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

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at udbygge Klarup mod nordøst, som en naturlig
afrunding af bydelen. Yderligere er det fra grundejerens side ønsket at skabe mulighed for, at
området kan udnyttes til boligformål af forskellig art.
Den vestlige del af området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse samt lave etageboliger på op
til 2 etager, mens den østlige del skal anvendes til åben-lav boliger.
Lokalplanen skal sikre, at boligerne opføres i god sammenhæng med de omkringliggende
boligområder.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er et ca. 9,5 ha stort areal placeret i landzone, som ligger i den nordøstlige udkant
af Klarup. Området anvendes i dag til landbrug, men vil dog med offentliggørelsen af den endeligt
vedtagne lokalplan overføres til byzone.
Terrænet forekommer overvejende fladt, men skråner en anelse ned mod områdets østlige grænse,
hvor der er et rørlagt vandløb.
På langs af området løber Klarup Banesti. Stien er etableret på den gamle jernbaneforbindelse
”Hadsundbanen”, som strækker sig fra Hadsund over Gistrup til Aalborg.
Langs områdets østlige grænse findes et rørlagt vandløb, der løber mellem Klarupvej og Egensevej.
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Det rørlagte vandløb bruges i dag til overløb for det eksisterende kloaksystem i Klarup ved kraftige
regnhændelser, men kobles ikke på lokalplanområdets regnvandshåndtering.

Omgivelser
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Egensevej, som grænser op til det åbne land mod
Klarupgård og Limfjorden, mens det mod øst afgrænses af et grønt areal mod Svinetruget.
Syd for lokalplanområdet, langs Klarupvej, findes et større parcelhusområde tilknyttet det lokale
stisystem. Mod vest grænser området ligeledes op mod eksisterende boligbebyggelse.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen muliggør udbygningen af et blandet boligområde, der vil danne afslutning på Klarup
mod nordøst.

Områdets disponering
Områdets vestlige del kan udnyttes til et tæt-lav boligområde med mulighed for etageboliger, mens
den øvrige del af lokalplanområdet kan udnyttes til åben-lav parcelhuse.

Illustrationsplan, der viser, hvordan området kan realiseres.

Tæt-lav og etageboligerne i områdets vestlige del er opdelt i tre klynger, der hver centrerer sig om et
fælles torv eller pladsdannelse, der skal danne rammen om de lokale fællesskaber uden for husene.
Torvepladserne indrettes som "shared spaces", hvor der både skal være parkering, ankomstarealer
til boligerne, uformelle mødesteder og egentlige fælles opholdspladser. Mellem de tre boligklynger
etableres et fælles, grønt opholdsareal med mulighed for at opstille legeredskaber, drivhuse mv.
Åben-lav boligerne er placeret på lukkede boligveje, der er forbundet på tværs med en grøn
stiforbindelse, der leder hele vejen til et større fællesareal mod nordøst, hvor også områdets anlæg
til regnvandshåndtering er placeret.
Langs områdets nordlige kant løber Klarup Banesti, der som en rekreativ stiforbindelse samler
oplandsbyerne med Aalborg, og dermed giver gående og cyklende let adgang til Klarup og videre
mod øst. Mellem Klarup Banesti og Egensevej ligger et aflangt areal, der i dag har funktion som
landbrugsjord. Grundet lokalplanområdets beliggenhed ud mod den trafikerede Egensevej er det
nødvendigt at afskærme trafikstøjen ved at etablere en støjvold på det aflange areal mellem Klarup
Banesti og Egensevej. Støjvolden vil blive beplantet og der indarbejdes opholdszoner i støjvolden
ud mod Klarup Banesti, således støjvolden også får en rekreativ karakter.

Side 7

Udkast

Lokalplan 7-1-111

Bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse og lav etageboligbebyggelse i
delområde A. Bebyggelsen skal placeres omkring tre fælles gårdrum og virke definerende for
pladsdannelsen. Bebyggelsen opføres med fladt tag eller ensidig taghældning, i 1-2 etager og med
en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsen i hver af de tre klynger skal have et
sammenhængende udtryk i arkitektur og facadematerialer.
For at give størst mulig kvalitet i de fælles torvepladser skal boligerne have deres hoveddør ud mod
pladsen og udvendige trapper til boligerne skal integreres i bebyggelsen enten ved begrønning eller
ved give trapperne et udtryk, der er tilpasset de øvrige facader. På den måde vil torvet blive det
naturlige mødested for beboerne og det veldefinerede byrum vil kunne indrettes så det inviterer til
aktivitet og ophold.
I områdets østlige delområde B kan parcelhusene opføres med forskellige udtryk og
facadematerialer. På den måde er der mulighed for stor diversitet de enkelte boliger imellem.

Friarealer
Boligerne i delområde A er disponeret efter at skabe gode, fælles uderum, hvor nabofællesskaber
kan trives. Torvedannelserne mellem boligerne skal udformes som "shared space", hvor der både
skal være plads til parkering og kørsel - men på de legende børns præmisser med indretning til
ophold og aktivitet. Parkeringen skal indordne sig pladsens andre funktioner.

Principper for indretningen af fælles opholdsarealer i de enkelte boligklynger i delområde A.

Mellem boligklyngerne er et fælles opholdsareal med en grøn og beplantet karakter. Dette areal er
forbeholdt leg, aktivitet og ophold, og der kan opstilles legeredskaber, drivhuse, højbede og
anlægges fælles terrasser.
Langs facaderne på bygningerne i delområde A er der mulighed for at indrette mere private
opholdsarealer i form af små terrasser eller haver og for etageboligerne, der ikke har direkte adgang
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til terræn, kan der etableres altaner.
På støjvolden nord for Klarup Banesti, skal en fritvoksende beplantning af arter, der er
hjemmehørende i Danmark, bidrage til at arealet opnår et vildt præg. På støjvoldens sydside skal
der etableres opholdsmuligheder i form af atrium/amfi-trapper med siddemuligheder.

Illustration af, hvordan der kan etableres siddemuligheder på den sydvendte skråning af støjvolden.

Gennem parcelhusområdet fra øst til vest, skal der etableres en grøn forbindelse, der sikrer adgang
på tværs af boligvejene hele vejen ud til et større fælles opholdsareal vest for regnvandsbassinet. I
den grønne forbindelse etableres en stenmelsbelagt sti og enkelte steder åbner stien sig op og giver
rum til en mindre legeplads, bænke eller lignende. Den grønne forbindelse supplerer Klarup Banesti
ved at gøre det nemt og trygt for områdets beboere at færdes på tværs af boligvejene.
Det større fælles opholdsareal udgør det primære fælles opholdsareal inden for lokalplanområdet,
og skal derfor rumme væsentlige opholdskvaliteter samt indrettes med en beplantning, der styrker
opholdskvaliteten og samtidig binder opholdsarealet sammen med den gennemgående grønne
forbindelse gennem lokalplanområdet, regnvandsbassinet, Klarup Banesti og støjvolden.

Veje, stier og parkering
For den tæt-lav bebyggelse mod vest, indrettes der fælles parkering ved indkørslen til området. Der
etableres desuden parkeringspladser inde i gårdrummene mellem boligerne som en del af "shared
space" arealerne.
Området vejforsynes fra Klarupvej i syd ad en enkelt adgang. Fra adgangsvejen er der dels
forbindelse til tæt-lav området i områdets vestlige del og til parcelhusene via en fordelingsvej langs
Klarup Banesti. De fritliggende parcelhuse er placeret på lukkede boligveje, hvor der ikke er
gennemkørende trafik.
Længst mod øst er der mulighed for, at koble en eventuel fremtidig bebyggelse øst for det rørlagte
vandløb på boligvejens vendeplads. Udnyttelse af denne byggemulighed vil kræve udarbejdelse af
en ny, selvstændig lokalplan, men med vejudlægget sikres den fremtidige mulighed. Lokalplanen
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ændrer ikke ved den eksisterende vejadgang oven på det rørlagte vandløb.
Ud over Klarup Banesti forbindes området af en grøn forbindelse med en stenmelsbelagt sti på
tværs af parcelhusområdet. Den grønne forbindelse kan både bruges som opholdsareal og som
forbindelse på tværs af boligvejene og ud til det fælles opholdsareal vest for regnvandsbassinet.
Hvor der i dag er en stiforbindelse over området mod Klarupgaard, sikrer lokalplanen, at der fortsat
vil være mulighed for at krydse støjvolden ad en stejl sti eller trappeanlæg.
Der skal etableres stiadgange fra de enkelte boligklynger i delområde A til henholdsvis Klarup
Banesti og Klarupvej, ligesom der skal etableres en stiadgang til stoppestedet på den østlige del af
Klarupvej.
Der skal anlægges fortov langs adgangsvejen fra Klarupvej op til opholdsarealerne ved det nye
regnvandsbassin i områdets nordøstlige hjørne. Fortovet på nordsiden af Klarupvej (uden for
lokalplanområdet) skal forlænges frem til adgangsvejen til området, og på den måde sikres
sammenhængen mellem Klarup, lokalplanområdet og Klarup Banesti.

Støjvold
Der skal etableres et støjdæmpende anlæg mod Egensevej, for at sikre, at støjniveauet for boliger
og opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Støjværnet etableres direkte mod Egensevej på nordsiden af Klarup Banesti. Det anlægges som
et grønt landskabselement med en beplantet vold med mulighed for at indrette rekreative elementer
i form af sidde- og aktivitetspladser på sydsiden mod Klarup Banesti.
For at sikre støjniveauet skal volden anlægges i 4 meters højde længst mod vest jævnt faldende til 2
meter længst mod øst.

Skitsen viser et snit gennem støjvolden midtvejs, hvor højden er knapt 3 meter.

Regnvandshåndtering
Regnvand fra hele lokalplanområdet ledes under jorden til et regnvandsbassin, der er placeret i
områdets nord-østlige hjørne. Bassinet skal forsinke regnvandet i forbindelse med de store
regnhændelser, hvor regnvandsledningerne ikke har kapacitet til at lede vandet væk med det
samme.
Bassinet anlægges med lave brinker, der passer fint ind i det fælles, grønne opholdsareal, der ligger
mellem anlægget og boligparcellerne.
Der vil være vejadgang til regnvandsbassinet fra adgangsvejen langs Klarup Banesti.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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 i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 7.1.B3, og er i overensstemmelse med
kommuneplanens rammebestemmelser.

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

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1
og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
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Det nærmeste Nautra-2000 område er område nr. 11 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov,
som ligger ca. 9 km sydøst for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er en udvidelse af Klarups boligområder mod nord, og det ligger i tilknytning til
eksisterende bebygget område og veje. Planlægningen af boligområde vurderes derfor ikke at
kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura-2000 området, og i kraft af den betydelige
afstand til området vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at
kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura-2000 området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanen ligger indenfor udbredelsesområde for en række arter opført på habitatdirektivets bilag
IV. Arealet er intensivt dyrket landbrugsjord, og det vurderes derfor, at det ikke opfylder
betingelserne som yngle- eller rasteområde for bilag IV arter. Det vurderes dog, at der vil kunne
træffes fouragerende flagermus i området. Den aktuelle mark vurderes at være uden væsentlig
betydning i den sammenhæng, da intensivt dyrket landbrugsjord er uden væsentlig forekomst af
byttedyr.

Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Området er beliggende ca. 2,6 km fra Limfjorden og er derfor en del af kystnærhedszonen. Den nye
bebyggelse vil dog ikke være synlig fra kysten, da området ligger på det flade forareal og byen
rejser sig syd herfor. Der tillades desuden ikke bebyggelse over 8,5 meter, hvorfor det vurderes at
kystlandskabet ikke påvirkes med planens realsering. Området er en afslutning på Klarup by mod
nord og det landskabligt bearbejdede støjværn skaber en afrunding mod det åbne land. Klarup
Banesti bevares og vil fortsat kunne fungere som rekreativ forbindelse ud i det åbne land fra Klarup.

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.
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:
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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.,
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
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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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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
Langs Egensevej er tinglyst en vejbyggelinje på 18 meter mod syd fra vejmidte samt et højdetillæg
på 2 x højdeforskellen.

Vandløb
Langs områdets østlige grænse løber et rørlagt vandløb, der er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens §3. I forbindelse med lokalplanlægningen er vandløbets præcise placering
opmålt og det er konstateret, at vandløbet ikke holder sig indenfor vejlitra 7000ah, men nogle steder
ligger inde på matr. 1f.
Lokalplanen angiver derfor, at bebyggelse ikke må placeres nærmere end 2,5 meter fra kanten af
bygværket på det nedgravede vandløb. Det vil således være muligt at omlægge eller vedligeholde
det nedgravede anlæg med vandløbet uden at komme i konflikt med de nye parcelhuse.

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

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

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

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.

Støj
Området er påvirket af trafikstøj fra Egensevej. Støjberegninger viser, at der skal etableres et
støjværn for at sikre, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier:
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB

Det er en forudsætning for realisering af lokalplanens byggemuligheder, at der sikres tilfredsstillende
støjforhold. Lokalplanen angiver derfor placering og udformning af en støjvold mod Egensevej og
byggemulighederne er disponeret efter at friholde et areal mod nord.
Se desuden støjnotat under Øvrige sagbilag.
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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. 1bv, Klarup By, Klarup
Tinglyst: 2. juli 1986
Indhold: Vejbyggelinje for Egensevej
Påtaleberettiget: Region Nordjylland
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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 med mulighed for at opførelse af åben-lav, tæt-lav og lav
etageboligbebyggelse,
at der fastlægges principper for disponering af tæt-lav og etagebebyggelse i boligklynger, der
definerer shared-space med gode og sikre muligheder for ophold og aktivitet.
at der fastlægges principper for disponering af åben-lav bebyggelse med stiforbindelser og god
adgang til fælles opholdsarealer
at der udlægges arealer til fælles ophold,
at der sikres gode stiforbindelser på tværs af området
at vejadgang sker fra Klarupvej og
at støjværn mod Egensevej etableres med en varieret beplantning og med en rekreativ karakter
mod Klarup Banesti.
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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 lokalplanområdet til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C1, C2, C3 og D som vist på Kortbilag 1 og 2.
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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:
Tæt-lav og etageboliger (dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, gårdhavehuse, etageboliger og
lignende)

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.
Tekniske anlæg er fx regnvandsbassiner, støjafskærmning (herunder bl.a. jordvolde og -skærme),
mindre transformerstationer og lignende.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Der må ikke etableres mere end én bolig på hver grund.
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.
Tekniske anlæg er fx regnvandsbassiner, støjafskærmning (herunder bl.a. jordvolde og -skærme),
mindre transformerstationer og lignende.

3.3 Anvendelse, delområde C1, C2 og C3
Delområdernes hovedanvendelse er grønt friareal.
Inden for delområderne må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Rekreative formål,
Veje og stier,
Tekniske anlæg som støjværn, regnvandsbassin mv.

3.4 Anvendelse, delområde D
Delområdets hovedanvendelse er grønt friareal.
Inden for delområderne må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Rekreative formål,
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Veje og stier
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4. Udstykning
4.1 Udstykning og grundstørrelser
Delområde A
Området kan udstykkes i op til 3 storparceller svarende til boligrupperne vist på Kortbilag 3
- Illustrationsplan.
Delområde B
Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste principielle
udstykningsplan.
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og maks. 1.400 m²
(ekskl. andel i fællesarealer).
Delområde C1, C2 og C3
Ejendomme til tekniske anlæg, herunder transformerstationer, regnvandsbassiner o. lign. kan
udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade plus manøvreareal, parkering e.
lign. + 1,0 meter hele vejen rundt herom.
Friarealerne kan udmatrikuleres i overensstemmelse med delområdeafgrænsningen som vist på
Kortbilag 2.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Delområde A
Der må maks. opføres 8.000 m2 bebyggelse
Etager maks. 2
Højde maks. 8,5 m
Delområde B
Bebyggelsesprocent maks. 30
Etager maks. 2
Højde maks. 8,5 m
Bebyggelsesprocenten i delområde B beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg af
andel i fællesarealer.
Delområde C1 og C2
Der kan opføres mindre bebyggelse såsom tekniske anlæg, skure, legeinstallationer og
lignende med relation til anvendelsen som grønt friareal.
Højde maks. 6,5 m.

Ad 5.1
8.000 m2 bebyggelse svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 37 for delområde A og C1.

5.2 Bebyggelsens placering
Delområde A
Ny bebyggelse må kun opføres inden for det viste byggefelt på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.
Arealer udlagt til fælles gårdrum og fælles grønt opholdsareal skal fritholdes for boligbebyggelse.
Bebyggelsen skal opføres i 3 selvstændige boligklynger og inden for den enkelte boligklynge skal
bebyggelsen grupperes omkring de fælles gårdrum (shared spaces), i princippet som vist på
Kortbilag 3 - Illustrationsplan. Bebyggelsen i hver enkelt boligklynge skal omkranse det fælles
gårdrum på mindst tre sider.
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra vej-, sti- og naboskel. Undtaget er dog
postkasser samt skure og lignende til renovationscontainere, som kan opstilles/opføres mellem
byggelinje og vejskel.
Inden for ovennævnte byggefelt, kan bebyggelsen - uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet
om højde i forhold til vej, naboskel og sti mv. - opføres i de højder og etager, som er nævnt i § 5.1,
når den indbyrdes afstand mellem ikke-sammenbyggede boliger er mindst 5,0 m, hvis de
modstående ydervægge har vinduer til beboelsesrum eller køkken. Afstanden på 5,0 m kan
nedsættes, såfremt de brandmæssige krav overholdes og der ikke vil opstå indbliksgener gennem
vinduer til beboelsesrum eller køkken.
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Mod det fælles gårdrum skal bebyggelsens facader forskydes for mindst hver tredje bolig eller
mindst hver 24 meter.
Delområde B
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra vejskel. Undtaget er dog postkasser
samt skure og lignende til renovationscontainere, som kan opstilles/opføres mellem byggelinje og
vejskel.
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra bygværket omkring det nedgravede
vandløb langs lokalplanens østlige afgrænsning. (relevant for de to sydøstligste grunde)
Delområde C1, C2 og C3
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra vej-, sti og naboskel.
Ad 5.2

Udsnit fra illustrationsplan: Eksempel på, hvordan en boligklynge kan indrettes omkring et fælles gårdrum, hvor der både
er kørende trafik, parkering, opholds- og legeområde.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur
Delområde A
Hver boligklynge skal have et gennemgående arkitektonisk udtryk, der fremstår ensartet for hele
boligklyngen med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.
Primær adgangsdør til boligerne skal placeres mod fælles gårdrum.
Adgang til etageboliger på 1. sal må ikke etableres som altangange eller svalegange.
Udvendige trapper skal placeres så de fører ud til det fælles gårdrum og skal udformes indpasses i
bebyggelsen enten ved begrønning eller ved at give trapperne et udtryk, der i form, farve eller
materialer er tilpasset det øvrige facader.

6.2 Facader
Delområde A
Facader på boligbebyggelse skal fremtræde som murværk (blank, pudset eller
vandskuret), overfladebehandlet beton eller lignende. Maks. halvdelen af bygningens samlede
facadeareal kan udføres i andre materialer (andre materialer omfatter også døre og vinduer).
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og lignende samt
tekniske anlæg må udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
Delområde B
Facader på beboelsesbygninger skal fremtræde som murværk (blank, pudset eller vandskuret).
Maks. halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre
materialer omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig
arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres fx bjælkehuse, eller træhuse med krydsende
hjørnesamlinger.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og lignende samt
tekniske anlæg må udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
Delområde C1, C2 og C3
Bebyggelse indenfor delområde C1, C2 og C3 skal i udformning og materialevalg harmonere med
den landskabelige kontekst.

6.3 Tage
Delområde A
Tage må kun opføres som flade tage eller med ensidig taghældning udformet med en hældning på
maks. 15 grader.
Delområde B
Til tagdækning må anvendes tegl- eller betontagsten (ikke glaserede), tagpap, naturskifer,
eternitskifer, forpatinerede metalplader og - profiler samt grønne tage (mos, sedum o.lign.).
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Tagmaterialer skal være matte med et glanstal på maks. 20 - undtaget tagvinduer og mindre partier
af ovenlys.
Garager, carporte og lignende sekundære bygninger, der bygges sammen med boligen, skal
fremtræde med samme tagmateriale som boligen eller med tagpap. Udestuer kan dog have andet
tagmateriale.

6.4 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelige navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.

6.5 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
Fælles opholdsareal, generelt
De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så de skaber gode og attraktive rum.
Beplantning skal bidrage til rumdannelsen og understrege den rekreative anvendelse. Alle
opholdsarealer skal indrettes, så der sikres god opholdskomfort, og til beplantning på arealerne skal
anvendes egnskarakteristiske arter, som er naturligt hjemmehørende i Danmark.
Delområde A
Der skal udlægges fælles opholdsarealer, svarende til min. 15% af delområdet. Opholdsarealerne
skal placeres dels i det centrale område mellem boligklyngerne og dels sydsiden af støjvolden i
delområde C1.
Hertil kommer "shared space" arealerne i de fælles gårdrum i de tre boligklynger.

Delområde B
Der skal udlægges fælles opholdsarealer, svarende til min. 10 % af delområdet.
Opholdsarealerne skal primært placeres som et større areal vest for regnvandsbassinet, i princippet
vist på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.
Der skal placeres et mindre, men mere centralt placeret opholdsareal i forbindelse med den grønne
stiforbindelse, der er på tværs af boligvejene. Stiforbindelsen etableres i et grønt tracé, der på tværs
af boligvejene skal udlægges i varierende bredde på mellem 6 og 10 meter. Mindst ét sted skal det
grønne tracé have en bredde på mellem 8 og 12 meter og indrettes til leg og ophold.

Ad 7.1
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.
Med god opholdskomfort menes sol, læ og veldefinerede opholdsrum.

7.2 Beplantning
Beplantning i delområde A
Det centrale opholdsareal mellem boligklyngerne skal indrettes med en varieret og frodig
beplantning af blomstrende og frugtsættende buske og træer, der understreger årstidernes skiften.
Beplantningen skal bestå at en blanding af stedsegrønne og løvfældende plantearter. Dette
opholdsareal må kun befæstes med stenmel, hvor der anlægges stier for at fremme
tilgængeligheden.
Opholdsarealet langs med Klarup Banesti skal indrettes så der gennem beplantning og inventar
opnås en god og tydelig sammenhæng med boligområdet syd for Klarup Banesti.
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Shared space arealerne skal udformes med fokus på leg og aktivitet og med grønne elementer.
Beplantning i delområde B
For det primære fælles opholdsareal i delområde B skal beplantningen bestå af trægrupper og
lægivende buske. Det skal derfor rumme væsentlige opholdskvaliteter samt indrettes med en
beplantning, der fremmer opholdskvalitet og binder opholdsarealet sammen med den
gennemgående grønne forbindelse gennem lokalplanområdet, regnvandsbassinet, Klarup Banesti
og støjvolden.
I de sekundære opholdsarealer i forbindelse med den grønne stiforbindelse, skal der, hvor det
indrettes til leg og ophold, etableres rumskabende beplantning afhængig af træer og buske.
Beplantning langs Klarup Banesti
Der skal sikres en grøn adskillelse mellem Klarup Banesti og boligvejen i det nye boligområde, så
der visuelt og fysisk skabes en opdeling mellem stien og vejen. De eksisterende grønne arealer
langs Klarup Banesti til skel mod nord og syd skal således fastholdes. Det giver mulighed for at sikre
plads til en trærække i en bund af blomstrende urter.
Langs Klarup Banesti står nogle eksisterende træer af arten Alm. Ask. De bør så vidt muligt
bevares, og kan desuden suppleres med træer af sammenlignelig karakter.
Beplantning på støjvold
Beplantningen på støjvolden i delområde C1 og C2 skal bestå af egnskarakteristiske og
hjemmehørende, danske arter af træer og buske. Mod Egensevej skal beplantningen opnå en tæt
og fritvoksende karakter.
På sydsiden skal beplantningen opnå en mere åben karakter med buske og grupper af træer i en
bund af blomstrende urter.
Støjvolden skal mod syd indrettes med mindst én opholdsniche med opholds- og siddemuligheder.
Ad 7.2
Ved at etablere en tæt og evt. stikkende beplantning på voldens nordside, kan bevoksningen
bidrage til at forhindre at børn færdes her og ved et uheld at komme ud på Egensevej.
Eksempler på træer, der opfylder betingelserne:
Ask
Asp
Bøg
Fuglekirsebær
Hassel
Hæg
Løn
Pil
Seljerøn
Skovfyr
Slåen
Småbladet Lind
Stilkeg
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Vild
Vintereg
Alm. Røn
Skovæble
Eksempler på buske, der opfylder betingelserne:
Almindelig Hvidtjørn
Almindelig Hyld
Blågrøn Rose
Druehyld
Engriflet Tjørn
Hassel
Hunderose
Seljepil
Tørst
Dunet Gedeblad
Alm. Benved
Alm. Kvalkved

7.3 Hegn
Hegn skal være levende hegn som hække og lignende.
Der kan dog i begrænset omfang opsættes faste hegn omkring terrasser og lignende - men kun i
tilknytning til boligen.

7.4 Regnvandsbassin
Der skal udlægges et areal til regnvandsbassin med en placering vist på Kortbilag 2.
Da regnvandsbassinet ligger i forlængelse af delområde B's primære opholdsareal, skal bassinet
anlægges med sø-lignende karakter med en landskabelig udformning, herunder form, hældning,
beplantning mv.
Regnvandsbassinets sider skal af sikkerhedsmæssige årsager udformes med svag hældning, så
bassinet ikke skal indhegnes.
Ad 7.4
Regnvandsbassinet skal skønsmæssigt have et volumen på 1.200 m³, og arealbehovet skønnes at
være 2.000 m².

7.5 Terrænregulering
I forbindelse med byggemodning af området, kan der ske en terrænregulering på op til +/- 1 m.
Regulering nærmere skel end 1 meter må kun foretages for at udjævne terrænforskellen på tværs af
skel.
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted
nærmere skel end 1,0 m. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5
m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til området skal ske fra Klarupvej, som vist på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.

8.2 Veje
Veje udlægges som vist i princippet på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.
Delområde A
Boligvejen a-a skal anlægges som "shared space", der både skal betjene fodgængere, cyklister og
biler. Den skal anlægges, så indretningen klart signalerer at færdsel foregår på de bløde trafikanters
præmisser.
Vejen skal udlægges i en varierende bredde på 4-12 m og skal anlægges med forskydninger og kun
med retlinede delstrækninger mellem de tre boligklynger i princippet som vist på Kortbilag 3,
Illustrationsplan.
Vejen skal anlægges med kørefast belægning.
Delområde B
Vejen b-b, som er vist på Kortbilag 2 - Arealanvendelse, skal udlægges i en bredde på mindst 9,0 m
og med 5,5 m anlagt kørebane. Der skal anlægges fortov langs vejens vest- og sydside.
For at sikre en lav trafikhastighed, skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger med en
placering som vist på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.
Boligveje c-c, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på mindst 9,0 meter og med 5,5
m anlagt kørebane. For enden af blinde boligveje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.
Den grønne stiforbindelse d-d udlægges i en bredde af mindst 6,0 meter og anlægges med en
bredde på mindst 1,5 meter med befæstelse af stenmel.
Der skal anlægges en stiforbindelse e-e på tværs af støjvolden med en placering som vist på
Kortbilag 2 - Arealanvendelse enten som trappeanlæg eller som et slynget stisystem.
Der skal etableres forbindelser f-f fra boligklyngerne i delområde A til Klarup Banesti og
opholdsarealerne på støjvoldens sydside samt til fortovet på Klarupvej.
Der skal etableres stiforbindelse h-h fra den tredje boligvej til busstoppestedet på Klarupvej. Stien
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udlægges i en bredde på 4,0 meter mellem parcellerne og 3,0 meter langs Klarupvej. Stien
anlægges på hele strækningen i en bredde på mindst 1,5 meter.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringspladser pr. bolig i delområde A.
2 parkeringspladser pr. bolig i delområde B.
Parkering i delområde A skal dels placeres på afmærkede pladser i "shared space" ved boligerne og
dels som fælles parkering ved indkørslen fra adgangsvejen mod øst som vist på Kortbilag 2 Arealanvendelse.
Parkering i delområde B skal placeres på egen grund.

8.5 Cykelparkering
Ved opførelse af etageboliger i delområde A skal der etableres cykelparkeringspladser med
mindst 1 plads pr. bolig.
Mindst halvdelen af cykelparkeringen skal anlægges overdækket.
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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.

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).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Der skal etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet inden afledning til recipient
(bæk, å, sø, fjord eller hav). Regnvandsbassinet er vist med en principiel placering og udstrækning
på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

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.
Delområde A
Der skal etableres nedgravede containere til opsamling af affald i hver boligklynge. Containerne skal
placeres i forbindelse med de fælles gårdrum, som vist på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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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 Støjvold
Der skal etableres en støjvold langs Egensevej i delområde C1 og C2 som vist på Kortbilag 2 Arealanvendelse.
Volden skal have højde på mellem 2,0 og 4,0 meter, højest mod vest og anlægges med et jævnt fald
mod øst.
Volden skal have en udformning i princippet som vist på bilag 4: "Principsnit for støjvold". Volden
skal have en flad krone på mindst 1 meter og skal anlægges med skråninger, der ikke har en
hældning større end 1:3.
Volden skal beplantes jf. § 7.2.

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

9.7 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.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes grundejerforeninger for hvert af delområderne A og B med medlemspligt for
samtlige grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer, beplantningsbælter og støjværn mod
Egensevej.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg, stier og støjværn. 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.
Grundejerforeningerne skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningerne.

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningerne 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 med blandet anvendelse. Der kan således ikke stilles krav i forhold til etageboligerne.
Imidlertid ejes lokalplanområdet af en grundejer, der i forbindelse med salg vil sikre oprettelse og
pligt til medlemskab af en grundejerforening, bl.a. til drift af fællesarealer og fælles anlæg.
Hele delområde A vil derfor være tilknyttet den samme grundejerforening.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse før:
Støjværn er etableret mod Egensevej i overensstemmelse med pkt. 9.5
Regnvandsbassin er anlagt i overensstemmelse med pkt. 9.3
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.

12.2 Betingelser, delområde A
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse før:
Adgangsgivende veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2
Stier i delområdet er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering svarende til den pågældende boligklynge er anlagt i overesstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fælles opholdsarealer er anlagt for den pågældende boligklynge og
udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.2.

12.3 Betingelser, delområde B
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse før:
Adgangsgivende veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2
Stier i delområdet er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fælles grønne opholdsarealer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1
og 7.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper.

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.

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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