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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 etablering af etageboliger i et område ved
Svendsgade og Badehusvej, dels som randbebyggelse ud mod vejen og dels som gårdbebyggelse
mod det vestlige skel.
Der etableres et tæt etagebyggeri der matcher områdets skala og styrker områdets karakter af
sluttet randbebyggelse. Bebyggelsen disponeres så der skabes et større sammenhængende
gårdareal mellem randbebyggelsen og gårdbebyggelserne.
Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet vil bidrage til fortætning af bymidten med nem adgang for
beboere til Midtbyens tilbud inden for uddannelse, arbejde, indkøb og kultur. Området er
kendetegnet ved nærhed til offentlig transport, med 300 m til Aalborg Vestby Station og den
kommende BRT-forbindelse.
Etagebebyggelsen vil være erstatningsbyggeri for bygninger, der tidligere, blandt andet, blev
anvendt til dagligvarebutikken Aldi. Der er tale om en gammel fabriksbygning opført i 1947, med et
karakteristisk udtryk. Der er dog tale om nedslidte bygninger, og det vurderes at helheden i området
vil blive styrket ved nybyggeri.
Bebyggelse beliggende Badehusvej 1A inden for lokalplanens område bevares, mens det
resterende byggeri inden for lokalplanområdet nedrives.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende langs Svendsgade og Badehusvej, i Aalborg Vestby. Den
eksisterende bebyggelse er en del af en større karrébebyggelse afgrænset af Badehusvej,
Svendsgade, Valdemarsgade, Poul Paghs Gade og Kastetvej. Karréforløbet er dog brudt af
fritliggende bygninger og opløste bygningsforløb.
Inden for lokalplanområdet findes tre bygninger beliggende Badehusvej 1, 1A og 1B. De tre
bygninger er sammenbygget. Nedenstående illustration viser bygningernes placering i
lokalplanområdet.
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I den nordlige del af området, Badehusvej 1A og 1B, findes en bebyggelse i 3 etager ud mod
Badehusvej, sammenbygget med et baghus i 2 etager ud mod Sct. Mariæ Kirke (illustration a).
Langs lokalplanområdets vestlige skel op mod Sct. Mariæ Skole, findes en mur med en højde på ca.
1,5 m (illustration b).

Bygningerne på Badehusvej 1A og 1B, set fra lokalplanområdets nordvestlige hjørne (illustration a) samt muren i det
vestlige skel (illustration b).

Bygningen på Badehusvej 1A, er opført i 1931 og er bevaringsværdig. Der er tale om et
karakterfuldt byggeri med valmtag. Facaden fremstår pudset, med udsmykninger i form af lodrette
skulpturelle elementer og stuk langs bygningens gesims. Bygningen er ombygget i 1998.
Nedenstående fotos viser bygningen i henholdsvis 1994 og 2017.

Side 6

Udkast

Lokalplan 1-3-127

Illustration c: Badehusvej 1A, 1994, Foto fra FBB Kulturarv.dk. Illustration b: Badehusvej 1A, 2017.

Centralt i området, Badehusvej 1, findes et større sammenhængende byggeri i 1 etage, der tidligere
har været anvendt til dagligvarebutikken Aldi. Der er tale om en gammel fabriksbygning opført i
1947, med et karakteristisk udtryk. Der er dog tale om nedslidte bygninger.
I den sydlige del af området findes et parkeringsareal med plads til ca. 30 biler, som tidligere har
været anvendt til kundeparkering for Aldi.

Badehusvej 1, set fra nord mod syd (illustration e) og parkeringsarealet syd for bygningen (illustration f).
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Omgivelser
Lokalplanområdets omgivelser består mod nord og vest af spredte bebyggelser i forskellige stilarter,
varierende skala og med forskellige anvendelser. Omgivelserne mod øst og syd består
hovedsageligt af etageboliger som sammenhængende karrébebyggelser i op til 5 etager.
Mod nord grænser området op til Sct. Mariæ Kirke, en velholdt og karakterfuld bygning (i
baggrunden på illustration g).
Mod øst afgrænses området af Svendsgade og Badehusvej efterfulgt af markante karrébebyggelser
på hver side af Korsgade. Bebyggelsen langs østsiden af Svendsgade fremstår i 5 etager plus en
kælder (illustration h).
Den sydlige del af lokalplanområdet grænser op til en beboelsesbygning i 4 etager plus en høj
kælder, samt garager/cykelskure i tilknytning til de omkringliggende boliger (illustration i).

Illustration g: Sct. Mariæ Kirke ses her bag ved den bevaringsværdige bygning inden for lokalplanområdet. Illustration
h: Svendsgade og Badehusvej set fra nord mod syd. Illustration i: Beboelsesbygning ved lokalplanområdets sydlige del.

Mod vest grænser lokalplanområdet op til Sct. Mariæ Skole og dertilhørende faciliteter som
eksempelvis skolegård og skolefritidsordning.
Områdets karakter og skala er etagebebyggelse i op til 5 etager.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere etageboliger, fælles og private opholdsarealer,
parkeringskælder og andre anlæg til områdets beboere indenfor området.
Den eksisterende bebyggelse på området nedrives, bortset fra den bevaringsværdige
beboelsesbygning, beliggende Badehusvej 1A.
Hovedintentionen med lokalplanen er at sikre, at omdannelse af lokalplanområdet medvirker til, at
den karakteristiske karrébebyggelse langs Svendsgade styrkes, samtidig med at der skabes en
harmonisk overgang til den mere spredte og varierede bebyggelse mod nord og vest.
Der kan ud mod Svendsgade etableres en sammenhængende randbebyggelse i op til 5 etager, der i
volumen, skala og udformning tilpasses den eksisterende karrébebyggelse langs Svendsgade, og
samtidig harmonerer med den bevaringsværdige bygning, Badehusvej 1A, i 3 etager.
Bag ved randbebyggelsen er der fokus på at skabe en varieret og opbrudt gårdbebyggelse mod Sct.
Mariæ Skole, samt et gårdrum med opholdsarealer af høj kvalitet.

Diagrammet viser randbebyggelsen mod Svendsgade og gårdbebyggelsen mod Sct. Mariæ Skole samt den
bevaringsværdige bygning Badehusvej 1A.

Disponering
Randbebyggelsen ud mod Svendsgade og Badehusvej sammenbygges med Svendsgade 17. Den
nye bebyggelse tilpasses den eksisterende set i forhold til facadelinje, husdybde og højde.
Adgang til boligerne i randbebyggelsen ud mod Svendsgade og Badehusvej, sker via direkte
adgang fra gaden til opgangen.
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Adgang til gårdbebyggelserne sker fra Badehusvej, via sti og cykeladgang. Adgang til de enkelte
lejligheder i gårdbebyggelserne kan etableres via indeliggende altangange, elevator og trapper
udvendig på konstruktionen. Altangangene forsynes med fx opholdsnicher, varieret materialevalg og
belysning for at sikre en høj kvalitet i området.
Mellem de to bebyggelser etableres et fælles beplantet gårdrum, der primært anvendes til fælles
opholdsarealer.
En mulig disponeringen af området fremgår af nedenstående illustration.

Snit igennem en mulig disponering af bebyggelsen, set fra syd mod nord.

Der etableres parkering i parkeringskælder. Indkørsel til parkeringskælderen sker fra Svendsgade,
via en port igennem randbebyggelsen, og derefter af en rampe der drejer ned i parkeringskælderen.
Illustrationen nedenfor viser hvordan indkørslen til parkeringskælderen kan udføres, samt en
markering af parkeringskælderens mulige udstrækning under terræn.

Illustrationsplan.

Bebyggelse
Lokalplanen sikrer bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. De nye bebyggelser fremtræder som

Side 10

Udkast

Lokalplan 1-3-127

klart definerede bygningskroppe, hvor alle funktioner så vidt muligt er integreret i bygningernes
arkitektur, herunder altangange i gårdbebyggelsen.
Samtidig sikres det med lokalplanen at bebyggelserne fremstår i et varieret og dynamisk formsprog,
fx ved brug af facadeforskydninger, arkitektoniske elementer, som for eksempel karnapper og
altaner, eller ved farve-, struktur- eller materialeskift.
Randbebyggelsen og gårdbebyggelsen fremstår med hvert deres udtryk, de beskrives derfor hver
for sig nedenfor.
Der fastsættes et maksimalt etageareal på 6.000 m². Med et lokalplanareal på ca. 3.480 m², svarer
dette til en bebyggelsesprocent på ca. 173 for det samlede lokalplanområde.
Randbebyggelsen (byggefelt A)
Der er ved udformning af lokalplanens bestemmelser lagt vægt på at sikre at randbebyggelsen ud
mod Svendsgade og Badehusvej tilpasses de tilstødende bygninger. Randbebyggelsen vil fremstå
som en del af den samlede karrébebyggelse.
Bebyggelsens facader vil overvejende fremstå i hånd- eller blødstrøgne, rustikke tegl i røde eller
gule nuancer. Randbebyggelsen opføres i op til 5 etager, med en maksimal højde på 19,5 m.

Eksempler på blødstrøgne, rustikke tegl i røde eller gule nuancer.

For at sikre at bebyggelsen tilpasses den eksisterende bebyggelse, er der for facaden mod
Svendsgade fastsat en maksimal gennemgående facadehøjde der matcher nabobebyggelsen.
Facadehøjden brydes kun af trappetårnene.
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To forskellige bud på randbebyggelsens facader, set fra Svendgade og Badehusvej. Randbebyggelsen bygges sammen
med den eksisterende bebyggelse beliggende på Svendsgade 17.

Randbebyggelsen opføres med et symmetrisk mansardtag, udført i matte metalplader. Taget
udføres så det fremstår med en taghældning på 60-80°.

Illustration af symmetrisk mansardtag, som fremstår med en hældning på 60-80°. Tagflade er markeret med blå, facade
med rød.

For at sikre facaden en detaljeringsgrad som naturligt tilpasser sig til tilstødende bygninger er det
ligeledes fastsat bestemmelser der sikrer tekstur og opdeling af facaden. Bebyggelsen vil ud mod
Svendsgade og Badehusvej fremstå med facadeforskydninger, der visuelt opdeler facaden i tre
dele. Der etableres felter med reliefvirkning i facaden og i gavlen.
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Eksempler på bygningsdetaljer.

For at sikre variation og rytme i facaden, udføres en del af af vinduerne mod Svendsgade og
Badehusvej med udtrukne rammer, og vinduespartier skal tilføjes gennemgående vertikale linjer.
Der etableres altaner imod gårdrummet, mens der for at tilpasse bygningen til gadeforløbet ikke vil
være altaner på gavlen eller facaden imod Svendsgade og Badehusvej. Der vil ikke være
altangange på bygningen.
Nedenstående illustration viser et eksempel på hvordan facaden mod Svendsgade og Badehusvej
samt den nordlige gavl på randbebyggelsen kan udformes. Forrest ses den bevaringsværdige
bygning Badehusvej 1A.

Visualisering af randbebyggelsen, set fra Badehusvej.

Gårdbebyggelsen (byggefelt B)
Bag randbebyggelsen kan etableres en opdelt og varieret gårdbebyggelse. Gårdbebyggelserne
opføres i 3-5 etager og fremstår som mindst 3 selvstændige bygningskroppe, for at sikre at de i
skala og omfang tilpasses gårdmiljøet og de tilstødende bygninger.
For at sikre variationen fremstår hver af gårdbebyggelserne med forskydninger og opdelinger, både i
højden og i facaderne.
Gårdbebyggelserne nedtrappes i princippet fra nord mod syd, for at skabe de bedste forudsætninger
for sollys i området. Nedtrapningen og variationen er vist i princippet på nedenstående illustration.
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Gårdbebyggelsens facader, set fra Sct. Mariæ Skole.

Facadeudtrykket mod Sct. Mariæ Skole er forskelligt fra facadeudtrykket mod gårdrummet. Derfor
reguleres facaderne efter forskellige principper. Nedenfor er et diagram med en markering af de to
facader.

Markering af gårdbebyggelsens to facader. Facader mod Sct. Mariæ Skole (vest) er markeret med grønt, facader mod
gårdrummet (øst) er markeret med blåt.

For at sikre sammenhæng i bebyggelsen vil alle gårdbebyggelser fremstå i mørkt puds, dog vil
mindre dele af facaden fremstå i træ for at understøtte et varieret udtryk.
Vinduesrammer, blindpartier, udtrukne rammer, altaner, altgange, murkroneafdækning mv. fremstår
indenfor hver facade i samme farve eller i træ.
Facader mod Sct. Mariæ Skole (vest)
Der opnås variation og dynamik i facaden ved at lade bygningskroppene fremstå med jævnt fordelte
forskydninger i facaderne. Træet på facaden placeres i felter, som afgrænses af en stålramme.
Der etableres altaner med varierende dybde og bredde. Altanernes værn udformes så de dækker
for siderne af bundpladen. Ophæng og afstivere er ikke højere værnenes højde. Dette sikrer et
harmonisk udtryk.
Facader mod gårdrummet (øst)
Der sikres variationen ved at sætte krav om at bebyggelsen udføres med vertikale forskydninger
som vist med blåt på illustrationen af princip for facader ovenfor.
Der kan etableres altangange som er orienteret imod gårdrummet og integreret i bebyggelsen. For
at sikre at altangangene fremstår integrerede, udføres de som indeliggende altangange, der i
enderne støder op til en bygningskrop. Facade bag altangange udføres i træ, og altangangene
afskærmes af trælameller. Ud for opgange etableres der en vertikal skærm med klatreplanter uden
på altangangene. Altangangene får høj kvalitet med fx opholdsnicher, materialevalg og belysning.
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Nedenstående illustrationer viser eksempler på hvordan facader på gårdbebyggelsen kan
udformes. På de vestlige facader mod Sct. Mariæ Skole (tv) ses hvordan der med felter med træ i
facaden og forskudte facader sikres variation. På de østlige facader mod gårdrummet (th) ses et
eksempel på en indeliggende altangang samt en vertikal skærm med klatreplanter. Altangangen
støder på begge sider op til en bygningskrop, og opleves derfor som en integreret del af
bebyggelsen.

Illustrationer af hvordan gårdbebyggelsens facader kan udføres mod mod Sct. Mariæ Skole (tv) og mod gårdrummet
(th).

Tage og tagterrasser
Gårdbebyggelserne udføres med flade tage i varierende højde. Der etableres murkrone langs alle
facader.
Der etableres tagterrasser på mindst to af gårdbebyggelserne. Tagterrasserne placeres på de
laveste tagetager af hver gårdbebyggelse, dels for at udnytte læforholdende og dels for at sikre at
man fra taghaven har en primær udsigt til opholdsarealer og andre bebyggelser. Af samme årsag
placeres eventuelle solenergianlæg på gårdbebyggelserne højere end tilstødende tagterrasser.
Materialesammenhæng indenfor hvert byggefelt
For at sikre en sammenhæng i bebyggelsernes udtryk, er der fastsat krav om en
materialesammenhæng indenfor hver facade.
For randbebyggelsen sikres helhedsudtrykket i facaderne ved at stille krav om at synlige tagflader,
vinduesrammer, blindpartier, udtruknerammer, altaner, tagterrasser mv. indenfor samme facade
fremstår i samme farve.
For gårdbebyggelsen fremstår vinduesrammer, blindpartier, udtruknerammer, altaner, altangange og
mukroneafdækning mv. indenfor hver facade i samme farve eller i træ i træets naturlige farve.
Farve- og materialevalg for bygningselementer kan med fordel være forskelligt mellem
randbebyggelsen og gårdbebyggelsen, da de to bebyggelser har forskelligt udtryk.
Bevaringsværdig bebyggelse (Badehusvej 1A)
Bebyggelsen beliggende Badehusvej 1A er bevaringsværdig, og indgår i områdets fremtidige
bebyggelsesstruktur. Der er i lokalplanen fastlagt bestemmelser, der forhindrer uhensigtsmæssig
omdannelse af bygningen.

Opholdsarealer
En del af lokalplanens formål er at sikre beplantede fri- og opholdsarealer for områdets beboere.
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Med udsigt til mange nye beboere i området er det vigtigt at kunne tilbyde attraktive
opholdsmuligheder - både som fælles opholdsarealer og som private arealer. Da der er tale om et
fuldt udbygget byområde, med få ubebyggede flader er der naturligt begrænsede muligheder for at
anvise nye arealer på terræn.
Lokalplanen stiller både kvantitative krav og kvalitative krav til områdets opholdsarealer. Dvs. at der
både stilles krav til områdernes omfang og til kvaliteten af deres konkrete udformning. Da der ikke er
tale om omdannelse eller nyudlæg, men om ændringer af et mindre eksisterende område i den
tætte by, kan der ikke opnås opholdsarealer med det samlede omfang, der normalt kræves ved
omdannelse og nyudlæg i tætbyen. Der stilles derfor et lavere krav til omfanget, mens udformningen
og kvaliteten af arealerne vægtes særligt højt.
Der etableres fælles opholdsarealer på terræn i gårdrummet mellem bebyggelserne, samt som
tagterrasser på mindst to tagflader på gårdbebyggelserne. De fælles opholdsarealer sikres en
markant beplantning i form af træer, buske og urter.

Illustration af hvordan de fælles opholdsarealer i gårdrummet kan se ud.

For at sikre tilstrækkelig beplantning af fællesarealer er der fastsat bestemmelser om beplantning i
flere niveauer, samt en maksimal befæstelsesgrad indenfor opholdsarealer på terræn.
Udover de fælles opholdsarealer er der også et behov for kvalitetsfyldte private opholdsarealer. De
private opholdsarealer skal udføres som altaner, eventuelt kombineret med tagterrasser. Eventuelle
private tagterrasser etableres udover de mindst to fælles tagterrasser på gårdbebyggelsen.
Gennem gårdrummet sikres en stiforbindelse, hvorfra der er adgang til gårdbebyggelsen.
Generelt gives opholdsarealer et markant grønt præg i form af beplantning.
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Nedenfor ses inspirationsbilleder, der skal illustrere hvordan gårdrummet kan udformes.

Kollage med inspirationsbilleder til udformning af gårdrummet.

Trafik
Området vil have vejadgang fra den sydlige del af lokalplanområdet fra Svendsgade.
Vejadgangen etableres dermed på det sted hvor den primære vejadgang til parkering findes i dag.
Nedenstående foto viser den eksisterende vejadgang til området (illustration j).
I forbindelse med opførelse af ny randbebyggelse der sammenbygges med det eksisterende
byggeri, vil adgangen fremover ske gennem en port som giver adgang til en rampe ned til en
parkeringskælder.
I forbindelse med udvidelsen af vejadgangen, sikres der plads til både ind- og udkørende biler.
Den eksisterende vejadgang i den nordlige del af lokalplanområdet (illustration k), nedlægges som
vejadgang, men fastholdes som stiforbindelse for gående og cyklende. Der udlægges også en
stiadgang nord for Badehusvej 1A.
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Antallet af parkeringspladser samt cykelparkeringspladser fastsættes efter Aalborg Kommunes
parkeringsnorm.
Mindst halvdelen af cykelparkeringspladserne etableres overdækket, eksempelvis placeret i
parkeringskælderen under terræn.

Sol- og skyggeforhold
Nedenstående viser sol/skyggeforhold i området på forskellige årstider og forskellige tider af døgnet.
Områdets karakter, af tætby med karréstruktur taget i betragtning, er der sikret gode solforhold
for områdets fri- og opholdsarealer, både på terræn, altaner og tagterrasser.
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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 ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade
m.fl. Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
Bebyggelsesprocenten der for lokalplanområdet fremgår af Bilag K, ændres således at der er
overensstemmelse med lokalplanen.
Jf. kommuneplanens retningslinje 5.1.2 Kvantitative retningslinjer for nyudlæg, skal der ved nyudlæg
udlægges opholdsarealer svarende til 30% af etagearealet. Der er ikke tale om nyudlæg til et nyt
boligområde, men om ændringer af et mindre eksisterende område i den tætte by, hvorfor der ikke
kan opnås opholdsarealer af dette omfang. Der stilles derfor et lavere krav til omfanget, mens
udformningen og kvaliteten af arealerne vægtes særligt højt.
Der fastsættes rammebestemmelse om at de maksimale opholdsarealer indenfor lokalplanområdet
skal udgøre mindst 20 % af etagearealet.
Kommuneplantillæg 1.051 for området ved Badehusvej og Svendsgade offentliggøres samtidig med
lokalplanen i et særskilt dokument.

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
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forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

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

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.
Lokalplanområdet ligger i Aalborg Vestby i et tæt bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område
- "Ulvedybet og Nibe Bredning" og "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" - ligger ca. 4,4
km nordvest for lokalplanområdet. Grundet afstanden vurderes det, at en planlægning for området til
etageboliger med mulighed for nybyggeri samt om- og tilbygning, hverken i sig selv eller sammen
med andre planer og programmer vil kunne påvirke 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 inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets
bilag IV, herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, vandsalamander
og spidssnudet frø.
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Aalborg Midtby. De eneste arter, der potentielt vurderes
at kunne forefindes på lokaliteten, er arter af flagermus. Bebyggelsen der nedrives eller tilbygges
ved realisering af planen, vurderes dog ikke at være egnet som yngle- og rasteområde for
flagermus. Det vurderes, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for
arter på Habitatdirektivets bilag IV, hvorfor det vurderes, at planen ikke vil påvirke bilag IV arter.

De kystnære dele af byzonen
Lokalplanområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonerne, i en afstand af ca. 350 m fra
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Limfjorden.
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Planen giver mulighed for, at der kan opføres etageboliger i op til 22 m langs Svendsgade og
Badehusvej. Nedenstående volumenstudie viser, at det planlagte byggeri ikke vil adskille sig
markant fra den omgivende bebyggelsesstruktur og -skala. Derudover er der eksisterende høje
bebyggelser i området mellem kysten og lokalplanområdet.

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:
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
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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
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).

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.

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
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
Støj fra Sct. Mariæ Skole
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Da lokalplanens område mod vest, grænser direkte op til Sct. Mariæ Skole, er der foretaget en
vurdering af, om lokalplanområdet bliver væsentligt påvirket af støj fra skolegården.
Støj fra en skole er ikke omfattet af miljøbeskyttelsesloven, og der er dermed ingen støjgrænser for
støj fra en skole. For at kunne vurdere støjen, holdes støjen fra skolen op mod Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder angivet i vejledning nr. 5/1984.
Da lokalplanen giver mulighed for opførsel af etageejendomme, er støjgrænsen på hverdage i
dagtimerne 50 dB(A).
Resultatet viser at støjniveauet fra skolen ikke vil overstige den anvendte grænseværdi på 50 dB(A)
inden for lokalplanens område.
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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. 974a, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 12.09.1927
Titel: Byplanvedtægt
Indhold: Omhandler en forlængelse af Svendsgade. Der er ikke uoverensstemmelse mellem
servitutten og lokalplanen.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 974a, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 03.10.1990
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Indhold: Omhandler brugen af de udadgående døre fra lagerrum ud over det offentlige fortorvsareal,
som hvis de medfører gener, så kan bygningsmyndigheden kræve forholdene ændret uden udgift for
Aalborg Kommune. Vurderes ikke at være relevant ved en realisering af planen, da lagerrummet
forventes nedrevet.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 974a, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 14.07.1992
Titel: Dok om Transformerstation/anlæg mv
Indhold: Elforsyningen har ret til lade anbringe en transformerstation med et gulvareal 3,0 x 2,51 m,
samt tilhørende kabler samt adgang til at efterse og vedligeholdelse af anlægget. Servitutten skal
respekteres. Der er ikke uoverensstemmelse mellem servitutten og lokalplanen.
Påtaleberettiget: Elforsyningen eller den til hvem elselskabet senere måtte overdrage sine
rettigheder.
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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:
nybyggeriets indpasning i og hensyntagen til bymiljøet og karakteren i Svendsgade,
at bygninger ud mod Svendsgade og Badehusvej har direkte adgang til opgange fra gaden,
etablering af kvalitetsfyldte beplantede fri- og opholdsarealer for områdets beboere,
at området vejbetjenes fra Svendsgade.
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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
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, hele området
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål, i form af etagebebyggelser.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Kortbilag 2.
Udstykning skal ske efter følgende principper:
Bygninger kan udstykkes som sokkelparceller.
Fællesarealer og lign. kan udstykkes som én eller flere selvstændige ejendomme.
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets
sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.

4.2 Sokkeludstykning
Udstykning til sokkelgrunde skal ske således, at de enkelte bygninger, eller dele af bygninger, inkl.
eventuel overdækket parkering, udstykkes som en selvstændig ejendom.
Sokkelgrunden kan udstykkes således at udenomsarealer, terrasser, p-arealer og lign. samt mindre
sekundære bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen, er omfattet.
Ad 4.2
Det er muligt at udstykke den eksisterende bevaringsværdige byging som sokkelgrund med
tilhørende udearealer.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Inden for lokalplanområdet må der etableres bebyggelse med et samlet etageareal på maksimalt
6.000 m².
Ad 5.1
En bebyggelse på 6.000 m² svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 173 for lokalplanområdet under
ét. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 3.480 m².
Bebyggelse medregnet i rammen på 6.000 m² er alene de bygninger, der
iht. Bygningsreglementet skal medregnes i etagearealet. Parkeringskælder er ikke medregnet i
etagearealet.

5.2 Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne A og B, som angivet på Kortbilag 2.
Byggefelterne kan justeres (flyttes eller omformes) med op til 1,0 m, men arealet må ikke forøges.
Det er ikke muligt at ændre byggefeltet ved facadebyggelinjen, som markeret på Kortbilag 2.
Byggefelterne kan overskrides med op til 2 m til lette konstruktioner som altaner, trapper,
elevatortårne o.l.
Ny bebyggelse inden for byggefelt B skal bestå af mindst 3 selvstændige bygningskroppe.
Afstanden mellem bygningskroppene skal være mindst 2,5 m.

5.3 Parkering under terræn
Parkeringskælder skal opføres under terræn. Kælderens loft må maksimalt etableres 0,8 meter over
terræn.

5.4 Facadebyggelinje
Bebyggelse inden for byggefelt A skal placeres med den ene facade i eller maksimalt tilbagerykket 1
m fra den facadebyggelinje, som er vist på Kortbilag 2.
For at give variation i facaden skal der etableres mindre forsætninger i facaden, derudover kan
mindre bygningsdele som karnapper, vinduesrammer og lign. tilbagerykkes eller fremrykkes op til
0,5 m fra facadebyggelinjen.
Ad 5.4
Karnapper, vinduer med udtrukne rammer og lignende bygningsdele placeret ind over offentlig vej
skal være hævet 2,8 m over fortov iht. lov om offentlig vej.

5.5 Sekundære bygninger
Redskabsskure, cykelskure, miljøstationer o.l. kan opføres uden for byggefelterne. De skal dog, så
vidt mulig, integreres i boligbebyggelsen inden for byggefelterne.
Ad 5.5
Sekundære bygningerne skal udformes så de er tilpasset den omgivende bebyggelse i formsprog,
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materialevalg m.m. Desuden bør de udformes så de indgår som en aktiv del af områdets udearealer
- fx. som lægivende elementer, facader med beplantning, siddemuligheder, indbyggede
legemuligheder o. lign.

5.6 Etager og bygningshøjder
Byggeri skal udføres med følgende maksimale etageantal og bygningshøjder plus eventuelle
tekniske installationer på tag (fx ventilation, elevatorskakt o.l.) inden for de enkelte byggefelter, jf.
Kortbilag 2:
Byggefelt A: Maksimalt 5 etager og maksimalt 19,5 m.
Byggefelt B: Maksimalt 5 etager og maksimalt 18 m.
Ad 5.6
Med bygningshøjde menes bygningens ydre afgrænsning, og målt i henhold til
bygningsreglementet.

5.7 Variation i bygningshøjder
Bebyggelse inden for byggefelt B, skal variere i bygningshøjde. Bygningshøjden skal variere med
mindst 0,5 m ved hvert tagspring.
Bebyggelsen skal fremstå med variationen i bygningshøjder og etageantal og optrappes fra 3 etager
mod syd til 5 etager mod nord. Variationen skal fremstå i princippet som vist på nedenstående
illustration.

5.8 Bevaring
Den bevaringsværdige bygning - Badehusvej 1A, som er vist på Kortbilag 2, må ikke nedrives.
Ad 5.8
Bemærk at bygningens aftegning på kortbilaget er inkl. tagudhæng. Bygningens facade er placeret i
skel.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal fremtræde som klart definerede bygningskroppe, hvor alle funktioner, så vidt
muligt, er integreret i bygningen. Samtidig skal facader fremtræde i et varieret og dynamisk
formsprog, ved brug af facadeforskydninger, arkitektoniske elementer som karnapper og altaner
eller ved farve-, struktur- eller materialeskift.
Bebyggelse i Byggefelt A skal understøtte områdets eksisterende bygningskarakter.
Bebyggelse i Byggefelt A skal have opgange, der har indgang fra Svendsgade eller Badehusvej.
Bygningernes udseende (farve, udformning, materiale og lignende) skal skabe et godt samspil med
omgivelserne og skal fremtræde i et højt arkitektonisk kvalitetsniveau.

6.2 Facader, byggefelt A (randbebyggelse)
Bebyggelsen skal fremstå som en samlet karrébebyggelse. Det skal ved hjælp af detaljer i facaden
og skift i murværkets udtryk sikres at bebyggelsen tilføres stoflighed og karakter.
Bebyggelsens facader skal udføres i hånd- eller blødstrøgne rustikke tegl i røde eller gule
nuancer. Mindre bygningsdele, maksimalt 20 % af facaden, ekskl. vinduer, skal fremstå i natursten,
glas, træ eller matte metalplader.
Facaderne skal sikres en helhed og et sammenhængende udtryk. Synlige tagflader, vinduesrammer,
blindpartier, udtruknerammer, altaner, tagterasser mv. skal fremstå i samme farve.
Facadematerialer må ikke virke reflekterende eller give anledning til blændingsgener for
omgivelserne.
Facade mod Svendsgade og Badehusvej
Der skal etableres mindst 2 mindre vertikale forskydninger i facaden som sikrer at bygningen
fremstår i mindst 3 bygningskroppe. Med mindre forskydninger menes gennemgående vertikale
forskydninger i facaden af en dybde på mindst 30 cm.
Trappe-/elevatortårne skal udføres i samme type tegl som bebyggelsens øvrige facade og fremstå
som en del af facaden.
Der skal etableres felter med skift i murværkets udtryk, med indrykket fuge og/eller relief virkning i
teglet. Indenfor felterne kan også anvendes sten, skifer eller kop. Felterne skal dække mindst 15 %
af facaden.
Der må ikke etableres altaner eller altangange.
Mindst 10 % af vinduerne i facaden skal etableres med udtrukne rammer. Der kan etableres
blindpartier på vinduer.
Gennemgående linjer i vinduespartier skal tilføjes vertikale linjer, udført i sprosser, blindstykker eller
murværk.
Gavlfacade - den frie gavl mod nord
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Der skal etableres felter med skift i murværkets udtryk, med indrykket fuge og/eller relief virkning i
teglet. Indenfor felterne kan også anvendes sten, skifer eller kop. Felterne skal dække mindst 30 %
af gavlen.
Felterne skal placeres symmetrisk og følge de horisontale linjer fra vinduesåbningerne på facaden
mod Svendsgade og Badehusvej.
Der må ikke etableres altaner eller altangange.
Facade mod gårdrummet
Der skal etableres altaner. Værn skal trækkes ned foran bundkant. Afstiver skal fæstnes i mur under
håndliste. Undersider af altaner må ikke fremstå i rå beton.
Der må ikke etableres altangange.
Ad 6.2
Eksempler på hvordan facaden på karrébebyggelsen mod Svendsgade og Badehusvej kan
udformes:

Eksempler på galvfacade:
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6.3 Tage, byggefelt A (randbebyggelse)
Bebyggelsen skal fremstå med symmetrisk mansardtag, efter princippet vist på illustrationerne
nedenfor.
Bebyggelsen skal fremstå med med en taghældning på 60-80°.
Taget skal fremstå i matte metalplader med vertikale samlinger. Mindre tagpartier kan endvidere
dækkes med glas.
Der må kun etableres kviste til vinduer og døre. Kviste skal udføres i samme materiale som
tagfladen.

Illustration af symmetrisk mansardtag, som fremstår med en hældning mellem 60° og 80°. Tagflade er markeret med
blå, facade med rød.

6.4 Facadehøjde, byggefelt A (randbebyggelse)
Facadehøjden på den nye bebyggelse ud mod Svendsgade skal tilpasses facadehøjden på de
tilstødende bygninger.
Ny bebyggelse ud mod Svendsgade skal have en facadehøjde på maksimalt 15,0 m.
Ad 6.4
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Illustrationer, der viser hvordan facadehøjden på den nye bebyggelse kan tilpasses de tilstødende
bebyggelser:

6.5 Facader, byggefelt B (gårdbebyggelse)
Bebyggelsens facader skal gives et let udtryk.
For at opnå dynamik og variation skal facaderne opbrydes i mindre dele. Opbrydning af
facadeudtrykket skal ske ved skift af materialer, forskydning i facaden, vinduespartier og lignende.
Forskydning i facaderne skal ske efter nedenstående princip, hvor bebyggelse mod Sct. Mariæ
Skole er markeret med grøn og bebyggelse mod gårdrummet er markeret med blå.
Bebyggelsens facader indenfor byggefelt B skal fremstå i mørkt puds. Mindre dele af facaden, dog
mindst 10 %, skal fremstå i træ.
Der skal indenfor hver facade sikres et sammenhængende udtryk. Vinduesrammer, blindpartier,
udtrukne rammer, altaner, altangange og murkroneafdækning mv. skal indenfor hver facade fremstå
i samme farve eller i træ der fremstår i træets naturlige farve.
Mindst 10 % af vinduerne skal etableres med udtrukne rammer. Vinduerne med udtrukne rammer
skal fordeles jævnt imellem de enkelte bygningskroppe.
Der skal etableres murkrone langs alle facader.
Facadematerialer må ikke virke reflekterende eller give anledning til blændingsgener for
omgivelserne.
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Markering af gårdbebyggelsens to facader samt princip for forskydninger og indeliggende altangange. Facader mod Sct.
Mariæ Skole (vest) er markeret med grønt, facader mod gårdrummet (øst) er markeret med blåt.

Facader mod Sct. Mariæ Skole (vest)
Der skal etableres vertikale forskydninger i facaderne, som vist på illustrationen "Princip for
forskydning af facader".
Bygningskroppe skal fremstå med mindst 3 forskudte facadestykker, og med mindst en forskydning
pr. 8,5 m. Ved forskydning i facaden, skal facaden forskydes mindst 0,5 m.
Mindst 10% af facaden skal fremstå i træ. Træet skal placeres i felter, og afgrænses af en
stålramme.
Der skal etableres altaner. Altanerne skal etableres med varierende dybde og bredde. Værn skal
trækkes ned foran bundkant. Afstiver skal fæstnes i mur under håndliste.
Facader mod gårdrummet (øst)
Der skal etableres vertikale forskydninger i facaderne, som vist på illustrationen ovenfor.
Der kan etableres altangange. Altangange skal etableres som indeliggende altangange og udføres
som en integreret del af bygningen. Principiel placering af altangange er vist på illustrationen
"Princip for forskydning af facader".
Altangange skal sikres en udformning i høj kvalitet, fx med opholdsnicher/altaner, varieret
materialevalg og belysning som ikke blænder. Afskærmningen af altangange skal udføres i
trælameller.
Facade bag altangange skal fremstå i træ.
Ved opgange skal der uden på altangange placeres en vertikal skærm med klatreplanter. Skærmen
skal have en bredde på mindst 2,5 m.
Der kan etableres altaner. Værn skal trækkes ned foran bundkant. Afstiver skal fæstnes i mur under
håndliste.
Ad 6.5
Nedenstående illustrationer viser eksempler på hvordan facader på gårdbebyggelsen kan udformes.
På de vestlige facader mod Sct. Mariæ Skole (tv) ses hvordan der med felter med træ i facaden og
forskudte facader sikres variation.
På de østlige facader mod gårdrummet (th) ses et eksempel på en indeliggende altangang samt en
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vertikal skærm med klatreplanter. Altangangen støder på begge sider op til en bygningskrop,
og opleves derfor som en integreret del af bebyggelsen.

6.6 Tage, byggefelt B (gårdbebyggelse)
Tagfladerne kan anvendes til ophold, til solenergi eller fremstå som grønne tage.
Tage skal udføres så de syner flade. Til tagdækning af tage, der ikke anvendes til ophold eller
solenergianlæg, skal anvendes 'grønt tag' (fx mos sedum eller græstørv).
Mindre tagpartier eller tag på mindre bygningsdele kan endvidere dækkes med glas.
Der skal etableres taghaver til ophold på mindst 2 af gårdbebyggelsernes tagflader. Taghaverne skal
etableres på den/de lavestliggende tagflader indenfor bygningskroppen.
Der skal etableres konstruktioner eller fast inventar til ophold og aktiviteter på taghaverne, fx
drivhus, orangeri eller plantekasser til dyrkning.
De må kun etableres solenergianlæg på de højeste tagflade på hver bygningskrop. Det skal
desuden sikres at solenergianlæg ikke etableres på en tagflade som støder op til en taghave i
samme niveau. Det gælder for taghaver inden for samme bygningskrop, samt for tilstødende
tagflader på nærmeste bygning.
Værn ved taghaver skal trækkes 0,5 m tilbage fra facadekant for at sikre plads til murkrone.

6.7 Solceller
Hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet kan bygninger udformes med mulighed for at
udnytte solenergi.
Solceller og lignende elementer skal integreres i bygningens arkitektur, og de må ikke medføre
blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

6.8 Tekniske anlæg
Ventilationsafkast og lignende tekniske anlæg skal integreres arkitektonisk i designet af
bebyggelsen eller ved indretningen af de ubebyggede arealer.
Der må ikke etableres samlede ventilationsanlæg på tage.

6.9 Bevaringsværdig bygning (Badehusvej 1A)
Ændring af bygningens ydre fremtræden, udskiftning af tag, døre, vinduer mv. må kun ske,
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når Aalborg Kommune har meddelt tilladelse hertil.
Ad 6.9
Eksisterende udsmykning af facaden som friser, gesimsbånd, stik i murværk, markering af
indgangspartier og vinduer skal som udgangspunkt bevares.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelle bestemmelser
Udendørs opholdsarealer skal disponeres så beboerne sikres kvalitetsfyldte uderum. Der skal tages
højde for skygge, sol, vind og støj, og forskellige typer beplantning skal indpasses, med henblik på
at tilføre helårlig, oplevelsesrig variation og rumskabende effekt.

7.2 Opholdsarealer, fælles og private
Der skal udlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 20 % af det samlede etageareal.
Opholdsarealer kan placeres i gårdrummet, på altangange, som altaner og som taghaver.
Der skal sikres sammenhængende opholdsarealer med markant beplantning, som er egnet til
ophold.
Opholdsarealer, der ikke er altaner eller på terræn kan medregnes som en del af de udendørs
opholdsarealer såfremt de har et sammenhængende areal på mindst 4 m².
Ad 7.2
Opholdsarealer er arealer til ophold, leg eller aktivitet. Arealer til cykelparkering og trappeopgange
medregnes ikke til opholdsarealet.

7.3 Fælles opholdsarealer
Fælles opholdsarealer skal etableres i gårdrummet og som mindst 2 taghaver.

7.4 Private opholdsarealer
Private opholdsarealer skal etableres som indeliggende eller påhængte altaner, som arealer på
terræn langs vestsiden af bebyggelserne, eller i form af taghaver. Private taghaver indenfor
byggefelt B skal orienteres mod gårdrummet.

7.5 Gårdrummet
Gårdrummet omfatter alle ubebyggede arealer på terræn, samt arealet ovenpå kælder, mellem
bebyggelserne i byggefelt A og B. Gårdrummet er vist i princippet på Kortbilag 2.
Gårdrummet skal indrettes som opholdsareal, der kan dog etableres cykelparkering langs kanten af
gårdrummet.
Der skal etableres et legeområde i gårdrummet. Inventar skal fremstå i afdæmpede og tilpassede
farver.
I gårdrummet skal sammenhængende ikke-befæstede arealer prioriteres. I gårdrummet må
maksimalt 30 % af arealet udføres som befæstet opholdsareal.
Gårdrummet skal indrettes med markant beplantning, der fremstår i flere niveauer (fx urter, buske og
træer) og i varierende beplantningsgrad, for at sikre en oplevelsesmæssig variation. Der skal i
gårdrummet etableres træer i varierende størrelse. Større træer skal placeres hvor underlaget er
egnet. Ovenpå parkeringskælder etableres mindre træer, buske og urter.
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I den vestlige del af gårdrummet skal der være mindst 3 træer placeret i et nord-sydgående forløb.
Der skal vælges en træsort der med tiden opnår en højde, således at træerne kan danne løvtag
over opholdsarealerne på terræn. Med løvtag menes at trækronen er 3 m over terræn, og at
trækronen udgør mindst 2/3 af træets samlede højde.
Der kan i gårdrummet etableres trappe med nedgang til p-kælder.
Ad 7.5
På terræn vil de største træer i området naturligt placeres i den del af gårdrummet hvor der ikke er
etableret parkeringskælder under terræn. Arealerne ovenpå parkeringskælderen skal dog fortsat
beplantes i flere niveauer, fx med små træer, buske og urter.
Der skal tages højde for substratdybden og -typen ved beplantning på parkeringskælderens tag.
Eksempelvis anbefales substratsdybde på mindst 1 m, hvor der er træer, 0,5 m hvor der er buske,
mens urter kan nøjes med 0,25 m muldjord. Se diagrammet nedenfor.

7.6 Taghaver
Taghaver skal udformes med et markant grønt præg i form af en randbeplantning langs kanten af
terrassen. Der kan desuden beplantes yderligere ved hjælp af urter, buske eller mindre træer i
kummer.
Placering og indretning af taghaverne, skal understøttes af variationen i bygningshøjder jf. punkt 5.7
og 6.6, blandt andet ved at udnytte variationen i bygningshøjderne til at skabe læ.
Der skal etableres konstruktioner eller fast inventar til ophold og aktiviteter på taghaverne, fx
drivhus, orangeri eller plantekasser til dyrkning. Der skal etableres egnede belægningsflader, fx
tagterrasser.

7.7 Hegn
Hegn i skel skal være levende hegn, espaliér eller mur/gabion med beplantning.

7.8 Befæstelse
Belægning på stier og adgangsveje skal udføres i fliser, beton, stenmel eller lignende.
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Der skal benyttes overflader og materialer som er skridsikre i vådt vejr.

7.9 Belysning
Lyskilder på de ubebyggede arealer skal være i designmæssig harmoni med hinanden.
Belysningsarmaturer skal højde- og udformningsmæssigt tilpasses deres forskellige funktion langs
hhv. veje og stier eller på opholdsarealer. Der skal vælges armaturtyper, som ikke blænder eller
oplyser andet end vej-, sti- og opholdsarealer.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Svendsgade, som vist på Kortbilag 2.
Vejadgangen sker gennem en portåbning. Rampen skal have en minimumsbredde på 6 m.
Ad 8.1
Vejadgangen giver adgang til en rampe der fører ned i et parkeringsanlæg som skal opføres i
kælder/under terræn.

8.2 Stier
Stiadgange for gående og cyklende til området, er vist som i princippet på Kortbilag 2.
Der skal etableres en stiforbindelse gennem området, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.3 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1 p-plads pr. 2 boliger med et bruttoetageareal over 50 m2.
1 p-plads pr. 8 boliger med et bruttoetageareal på under 50 m2.
Parkering skal etableres i kælder.
Ad 8.3
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved
dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.

8.4 Cykelparkering
Der skal udlægges cykelparkering svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig.
Cykelparkeringspladser skal være placeret indenfor lokalplanområdet, i umiddelbar nærhed af
indgange til bebyggelsen. Cykelparkeringspladser kan placeres på friarealer, langs kanten i
gårdrummet samt i forbindelse med opgange eller under altangange.
Mindst halvdelen af cykelparkeringspladserne skal etableres overdækket. Overdækket
cykelparkering skal placeres inden for byggefeltet eller i gårdrummet, som cykelskure, i
parkeringskælder eller i cykelopbevaringsrum.
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Ad 8.4
Såfremt cykelparkering placeres i kælder, skal der være særskilt adgang hertil for cyklister, så
cyklister ikke sammenblandes med biler på rampen der giver adgang til bilparkeringen.
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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 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 9.3
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.

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

9.5 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.6 Energianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
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bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.

9.7 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.7
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
Ingen bestemmelser.

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
Ingen bestemmelser.
Ad 11.1
Planloven giver ikke mulighed for at fastsætte bestemmelser om medlemspligt i en
grundejerforening for områder udlagt til etageboliger. Hvis der sker udstykning indenfor området vil
der blive tinglyst en deklaration om medlemspligt i en ejerforening, som skal varetage etablering og
drift af fællesanlæg.
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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:
Vejen er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
Stien er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3 og 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt 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.

Side 53

Kortbilag 1 - Matrikelkort

Lokalplan 1-3-127
1h
j
usve

svej
Badehu

Bade
h

975a

0m
5,0

975c

9,00m

1c
"an"

Kors
g

ad e

34e

974a

Sven
dsga
de

975b

973b

34f

34c

"ad"

984b

34d

66l
984c
983c
982a

Signatur
983d

0

Lokalplangrænse

5

10

983e
15

983b
20

25 m

Mål 1:500 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

985

Ejerlav: Aalborg Bygrunde

66m
35a

21.05.2019

Kortbilag 2 - Arealanvendelse
M
m
Mm
M M
Mm
m
mM
M
m
Mm
m
M
m
M
m
M
m
M
Mm
m
M
Mm
m

svej
Badehu

2

Badehus
v

ej

Lokalplan 1-3-127

¾
1A

1B

48

M
M m
m

M
m

Kors
g

¾

ad e

24

1

M
m

B

A
22

M
m

M
m

14D

20

Svend
sg

ad e

M
m

¾

M
m

Signatur

8A

Lokalplangrænse

Gårdrum, princip

5

10

15

20

25 m

Mål 1:500 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

4A

Byggefelt A og B
13C

0

Facadebyggelinje

13B

Bevaringsværdig bygning

Stiforbindelse, princip

¾
¾

1 cm

Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.

Vejadgang
14

M
m

16

15

18

17

M
m

Stiadgang

21.05.2019

