
Facader skal fremstå åbne og etableres med vinduer og døre mod vej og rekreative arealer.
Ad 6.4
For at undgå at der etableres bebyggelser i ensartede lange rækker, skal der etableres
forskydninger i facaden og forskydninger i tag-/sokkelkote forårsaget af terrænfald.
Hvis terræn ikke skråner, behøves der ikke forskydninger i højderne, da bygningerne i så fald ikke
behøver forskydning i højden for at være tilpasset til terrænet.
For at undgå et meget lukket udtryk mod fx vejen skal boligerne åbnes op mod vej og fællesområder
med fx vinduer.

6.5 Sokler
Synlig sokkelhøjde må udføres i en maks. højde af 0,6 m. Øvrig sokkel må kun udføres af
facadematerialet.
Ad 6.5
Således skal kældre, der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres som
ydervægge.

6.6 Støttemure
Støttemure skal så vidt mulig undgås i området, men hvis det er nødvendigt skal støttemuren holdes
lavest muligt og gives et udseende, der harmonerer med de nærmeste omgivelser.
Støttemure skal etableres med begrønning, beklædes med træ eller fremstå i samme materialevalg
som facaderne på omkringliggende bebyggelse.
Langs med delområde B2's østlige afgrænsing må der ikke etableres støttemur.
Ad 6.6
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Der kan eksempelvis kun anvendes stabelsten, hvis de begrønnes. Der skal tilstræbes et naturligt
udseende, f.eks. med marksten eller kampesten.

Referencefotos af begrønnede stabelsten. Stabelsten er rent praktisk og byggeteknik en af de bedste måder at
konstruere en støttemur, der åbnes derfor op for muligheden, hvis det udføres med begrønning.

Side 3

Forslag

Lokalplan 4-3-105

Referencefotos af støttemure etableret med natursten.

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

6.9 Taghældning
Tage skal udføres som sadeltag, fladt tag eller tag med ensidig taghældning. Tage skal have en
hældning på mellem 0º og 45º.

6.10 Tagbeklædning
Tagbeklædningen på synlige tagflader må ikke være reflekterende (glanstal max. 20), og skal
udføres med betontegl, tegl eller tagpap eller som grønt tag (mos, sedum, græstørv og lignende).

6.11 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller), der etableres på tagfladen, skal nedfældes i taget.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Regulering af terræn ifm. byggemodning og placering af bebyggelse
Bebyggelse og anlæg skal tilpasses det eksisterende terræn. Der må kun foretages
terrænregulering på +/- 0,5 m. og ikke nærmere naboskel end 1 m.
Uanset ovenstående kan der foretages terrænregulering i mindst mulig omfang udover +/- 0,5 m. i
følgende tilfælde:
vejen b-b i delområde B1 og B2, når dette er nødvendigt af hensyn til overholdelse af vejens
hældningskoefficient jf. pkt. 8.2
terrænregulering mellem vej og bebyggelse i delområde B1 og B2, således at adgangen til
boligernes stueetage kan etableres iht. bygningsreglementets tilgængelighedsregler. Terrænet
skal dog generelt falde mod syd.
terrænregulering ved den østlige del af stien e-e således at stien kan kobles hensigtsmæssigt på
den eksisterende sti ved Ikarosvej. Terrænreguleringen mellem stien og det omgivende terræn
skal være landskabeligt udformet med en hældning på maks. 1:5. Der skal derudover tages
særligt hensyn til håndtering af regnvand, sådan at stien ikke kommer til at fungere som
terrænmæssig barriere.
vendepladser
Terræn skal fremstå som en naturlig del af landskabet.Terrænregulering skal derfor foretages blødt
afrundet op mod bygninger og anlæg, med en maks hældning på 1:2 omkring bygningerne og 1:5
eller fladere ved overgangen til rekreative arealer.
Dette betyder at der må terrænreguleres ind i delområde C i mindre omfang for at opnå en
landskabelig overgang med et naturligt udseende.
Indenfor delområde B1 og B2 gælder det særligt at der mod syd kun må etableres et vandret areal
til terrasse o.l. i en bredde af maks. 4 m umiddelbart foran facaden. Denne terrasse kan med fordel
ligge et eller flere trin under gulvkote for at minimere terrænreguleringen. Terræntilpasningen skal
begynde umiddelbart ved terrassen/det vandrette areal.
Ad 7.1
Vejene skal etableres i henhold til vejreglerne og med maksimale hældninger på 70-80 promille. Det
betyder, at vejene for at kunne overholde disse krav på visse strækninger vil være hævet over
nuværende terræn. For at sikre et velfungerende boligmiljø omkring vejforløbet gives der derfor
tilladelse til at der kan foretages terrænregulering, der sikrer at bebyggelsen tilpasses disse vejkoter.
For at sikre tilpasningen til det omkringliggende landskab og terræn er der fastsat bestemmelser, der
sikrer at terrænet afrundes ud mod omgivelserne og det åbne landskab. Se eksempler på snit af
bebyggelsen i kortbilag 5.
Jf. pkt 6.6 skal støttemure etableres med begrønning, beklædes med træ eller fremstå i samme
materialevalg som facaderne på omkringliggende bebyggelse.

7.2 Efterregulering af terræn
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted

Side 35

Forslag

Lokalplan 4-3-105

nærmere skel end 1,00 m. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end
+/- 0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.

7.3 Generelt friarealer
Beplantningen skal overvejende være hjemmehørende og egnstypiske plantearter - gerne i
forskellige variationer og i flere lag af hensyn til en styrket biodiversitet - suppleret med træer og
buske med frugtsætning samt naturgræsarealer ved udvalgte steder.
Der skal lægges særlig vægt på at skabe en attraktiv og værdig ankomst til området syd for
vejadgangen fra Kong Minos Vej med henblik på byrummets visuelle fremtræden, herunder kig,
belægning, beplantning, byinventar, placering af affaldscontainere og lignende.
Der må ikke etableres høje træer e.lign. der forringer udsigten fra boliger, veje og stier indenfor og
udenfor lokalplanområdet. Indenfor sigtelinjerne vist på Kortbilag 2 skal beplantning være af arter
der opnår en maksimal højde på 1,5 meter.
Ad 7.3
Én mulighed for en atrraktiv ankomst til det sydlige område kunne være, at der arbejdes med en
portvirkning ved hjælp af to søjletræer for at lede ind i landskabsrummet, samt hensyntagen til
kigget.
Uden for sigtelinjerne, og hvor det ikke er til gene for naboer, kan beplantningen pletvis fremstå med
høje træer, f.eks. for at skabe varierede oplevelser, iscenesætte kig eller markere stitilkoblinger.

7.4 Fælles opholdsarealer
Der skal udlægges fælles opholdsarealer, svarende til min. 10 % af delområde A. Opholdsarealerne
indenfor delområde A skal placeres som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal udlægges fælles opholdsareal, svarende til min. 15 % af henholdsvis delområde B1 og B2.
Det rekreative område inden for delområde C1, kan medregnes til fælles opholdsareal for
delområde B1. Tilsvarende gælder for delområderne B2 og C2.
Opholdsarealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås en sammenhængende helhedsvirkning.
Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, bålsted, nyttehaver, affaldsstativer,
legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet
områdedisponering. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer
hinanden.
Fælles opholdsarealer skal fremstå med forskellig karakter og indrettes til beboernes behov, for
eksempel til leg, ophold og rekreation. Jævnfør pkt. 7.3 lægges der vægt på biodiversiteten og
varierende oplevelser.
Der skal etableres minimum én legeplads for hvert delområde A, B1 og B2. Legepladserne skal
tilpasses den landskabelige sammenhæng de indgår i og gerne være målrettet forskellige
aldersgrupper.
Fælles opholdsarealer skal endvidere udformes, så de i videst muligt omfang tilgodeser
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adgangsforhold for handicappede.
Ad 7.4
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, samt en beskrivelse af de valgte arter (planteliste).
.

7.5 Rekreativt naturområde, delområde C1 og C2
Delområderne C1 og C2 udlægges til et offentligt tilgængeligt rekreativt naturområde.
Indenfor det rekreative område kan der etableres mindre anlæg, beplantninger, bebyggelser mv. der
understøtter anvendelsen til rekreative formål og fælles aktiviteter, herunder nyttehaver, fælleshus,
udsigtsplatforme, bålplads o.lign. Der må ikke etableres veje eller andre anlæg eller aktiviteter, der
kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Der kan ved et fælleshus etableres 10-15
gæste-parkeringspladser med græsarmeing. Overgangen fra fælles opholdsarelet til landskabs- og
naturområdet jf. kortbilag 2, skal være landskabeligt harmonisk og uden synlige grænser.
Delområderne skal fremstå som åbent landskabsrum, der virker som en naturlig og integreret del af
landskabskilen mod syd, og som naturprægede landskabsområder med et lavt plejeniveau.
Områderne skal etableres hovedsageligt med naturgræsser/ engarealer og lysåben beplantning,
hvor blandet vegetation - fx mindre lunde, solitærtræer, trægrupper og buske - kombineres med stier
og mindre anlæg til naturprægede fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter som for eksempel nyttehaver,
grillpladser o.lign skal tilpasses den landskabelige sammenhæng og udtryk.
Bebyggelse og anlæg, f.eks. fælleshus og udsigtsplatforme, skal etableres med naturlige materialer
som træ og natursten.
Området må ikke dyrkes som landbrugsdrift i form af fx juletræer eller andet.
Ad 7.5
Området skal fremstå som et naturområde med eng- og græsbeplantninger, slåede stier og pladser
og mindre grupper af naturligt hjemmehørende træer og buske. Dette indebærer også at intensivt
plejede arealer med juletræer i den sydøstlige del skal fjernes.
Der findes mange kvalificerede måder at indrette naturområder på. Derfor stiller lokalplanen ikke
krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren
dokumentere, at områderne etableres efter hensigten, samt en beskrivelse af de valgte arter
(planteliste).
Som det ses af illustrationsplanen på kortbilag 3 etableres de mest aktivitetsskabende faciliteter
tættest på boligerne, hvorimod naturområder og trampestier placeres længst mod syd.
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Eksempel på bålplads.

Eksempel på udsigtsbænke.

7.6 Grønne forarealer
Inden for delområde A, skal der etableres et grønt bælte i en bredde på mindst 4 meter langs skel
ud mod Kong Minos Vej som vist på kortbilag 2. Arealerne er fælles friarealer og skal holdes af
grundejerforening. Det grønne forareal skal fremstå tilsået med græs, f.eks. naturgræsser med
klippede kanter.
Inden for delområderne B1 og B2 skal der etableres et grønt forareal i en bredde på mindst 2 meter
langs skel ud mod Kong Minos Vej som vist på kortbilag 2. Det grønne forareal skal fremstå tilsået
med græs, f.eks. naturgræsser med klippede kanter, dog kan der etableres enkeltstående træer og
buske, hvis de ikke generer udsigten i området.

7.7 Øvrige arealer
Øvrige ubebyggede arealer indenfor delområde A, B1 og B2, der ikke benyttes til private haver, veje
og parkering skal fremstå med grønne elementer, som kan bidrage til varierede oplevelser, f.eks.
ved hjælp af græsser, blomstrende buske, løgplanter o.lign.
Det eksisterende skrånende terræn langs med delområde B2's østlige afgrænsing hen mod
Hekatestien skal beplantes med varierede fritvoksende buske og mindre træer.

7.8 Afskærmende beplantning
Fælles affaldsløsninger, tekniske anlæg o.lign., der etableres over jorden, skal etableres med
afskærmende beplantning.
Ad 7.8
Det er vigtigt at adgangen til den sydlige del etableres med et grønt udtryk, derfor er det et krav at

Side 38

Forslag

Lokalplan 4-3-105

fælles anlæg, herunder anlæg til affaldshåndtering, ikke virker skæmmende men etableres med
begrønning eller anden afskærmende beplantning, der bidrager til det grønne udtryk.

7.9 Bevaring af beplantning
Læhegnene markeret på bilag 2 skal bevares, som enkeltradede læhegn bestående af mindre
hjemmehørende og egnskarakteristiske træer.
Eventuel udtynding eller fornyelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
Dog kan læhegnet opdeles i det omfang det er nødvendigt, for at etablere stien e-e i
overensstemmelse med pkt. 8.3.

Ad 7.9
Læhegnene består i dag af arter karakteristiske for området. Når planterne efter behov skal fornyes,
kan der være behov for at introducere andre arter som hyld, røn, syren, tjørn eller lignende mindre
træer. Dog bør der ikke plantes samme art som den foregående grundet jordtræthed.
Såfremt bevaringsværdig beplantning udgår eller bliver fjernet, vil der typisk være krav om
genplantning. Bevaringsværdig beplantning skal sikres i anlægsfasen, herunder mod skader på
stamme, rødder og grenbrud.

7.10 Faste hegn
Der må ikke etableres faste hegn inden for lokalplanens område, dog kan der etableres
afskærmning omkring terrasser, hvis hegnet etableres i sammenhæng med bebyggelsen.

7.11 Levende hegn, delområde A
Der må ikke etableres hæk ud mod den interne vej a-a, der kan alene etableres let trådhegn til
afgrænsning af parcellen.
Dog gælder det for parcel A1 og A9, at der må etableres hæk langs skel ud mod den interne vej a-a
i op til halvdelen af vejskel.
Derudover må der kun plantes hæk af arten bøg.
Ad 7.11
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Parcelnumre i delområde A

7.12 Levende hegn, delområde B1 og B2
Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn med en højde af maks.
1,50 m for at styrke udsigtskvaliteter. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig
side med højst samme højde som det levende hegn fuld udvokset. For at skabe et mere åbent
byrum og styrke visuel kontakt må hegn mod de interne veje b-b dog maks. være 1,20 m.
Hegn langs veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet og vedligeholdes således, at det
ikke vokser ud over vej- og stiskellet.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Kong Minos Vej, som vist i princippet på kortbilag 2.
Der må etableres vejadgang til fælleshus fra Sønder Tranders Vej. Vejen skal anlægges i en
bredde på maksimalt 5 meter. Vejen skal anlægges med et naturligt udseende og i materialer som fx
asfalt, med jordfarvede skærver eller med grus.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2
Vej a-a skal udlægges i en bredde på mindst 7,5 meter med mindst 5,50 m kørebane og min. 2 m
rabat på vejens ydre side med mulighed for etablering af allétræer af en art, der kan blive til mindre
træer, placeret i en afstand af ca. 10-15 m.
Vej b-b skal udlægges i en bredde på mindst 9,0 meter med mindst 5,50 m kørebane. Der kan
etableres parkering vinkelret på vejen, under forudsætning af at der er fortov eller rabat/overkørbart
areal på mindst 1,75 m. mellem p-plads og kørebanekant.
Tilslutningen af vej b-b til Kong Minos Vej skal etableres med en maks hældning på 25 promille over
en strækning på min. 10 m.
Vej b-b skal etableres med en hældning på maks 70 promille, dog kan der udfra en konkret
vurdering af det endelige vejprojekt gives tilladelse til en hældning på maks 80 promille over en
kortere strækning.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Af hensyn til beskyttelse af grundvandet må der ikke anvendes permeabel belægning på veje.
Vejvand skal opsamles og ledes til det offentlige kloaksystem.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Vejtræerne kan eksempelvis være:
Naur - Acer campestre
Spidsløn - Acer plantanoides
Hæg - Prunus padus
Alm. Røn - Sorbus aucupária
Seljerøn - Sorbus intermedia
Småbladet lind - Tilia cordata.
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.
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Eksempel på et vejforløb.

8.3 Stier
Der skal etableres stiadgange fra sti ved Kong Minos Vej og fra sti ved Ikarosvej, stiadgang via
trappe eller rampe fra øst mod vej b-b i delområde B2, stiadgang fra vest mod sti e-e, som vist i
princippet på Kortbilag 2. Desuden skal der etableres to stiadgange fra Sønder Tranders Vej,
placeringen af disse fastlægges i forbindelse med det endelige projekt.
Stien f-f skal udlægges med en bredde på 4,00 m og anlægges med fast belægning på
mindst 3,00 m.
Der skal anlægges en fællessti på (cykel- og gangsti) d-d og c-c langs Kong Minos Vej som angivet
på Kortbilag 2.
Stien skal anlægges efter aftale med Aalborg Kommune.
Den rekreative sti e-e, Hekatestien, inden for delområde C1 og C2 skal anlægges med en cykelfast
belægning i en bredde på min 3,0 m. Belægningen skal være gennemtrængelig (stenmel eller
anden permeabel belægning).
Stien e-e skal være offentlig tilgængelig. Princippet for stiens placering er vist på kortbilag 2, dog
således at tilknytningspunkterne mod øst og vest lægger fast, hvorimod forløbet gennem
delområde C1 og C2 skal slynges eller forlægges i overenstemmelse med et detaljeret sti- og
landskabsprojekt.
I den endelige projektering skal det sikres at stiens tilslutningspunkter til de skisterende stier
udføres, så de tilgodeser hensynet til tilgængelighed og en harmonisk landskabelig indpasning.
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Eksempel på belægningstyper for stien e-e.
Der skal etableres mindst 3 stier mellem bebyggelserne i delområde B1 fra vej b-b til sti e-e i det
rekreative område i delområde C1, og tilsvarende mellem delområderne B2 og C2. Stiernes
placering fastlægges i den endelige bebyggelsesplan for områderne.
Ved stiernes tilkobling til vejene b-b skal der etableres varierende beplantning, fx forskellige
fritvoksende buske og mindre træer, for at give vejrummet et grønt udtryk. Ved sigtelinjerne skal
beplantningen dog holdes i en maks. højde af 1,5 m.
Mindst en af stierne indenfor hvert delområde skal etableres med cykelfast belægning og uden
trappetrin. De skal tilpasses terrænet, sådan at de ikke kommer til at ligge på en dæmning ind i
delområderne C.
Øvrige rekreative stier kan anlægges med træflis, trætrin e.lign. naturlige materialer.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Mindst én af stierne i mellem delområderne B2 og C2 skal sikre at cyklister kan færdes gennem
området og fortsætte på stierne øst for Kong Minos Vej.
Udover de udlagte stier kan der etableres slåede trampestier i det rekreative område og det åbne
landskabs- og naturområde, delområde C1 og C2.
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Eksempel på et slået stiforløb i en eng.

8.4 Parkering
Der skal etableres parkering efter følgende principper:
Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav)

2 p-pladser pr. hus

Rækkehuse, dobbelthuse og lign. (tæt-lav)

1½ P-plads pr. hus/lejlighed. P-pladser
kan etableres i fælles P-anlæg.
2 cykelparkeringspladser pr. hus/lejlighed

Etagehuse (Etage)
-over 50 m² bruttoetageareal

1½ P-plads pr. bolig*

-under 50 m² bruttoetageareal

1 P-plads pr. 8 boliger*
* dog minimum 1 P-plads
2 cykelparkeringspladser pr. hus/lejlighed

Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser og ældreboliger.

1 P-plads pr. 8 boligenheder*

Bemærk at boligtyperne er omfattet af særlige regler mht.
* dog minimum 1 P-plads

anvisningsret mv.

Af hensyn til beskyttelse af grundvandet må der ikke anvendes permeabel belægning på
parkeringsarealer. Overfladevand skal opsamles og ledes til det offentlige kloaksystem.
Hvis parkeringsarealer anlægges som fællesparkering, skal de underopdeles efter min. hver femte
p-plads med beplantning, f.eks. græs, buske og træer, der kan være med til at præge vejrummet.
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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 separatkloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Lokal nedsivning af regnvand (LAR) bør ikke etableres inden for indvindingsoplandet af hensyn
drikkevandsinteresserne i området. Overfladevand fra parkering, vejarealer og øvrige befæstede
arealer samt tagflader skal afledes til regnvandskloak og ud af indvindingsoplandet jf. kommunens
spildevandsplan.

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.
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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.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Beskyttelse af grundvandet
Af hensyn til sikring af grundvandet må der ikke tilføres mulig forurenende materiale (f.eks. forurenet
jord, slagger, flyveaske, opbrudt asfalt e.lign.) til etablering af veje, p-pladser o.lign.
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11. Grundejerforeninger
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes én grundejerforening inden for hver af følgende områder:
Delområde A
Delområderne B1 og C1*
Delområdene B2 og C2*
*Der kan også etableres en samlet grundejerforning for B1, B2, C1 og C2.
Hver grundejerforening oprettes med medlemspligt for samtlige grundejere inden for det
pågældende område. Afgrænsningen af de enkelte foreninger fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer og beplantningsbælte mv. der hører til
foreningens område.

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

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

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningerne skal oprettes, senest et halvt år efter ibrugtagning, eller når Aalborg
Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

Ad 11.1
Planloven giver ikke mulighed for at fastsætte bestemmelser om medlemspligt i grundejerforening
for områder udlagt til etageboliger. Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i form af etageboliger
inden for delområde B2, vil der blive tinglyst en deklaration om medlemspligt i den pågældende
ejerforening.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, delområde A
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer indenfor delområde A må ikke tages
i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.4, 7.6 og 7.7.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning,
jf. pkt. 9.2 og 9.3.

12.2 Betingelser, delområde B1 og B2
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer indenfor delområde B1 og B2 må
ikke tages i brug inden for det enkelte delområde uden Aalborg Kommunes tilladelse, før:
Fælles opholdsarealer og rekreative områder i henholdsvis C1 (gælder for B1) og C2 (gælder for
B2) er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 og 7.8.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stierne d-d- og c-c (fællessti), e-e (hovedsti) og forbindelsesstierne bl.a. g-g 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,
jf. pkt. 9.2 og 9.3.
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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 08-063, Boliger og rekreative områder m.m. ved Zeusvej.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 3 - Illustrationsplan

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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Frivillig udbygningsaftale om etablering af cykelsti
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Mellem undertegnede

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

13. marts 2019
sagsnr. 2018-041562

(i det følgende kaldet Aalborg Kommune)
og medundertegnede ejere
af følgende ejendomme:
matr. nr. 20f, 20ø og 20bo, Sdr. Tranders By, Sdr, Tranders.

Carl Peter Pedersen og Eva Skovgaard Pedersen
Sønder Tranders Vej 115
9260 Gistrup
samt
TN Udvikling A/S
Porsvej 2
9000 Aalborg
CVR: 35478205
som optionshaver
(i det følgende kaldet ”Grundejeren”)

er der d.d. indgået følgende

BETINGET FRIVILLIG UDBYGNINGSAFTALE
1

Baggrund

1.1

Nærværende aftale er indgået i forbindelse med den påtænkte vedtagelse af forslag til lokalplan 4-3105 ”Boliger, Kong Minos Vej, Gug” og i medfør af planlovens § 21 b.

1.2

Lokalplanforslaget omfatter arealmæssigt følgende ejendomme:
- matr. nr. 20bo, 20h, 20f samt 20ø. Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders.

1.3

Lokalplanen har til formål at give mulighed for opførelse af boligbebyggelser i Gug. Området, som
planlægges bebygget, anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med landbrugsdrift.
Lokalplanen skal sikre, at der indenfor området kan etableres 9 boliger i en åben-lav
bebyggelsesstruktur nord for Kong Minos Vej og ca. 72 boliger i en tæt-lav bebyggelse syd for Kong
Minos Vej. Lokalplanen udlægger et sammenhængende grønt område mellem bebyggelsen og
Sønder Tranders Vej. Området etableres som rekreative områder og fælles opholdsarealer for
beboerne i de tæt-lave bebyggelser. Området skal være offentlig, og indrettes som et landskabs- og
naturområde med slåede naturstier og trampestier.

Lokalplanen skal endvidere sikre gode forbindelser internt mellem bebyggelsen og det tilhørende
rekreative areal, samt sikre koblingen til det omkringliggende vej- og stinet. Boligområdet skal
vejbetjenes via Kong Minos Vej, og lokalplanen skal sikre, at der udlægges det nødvendige areal til et
nyt vejanlæg, som skal trafikbetjene bebyggelsen.
1.4

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplan er der indgået nærværende aftale med
Grundejeren om finansiering og udførelse af udvidelsen af den eksisterende cykelsti langs Kong
Minos Vej, således den bliver til en dobbeltsporet cykelsti i 95 m. længde, efterfulgt af en fællessti på
ca. 170m.

2

Infrastrukturanlæg – etablering af stiudvidelse

2.1.

Ifølge lokalplanen skal vejadgangen til det nye boligområde i lokalplanens delområde B og C, der er
ejet af Grundejeren, ske fra Kong Minos Vej, som vist på lokalplanens bilag 2.
Som følge af den øgede trafikmængde til lokalplanområdet skal der sikres tilfredsstillende
adgangsforhold for fodgængere og cyklister til og fra lokalplanområdet.

2.2.

2.3

Nærværende udbygningsaftale omfatter således etablering af følgende anlæg, som vist på vedlagte
situationsplan fra LE34 (bilag 1):


En udvidelse af den eksisterende gangsti langs Kong Minos Vej, Således at den vestlige del af stien
bliver udformet som en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 3 m. Cykelstien skal forlænge den
eksisterende dobbeltrettede cykelsti, frem til den nye adgangsvej til lokalplanområdets delområde B
og C. Cykelstiens samlede længde bliver 95m.



Øst for vejadgangen til lokalplanområdet frem til rundkørslen, anlægges stien som en fællessti med
en bredde på 2,5m. fællesstiens længde bliver ca. 170m.



Det samlede anlægsareal bliver ca. 710 m2.



Begge stier opbygges med 20 cm bundgrus, 15 cm stabilt grus og 120 kg/m² GAB 0.

Detailprojekt for anlæggene anført i pkt. 2.2. skal udarbejdes af et sagkyndigt rådgivende
ingeniørfirma for Grundejerens regning. Detailprojektet skal udarbejdes i overensstemmelse med krav
og anvisninger fra Aalborg Kommune, og detailprojektet skal være godkendt af Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje (Vejmyndigheden) inden udførelsen, jfr. nedenfor pkt.
2.5-2.6. Udgifterne til udarbejdelse af detailprojektet skal betales direkte af Grundejeren, og er Aalborg
Kommune uvedkommende.
Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder for Aalborg Kommune til godkendelse af
detailprojektet og give myndighedstilladelse til anlægget.

2.4

Grundejeren forpligter sig til at betale 100 % af alle omkostninger til projektering og efterfølgende
udførelse/anlæg af de infrastrukturanlæg, som er anført i pkt. 2.2. Grundejeren skal desuden afholde
alle udgifter til nødvendig arealerhvervelse til infrastrukturanlæggene samt nødvendig
rettighedserhvervelse/servitutpålæg samt efterfølgende matrikulær berigtigelse af anlæggene, jfr.
nedenfor pkt. 4.1-4.3.

2.5.

Etablering af anlæggene skal ske i overensstemmelse med krav fra Aalborg Kommune og i
overensstemmelse med lokalplan 4-3-105 ”Boliger, Kong Minos Vej, Gug”. Etableringen af anlæggene
anført i pkt. 2.2. skal være færdiggjort og godkendt af Aalborg Kommune inden ibrugtagning af ny
bebyggelse indenfor delområde B og C i lokalplan 4-3-105 ”Boliger, Kong Minos Vej, Gug”.

2.6.

Udførelsen af infrastrukturanlæggene anført i punkt 2.2 skal forestås af Grundejeren som bygherre
efter nærmere aftale med Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje.
Grundejeren er forpligtet til at indhente tilbud på eller udbyde anlægsarbejderne i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende lovgivning for kommuner, herunder tilbudsloven/udbudsloven.
Aalborg Kommune skal have godkendt detailprojektet for alle anlæg og tidsplanen for etableringen
heraf, inden udførelsen må iværksættes. I udførelsesfasen skal Grundejeren som bygherre føre tilsyn
med arbejdets udførelse. Under udførelsen af anlægsarbejderne er Aalborg Kommune desuden
berettiget til at føre kontroltilsyn.

2.7

Når udførelsen af anlæggene er færdiggjort, skal Grundejeren med mindst 2 uges varsel skriftligt
indkalde Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje til en afleveringsforretning
med deltagelse af entreprenøren på stedet. Eventuelle konstaterede mangler på
afleveringsforretningen skal udbedres for Grundejerens regning. Grundejeren skal efter
afleveringsforretningen straks drage omsorg for, at den garanti, som entreprenøren skal stille overfor
bygherren i henhold til §6 i AB92, i stedet bliver stillet overfor Aalborg Kommune som bygherre.
Alternativt skal garantien transporteres til Aalborg Kommune og garanten skal notere transporten.

2.8

De samlede omkostninger til projektering og udførelse af infrastrukturanlæggene beskrevet i pkt. 2.2
samt den efterfølgende matrikulære berigtigelse ved landinspektør mv., jfr. nedenfor pkt. 4.1-4.3, er
foreløbigt anslået til at beløbe sig til ca. 724.000 kr., ekskl. moms.
Aalborg Kommune tager forbehold for ovennævnte overslag for udgifterne til projektering og anlæg, da
det bl.a. er udarbejdet på baggrund af en principskitse. Detailprojektering og myndighedsbehandling
kan afdække yderligere geometriske og arealmæssige krav.

2.9.

Aalborg Kommune er berettiget til at lade såvel projekteringen som udførelsen af
infrastrukturanlæggene mv. udføre for Grundejerens regning, såfremt Grundejeren ikke straks
efterkommer påbud herom, jfr. pkt. 2.6. Grundejeren skal på anfordring straks betale eventuelle krav
fra Aalborg Kommune til dækning af afholdte udgifter til projektering og etablering af
infrastrukturanlæggene anført i pkt. 2.2 samt efterfølgende matrikulær berigtigelse heraf, jfr. nedenfor
pkt. 4.1-4.3.

2.10 Grundejeren skal inden forslag til lokalplan 4-3-105 indstilles til endelig godkendelse stille en
betalingsgaranti på anfordringsvilkår udstedt af et pengeinstitut overfor Aalborg Kommune til sikkerhed
for betaling af de anslåede samlede udgifter til projektering, etablering og efterfølgende matrikulær
berigtigelse mv. af infrastrukturanlæggene, jfr. pkt. 2.2. Garantibeløbets størrelse fastsættes af
Aalborg Kommune, jfr. pkt. 2.8. Betalingsgarantien skal være gyldig indtil videre (uden
tidsbegrænsning). Garantien skal godkendes af og være Aalborg Kommune i hænde, inden
lokalplanforslag 4-3-105 indstilles til endelig godkendelse. Betalingsgarantien frigives af Aalborg
Kommune, når etableringen af anlæggene er færdiggjort, evt. mangler er udbedret og anlæggene er
godkendt af Aalborg Kommune, samt når entreprenørgarantien i henhold til §6 i AB92 er blevet stillet
overfor Aalborg Kommune, jfr. ovenfor pkt. 2.7.
3.

Tidsplan

3.1

For at sikre en hensigtsmæssig projektering, udførelse og færdiggørelse af alle arbejder, aftaler
parterne en tidsplan inden projekteringen iværksættes. Etablering af anlæggene anført i pkt. 2.2. skal
være færdiggjort inden ibrugtagning af bebyggelse indenfor delområde B og C i lokalplan 4-3-105.
Tidsplanen vil således afhænge af planerne for virkeliggørelse af lokalplanen.

4.

Arealafståelse

4.1

Det i pkt. 2.2 nævnte infrastrukturanlæg med udvidelse den eksisterende sti forudsætter, at der skal
afstås et areal på ca. 16 m2 af matr. nr. 20m, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, og ca. 40 m2 af matr.
nr. 20ø, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders til det offentlige vejareal Kong Minos Vej.

Grundejeren afstår vederlagsfrit det nødvendige areal af matr. nr. 20ø, Sdr. Tranders By, Sdr.
Tranders til det offentlige vejareal
Grundejeren skal inden lokalplanforslaget og udbygningsaftalen indstilles til endelig godkendelse
dokumentere overfor Aalborg Kommune at have erhvervet det nødvendige areal af matr. nr. 20m, Sdr.
Tranders By, Sdr. Tranders ved aftale med Grundejerforeningen Helenavej
Realiseringen af nærværende aftale giver således anledning til ændringer af de matrikulære forhold
for ejendommene matr. nr. 20m og 20ø, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, samt det offentlige vejareal,
Kong Minos Vej, som efterfølgende skal berigtiges af en landinspektør.
4.2

Grundejeren skal afholde alle udgifter til ændringer af de matrikulære forhold i overensstemmelse med
krav fra Aalborg Kommune og til nødvendig arealerhvervelse til etablering af infrastrukturanlægge
samt nødvendig rettighedserhvervelse og tinglysning af servitutter.

4.3

De matrikulære ændringer skal foretages for Grundejernes regning af en landinspektør, som Aalborg
Kommune skal godkende. De matrikulære ændringer skal foretages snarest muligt i
overensstemmelse med krav og anvisninger fra Aalborg Kommune. Alle udgifter til berigtigelsen af de
matrikulære ændringer, herunder udgifter til landinspektør og Geodatastyrelsen, skal betales af
Grundejeren direkte.

5.

Ejerskab til infrastrukturanlægget

5.1

Aalborg Kommune ejer det under pkt. 2.2 nævnte infrastrukturanlæg, som udføres på det offentlige
vejareal, gennem hele projekt- og etableringsprocessen samt efter færdiggørelsen af anlægget.

5.2

Aalborg Kommune forestår derfor også den fremtidige drift, vedligeholdelse og fornyelse af det
offentlige vejanlæg.

6.

Betingelser

6.1

Nærværende aftale er fra begge parters side betinget af,
at

nærværende aftale godkendes af Aalborg Byråd i forbindelse med den endelige vedtagelse af
forslag til lokalplan 4-3-105 ”Boliger, Kong Minos Vej, Gug”, og

at

lokalplan 4-3-105 ”Boliger, Kong Minos Vej, Gug” vedtages endeligt af Aalborg Byråd, og at
klagefristen til Planklagenævnet og domstolene er udløbet uden, at lokalplan og
kommuneplantillæg er påklaget, alternativt, at Planklagenævnet og domstolene ikke
tilsidesætter planerne.

6.2

Påklages de til nærværende aftale knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer
klageinstansen/domstolen afgørelse om ophævelse af planerne, ophæves nærværende aftale mellem
parterne i sin helhed. Træffer klageinstansen afgørelse om delvis ophævelse af lokalplanen, skal der
optages forhandlinger mellem parterne med henblik på afklaring af, på hvilke punkter aftalen skal
ændres eller kan opretholdes (delvist).

7.

Tvister

7.1

Eventuelle tvister skal søges løst ved konstruktiv forhandling.

7.2

Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved forhandling mellem sig, skal tvisten afgøres endeligt ved
domstolene med Retten i Aalborg som værneting.

7.3

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse mellem nærværende aftale og de planer, der er vedtaget
i forbindelse med aftalen lokalplan 4-3-105 ”Boliger, Kong Minos Vej, Gug” går planernes
bestemmelser forud for bestemmelserne i nærværende aftale.

8.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt tinglysning

8.1

Grundejeren er alene berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til
nærværende aftale til en erhverver af ejendommene matr. nr. 20m og 20ø, Sdr. Tranders By, Sdr.
Tranders, og overdragelsen kan alene ske med Aalborg Kommunes forudgående skriftlige samtykke.
Det vil være en betingelse for Aalborg Kommunes samtykke, at den nye ejer tiltræder nærværende
aftale uden forbehold ved underskrift af et særskilt tillæg til aftalen.

8.2

Aalborg Kommune er berettiget til at lade nærværende aftale tinglyse servitutstiftende som bindende
for de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr. nr. 20m og 20ø, Sdr. Tranders By, Sdr.
Tranders, (og parceller, som udstykkes herfra) med bedst mulig prioritetsstilling og med Aalborg
Kommune som påtaleberettiget. Grundejeren meddeler ved sin underskrift på nærværende aftale
Aalborg Kommune endelig og uigenkaldelig fuldmagt til ensidigt at underskrive og tinglyse servitut på
ejendommen herom. Grundejeren er desuden forpligtet til på anfordring fra Aalborg Kommune at
underskrive fuldmagter til Tinglysningsretten og alle øvrige dokumenter med henblik på tinglysning af
servitutstiftende bestemmelser herom.

9.

Offentliggørelse og aktindsigt

9.1

Nærværende aftale offentliggøres i overensstemmelse med planlovens regler i forbindelse med
godkendelse og bekendtgørelse af forslag til lokalplan 4-3-105 ”Boliger, Kong Minos Vej, Gug”. Aftalen
er tillige omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Bilag:


Bilag 1: Kortbilag af 12.03.2019 fra landinspektørfirmaet LE34 Aalborg der viser hvor den nye
dobbeltrettede cykelsti skal anlægges.
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