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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
Klostermarksskolen er i konstant udvikling, men har gennem tiden løbende været begrænset af
placeringen i et fuldt udbygget byområde som Aalborg Vestby. Dette er også tilfældet nu, hvor
skolen har behov for mere tidssvarende rammer til bl.a. samlingsrum, faglokaler og lokaler til
lærerforberedelse.
Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre, at der inden for området kan ske
bygningsmæssige udvidelser samt om- og tilbygning til skolens eksisterende bygninger. Konkret
åbnes mulighed for at opføre en ny bygning langs med Annebergvej med bl.a. multisal, lokaler til
naturfag osv. samt en tagetage med udgang til tagterrasse. Herudover kan der ske udvidelse og
omdannelse af den centrale bygning med lærerværelse og den oprindelige gymnastiksal.
Skolen har erhvervet de to villaer, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2, som ønskes
nedrevet som et led i realisering af nybyggeriet.
Der er fokus på at skabe grønne forarealer mod Annebergvej, da området omkring
Klostermarkskolen er en meget grøn bydel med store træer og dette ønskes fastholdt.
Nybyggeri skal udformes med en arkitektur og rummelighed, der forholder sig til både skolens
eksisterende bebyggelse og omgivelserne. Et særligt fokus rettes mod de bygningsmæssige
bevaringsværdier, som kendetegner de oprindelige skolebygninger såvel som mange af
bygningerne i 'institutionsbåndet' langs Annebergvej og Saxogade. Planen skal bl.a. sikre, at
hovedbygningens bevaringsværdier ikke sløres eller ødelægges ved eventuelle om- og tilbygninger.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og dets omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 7.700 m2 og ligger i byzone. Hele området ejes af
Klostermarksskolen. Området grænser op til eksisterende ældre villabebyggelse mod syd og vest,
mens Annebergvej afgrænser skolen mod nord og Dronning Christines Vej mod øst. Mod øst
grænser skoleområdet endvidere op til nabovillaen Dronning Christines Vej 4, der anvendes som
privat bolig.
Skolens bygninger udgøres af:
hovedbygningen, som ligger langs Dronning Christines Vej,
den gamle gymnastiksal og lærerværelse, som ligger bag hovedbygningen og deler skolegården i
to områder,
bygningen til drama/musik/hjemmekundskab, som ligger langs skellet til boligerne på Maren
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Hemmings Vej,
indskolingen - en nyere opført bygning , som har gavl mod Annebergvej, samt
villaerne Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2, som begge anvendes til skoleklub.

Hovedbygningen til Klostermarksskolen.

Villaerne som ejes af skolen. Dronning Christines Vej 2 (til venstre) og Annebergvej 3 (til højre).

Klostermarksskolen blev grundlagt i 1871 som forberedelsesskole til Aalborg Katedralskole,
og blev derfor i folkemunde omtalt som 'den lille latinskole'. Skolen havde i sine tidlige år flere
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forskellige placeringer i Aalborgs bykerne, men et støt stigende elevtal frem mod århundredeskiftet
betød at det begyndte at knibe med pladsen.
Derfor besluttede skolen at opføre sin egen bygning på den nuværende placering på Dronning
Christines Vej. Skolens nye bebyggelse blev indviet i 1905 og omfattede hovedbygningen samt en
tilhørende gymnastiksal.

Klostermarksskolen 1905 set fra Dronning Christines Vej.

Senere er skolen udvidet ad flere omgange - både i takt med de løbende ændringer i det danske
skolesystem og grundet en stigende efterspørgsel. Hovedbygningen blev således udvidet med en
sydlig tilbygning i 1925 og tilsvarende en tilbygning mod nord i 1963. I den mellemliggende periode
blev den gamle gymnastiksal også udvidet og sidenhen suppleret med endnu en gymnastiksal, og i
tilknytning til denne blev der opført nye faglokaler.
Herefter voksede skolen ikke fysisk førend 1990'erne, hvor man købte den første at de
omkringliggende ejendomme. I 1996 blev også tagetagen over den gamle gymnastiksal indrettet til
lærerværelse, som via en gangbro blev forbundet med hovedbygningens bibliotek på 1. sal.
Klostermarksskolen udgør et historisk skolekompleks, hvor flere bygninger er registreret som
bevaringsværdige. Markant er de røde teglstensfacader og varierende bygningsdetaljer, som binder
de forskellige bebyggelser visuelt sammen. Hovedbygningen og den gamle gymnastiksal er
registreret med høj bevaringsværdi, mens de øvrige bygninger, herunder de opkøbte villaer, er
registreret med middel bevaringsværdi. Den løbende om- og tilbygning til den gamle gymnastiksal
betyder imidlertid, at den oprindelige bygning kun fremstår med én original facade, den sydlige
facade.
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Bevaringsværdige bygninger og karakteristika på Klostermarksskolen.

Udelivet på skolen foregår i de to skolegårde i bygningskompleksets indre - én til overbygningen og
én til indskolingen. Skolegårdene er indrettet med forskellige faciliteter til leg og udendørs ophold
samt med enkelte grupper af træer.
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Terrænnet inden for lokalplanområdet stiger jævnt fra nord mod syd med ca. 2,5 meter. Mellem
villaen, Annebergvej 3, de yngste elevers skolegård og bygningen for indskolingen er der skabt en
trappenedgang, for at optage terrænforskellene i indskolingsbygningen. Nabovillaen, Dronning
Christines Vej 4, ligger terrænmæssigt højere end skolens bygningskompleks.

Billeder af skolegården og indkørsel mellem hovedbygning og nabovillaen, Dronning Christines Vej 4, nederst til venstre.

Bilbetjening af området sker via den eksisterende overkørsel ved hovedbygningens nordlige
indgang. Overkørslen anvendes primært som redningsvej samt til varelevering o.lign. Herudover er
der indkørsel fra Annebergvej til villaen Dronning Christines Vej 2.
Parkering og afsætning i det daglige afvikles uden for skolens arealer. Der er bl.a. en offentlig
p-plads mellem skolen og Kong Hans Gade, ligesom der er tidsbegrænset parkering i båse langs
med Dronning Christines Vej.
Fra området er der direkte kobling til cykelstien langs Annebergvej, mens der via Dronning
Christines Vej er adgang til cykelstien langs med Anders Borks Vej længere mod syd. Herudover
rummer området en række interne stier og gangforbindelser med adgang til de forskellige bygninger
og friarealer.
Cykelparkering afvikles primært i cykelskure og 'cykelzoner' placeret ved skolens indgange fra hhv.
Dronning Christines Vej og Annebergvej.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Vestbyen i overgangen mellem villakvarteret omkring
Klostermarken og den tættere karrébebyggelse i Dannebrogsgadekvarteret.
Aalborg Vestby rummer et omfattende og varieret udbud af boligtyper samt en række andre
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faciliteter, der gør bydelen til et attraktivt bosætningssted. Butikker og servicefunktioner er
koncentreret langs Kastetvej, der ligger ca. 400 m nord for planområdet. Kastetvej er også
knudepunkt for kollektiv trafik, herunder bybus og tog, hvor sidstnævnte har standsningssted ved
Vestbyens Station.
Langs Annebergvej og Saxogade ligger der flere offentlige funktioner og kulturinstitutioner. Området
benævnes 'institutionsbæltet' og rummer bl.a. plejehjemmet Annebergcentret, Vor Frelser Kirke,
Frimurerlogen Cimbria og Bofællesskabet Caroline Schmidts Minde, som de mest markante omkring
Klostermarksskolen.

Bygningsfunktioner i institutionsbæltet langs Annebergvej og Saxogade. De ældre institutionsbygninger
er med til at skabe en tydelig retning langs vejforløbet.

Mange af bygningerne i institutionsbæltet fremtræder som markante voluminer og er registreret som
bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi. De er opført i forskellige arkitektoniske
stilarter, men med høj håndværksmæssig kvalitet. Af eksempler kan nævnes Annebergcentrets og
Frimurerlogens symmetri og flotte murværksdetaljer.
Tilsammen danner bygningerne et karakteristisk gadeforløb, hvor bygningerne for Frimurerlogen,
Caroline Schmidts Minde og Annebergcentret strækker sig langs Annebergvej og er med til at danne
retningen af gadeforløbet. Vor Frelser Kirke bryder denne retning og markerer sig med sit ca. 62 m
høje murede tårn og spir, der udgør et markant fixpunkt i det vestlige Aalborg.
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Kig mod øst ad Annebergvej/Saxogade. Vor Frelsers Kirke ses til venstre i billedet, Caroline Smiths Minde midt for og
Frimurerlogen til højre.

Det øvrige nærområde udgøres af villakvartert omkring Klostermarken - øst for Kong Christians Allé.
Kvarteret udgør overgangen fra den tætte by til Hasseris Villaby, der blev grundlagt som forstad til
Aalborg i slutningen af 1800-tallet. Villabyen opstod da byens velhavende borgere i stigende grad
begyndte at bygge sommerboliger væk fra den tætte bys industri og forurening. Som Hasseris
Villaby er kvarteret omkring Klostermarken kendetegnet ved mange fine eksempler på villaarkitektur og gedigent bygningshåndværk. Området er præget af boligbebyggelse fra forskellige
tidsperioder og med en bred variation af stilarter.
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Lokalplanens indhold
Klostermarksskolen ønsker at forbedre deres faciliteter, og lokalplanen muliggør derfor, at der kan
opføres en ny bygning langs Annebergvej, samt en ny bygning istedet for den gamle gymnastiksal.

Anvendelse og disponering
Det samlede lokalplanområde skal anvendes til skole- og undervisningsformål. Lokalplanen
udlægger byggefelter, hvor indenfor ny bebyggelse kan opføres, hvis ikke de eksisterende
bygninger er registreret som bevaringsværdige. Dog forudsættes det, at villaerne Annebergvej 3 og
Dronning Christines Vej 2 nedrives for at gøre plads til en ny bygning (Byggefelt E), jf. nedenstående
oversigtsplan.
Bygningen i byggefelt E skal placeres med facade i en byggelinje langs Annebergvej og disponeres
med et forareal, der har et markant begrønnet præg. Beplantningen skal gennemgående fremtræde
med en lav karakter. Herudover skal der plantes enkelte solitære træer. Med denne løsning sikres
både en harmonisk indpasning i Annebergvejs eksisterende byrum, og samtidig kan man fra gaden
få indblik i skolens liv.
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Oversigtsplan - princip for udbygning af Klostermarksskolen.

Den øvrige del af skolen vil fortsat være bundet op på den eksisterende struktur med eksisterende
bygninger og indre gårdrum/skolegårde. Dog gives der en udvidelsesmulighed ved bygning B, der i
dag rummer den oprindelige gymnastiksal, naturfagslokaler, lærerværelse mv. Ved en eventuel
sammenbygning med bygning C ønskes bygning B styrket som skolens 'hjerte' - fx ved etablering af
et samlet område med bibliotek, aula, administration samt flere faciliteter til lærerforberedelse.
Lokalplanen åbner mulighed for udvidelser med et samlet etageareal på ca. 2.100 m2 fordelt på ca.
400 m2 til bygning B og ca. 1.700 m2 til bygning E. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes
til 95.

Udformning af bebyggelse
I forbindelse med udbygningen af skolens fysiske rammer lægges særlig vægt på at skabe
arkitektoniske løsninger, som både tilfører området kvalitet og sikrer et harmonisk samspil - både
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inden for skolens område og set ift. omgivende bebyggelser og gaderum.
Planen giver derfor mulighed for at arbejde med arkitektoniske løsninger, der kendetegner en
moderne skole, men hvor bebyggelsens skala er tilpasset helheden og hvor røde teglsten er et
genkendeligt materiale. Bebyggelsens kvalitet skal endvidere sikres gennem variation og detaljering
ved brug af forskellige arkitektoniske virkemidler.
For den nye multisalsbygning i byggefelt E stilles bl.a. krav til variation ved indpasning af nicher til
træbeplantning på forarealet, brug af detaljer i murværket samt facadebeplantning på længere
lukkede facadepartier. Desuden skal indpasning af vinduer ske under særlig hensyntagen til rytme
og arkitektur, så der sikres et roligt facadeudtryk.

Referencefotos - inspiration til udformning af nybyggeri samt om- og tilbygning. Øverst til venstre ses, hvordan
forskellige detaljering og åbninger i facaden er med til at skabe et harmoniske byggeri. Øverst til højre illustreres,
hvordan beplantning med indhak er med til at forme bygningsvolumet. Nederst til venstre ses en fortolkning af nutidig
byggeri i sin kontekst, som tilpasser sig i skala og arkitektoniske stil. Detaljeringen nederst til højre er et eksempel på
variation i facaden med vendte sten og indryk omkring vinduer i facaden.

Lokalplanområdet rummer bygninger med både høj og middel bevaringsværdi. Hovedbygningen
(byggefelt A) har høj bevaringsværdi, og skal således sikres mod udvendige ændringer, der kan
sløre eller ødelægge de bærende bevaringsværdier. Lokalplanen indeholder derfor særlige
bestemmelser for hovedbygningen. I hovedtræk gælder det, at bygningen ikke kan nedrives og at
om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningens oprindelige klassiske historicistiske stilart og
kvaliteter.
Den gamle gymnastiksal i byggefelt B er også udpeget med høj bevaringsværdi. Dog har bygningen
gennem årene gennemgået en del om- og tilbygninger, så bygningen ikke længere fremstår original.
Planen åbner derfor mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse i byggefelt B og erstatte
med en ny bygning. Dog er der krav om, at en ny bygning skal udformes, så det opleves som
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bestående af mindre enheder. En anden mulighed er at opføre til- og ombygning af det eksisterende
bygningskompleks, men hvor det anbefales at anvende 'lette' arkitektoniske løsninger, bl.a.
transpatente materialer, så den oprindelige bevaringsværdige facade af gymnastiksalen fortsat
fremstår synlig fra skolegården.
For nybyggeri er den maksimale skala og bygningshøjde fastsat til 4 etager med en maks. højde på
16,0 m for byggefelt E og 2,5 etager med en maks. højde på 12,5 m for byggefelt B. For de øvrige
fuldt udnyttede byggefelter med eksisterende bebyggelse er skala og bygningshøjde fastsat, så de
svarer til eksisterende forhold. Herved sikres det, at hovedbygningen på Dronning Christines Vej 6
fortsat vil opleves som den primære skolebygning og den naturlige ankomst til Klostermarksskolen.
Bygningshøjder måles fra fastsatte udgangskoter i det eksisterende terræn.
Grundet den interne terrænmæssige variation i området vil den nordlige facade i byggefelt E
fremtræde i 3 etager og med en lavere bygningshøjde mod Annebergvej. Af hensyn til indpasningen
i de tilstødende gaderum stilles der endvidere krav om, at øverste etage tilbagerykkes med mindst 2
m og at denne udgør maks. 50% af byggefeltet. Herved skabes der mulighed for at indrette
tagterrasse/taghave på bygningen, som vil kunne indgå i undervisningssammenhæng.
Endelig fastlægges der bestemmelser omkring skiltning, bygningsbelysning o.lign. tekniske
installationer med betydning for den samlede æstetik i området.

Opholdsarealer og beplantning
Skolens primære opholdsrum vil fortsat være de eksisterende skolegårde, der på forskellig vis er
indrettet til aktivitet og leg og med sporadisk beplantning.
Fremadrettet er det hensigten, at udearealernes grønne karakter generelt skal styrkes. Et vigtigt
skridt i denne retning er etableringen af et nyt grønt forareal ved den nye bygning i byggefelt E.
Forarealet skal have en markant grøn men åben karakter, så forbipasserende får en god
fornemmelse af det daglige liv på skolen. Beplantningen skal derfor overvejende være lave buske
og urter suppleret med nye enkeltstående træer, der skal indgå i et aktivt samspil med
bygningsfacaden mod Annebergvej. Grundet de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter på arealet
kan de eksisterende træer ud mod Annebergvej ikke bevares, og skal derfor erstattes af nye træer.
Lokalplanområdet rummer, ud over træerne langs Annebergvej, bevaringsværdig beplantning, der
ikke må fældes, stynes eller formklippes, jf. Kortbilag 2. Beplantningen skal endvidere skånes ifm.
tilstødende bygge- og anlægsaktiviteter. Det samme gælder det markante bevaringsværdige
bøgetræ, der står tæt på skellet mellem skolen og naboejendommen Dronning Christines Vej 4.
Planen giver endvidere mulighed for at indrette tagterrasse/taghave på den nye bygning i byggefelt
E. Tagterrassen kan anvendes til udendørs ophold i forbindelse med undervisning mm.

Terrænregulering
Lokalplanområdet består af terrænmæssige forskelle, der nødvendiggør en større terrænregulering i
forbindelse med etableringen af en ny bygning i byggefelt E.
Indskolingen, som ligger i byggefelt D, har adgang fra et lavere niveau end resten af skolen. Det er
skolens ønske til de nye funktioner i byggefelt E, at den nye bygning får adgang fra samme niveau
som indskolingen. Derved er der behov for en større terrænregulering mellem Byggefelt E og
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skolegården.
Terrænreguleringen medfører et spring i terrænet på ca. 3,6 m mellem nabovillaen, Dronning
Christines Vej 4, og indgangen til den nye bygning, se nedenstående snit.

Oversigt - placering af snit.

Øst-vestgående snit gennem planområdet, snit C, der belyser hvordan terrænet bearbejdes fra Dronning Christines Vej
til den sænkede skolegård ved byggefelt E.
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Nord-sydgående snit gennem lokalplanområdet, snit B, der illustrerer terrænforskellen mellem nabovillaen og den nye
bygning i byggefelt E.

Nord-sydgående snit gennem lokalplanområdet, snit A, der illustrerer terrænforskellen i skolegården.

Bestemmelserne i lokalplanen skal sikre, at der terrænreguleres inden for et bestemt område langs
den nye bygning, byggefelt E.
Overgangen mellem det lavereliggende areal og de højereliggende arealer, fx. skolegården, skal
udføres ved trappeanlæg, plint eller beplantede skråninger, der både sikrer stabile skråninger, samt
giver mulighed for ophold og leg. Generelt skal opholdsarealer og anlæg af trapper mm. varieres
med beplantning og begrønnede flader, der sikrer at opholdsarealerne fremstår begrønnet.
Da naboejendommen, Dronning Christines Vej 4, ligger højere end skolens arealer og på grund af
den væsentlige terrænforskel, vil det formentligt være nødvendigt at etablere støttemure omkring
hele naboejendommen i forbindelse med terrænreguleringen.
Naboen og Aalborg Stift har udtrykt bekymring for sætningsskader på henholdsvis Dronning
Christines Vej 4 og Vor Frelser Kirke i forbindelse med opførelsen af en ny bygning i Byggefelt E
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samt de medfølgende terrænændringer.
Derfor fastsættes bestemmelser om støttemure i lokalplanen, men omfanget og behovet for
støttemure skal der redegøres for i forbindelse med en byggesag. Ligeledes forventes der redegjort
for, at fundering af den nye bygning sker med den mildeste påvirkning på de omkringliggende
bygninger, fx. fundering ved spunsning fremfor pilotering.

Veje, stier og parkering
Skolens primære vejbetjening skal fortsat ske via den eksisterende overkørsel fra Dronning
Christines Vej. Den daglige trafik ind og ud af området begrænser sig til varekørsel og eventuel
handicaptransport, da personaleparkering og afsætning afvikles uden for skolens arealer.
Lokalplanen omfatter ikke konkrete stiforbindelser, men det forudsættes, at der i den løbende
udvikling af skolen altid indtænkes god tilgængelighed. Eksisterende og evt. nye stitilslutninger fra
Annebergvej og Dronning Christines Vej skal sikres. Herudover skal interne forbindelser sikre, at
lærere, elever og andre brugere guides naturligt rundt på hele skolens område.
De eksisterende overkørsler til Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2 nedlægges ifm.
nybyggeri i byggefelt E.
Udbygningen af Klostermarksskolen har primært det sigte at forbedre de fysiske rammer for
udvalgte funktioner, bl.a. naturfag, samlingssteder og administration. Der er ikke konkrete planer om
at udvide kapaciteten set ift. elevtal og personale samt omfanget af 'sideaktiviteter' med andre
brugergrupper. Af den grund forventes der ikke betydende ændringer i trafikmængden og dermed
heller ikke efterspørgslen på bil- og cykelparkering, hverken internt eller i nærområdet.
Skolen ligger endvidere i kort gåafstand fra Kastetvej og Vestbyens Station, som er knudepunkt for
kollektiv trafik - både togtrafik og den kommende hurtigbus-forbindelse (Plusbus).
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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 retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Lokalplanområdet er delvist omfattet af kommuneplanens rammeområder: 1.3.O2 'Institutionsbælte
ved Annebergvej, Saxogade og Sct. Jørgens Gade' og rammeområde 1.3.B4 'Klostermarken m.fl.'.
Kommuneplanramme 1.3.O2 udvides til også at omfatte ejendommene matr. nr. 1290 og 1291,
begge Aalborg Bygrunde. Kommuneplanramme 1.3.B4 reduceres tilsvarende.
Inden for Kommuneplanramme 1.3.O2 udlægges et delområde, delområde 2, som omfatter skolens
område. Med kommuneplantillægget fastsættes en bebyggelsesprocent på maks. 95 inden for
delområde 2.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 05-079 'Klostermarken m.fl., Hasseris'.
Lokalplanen er en bevarende lokalplan.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan
05-079 'Klostermarken m.fl., Hasseris' for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

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)
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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 den centrale del af Aalborg by i et tæt bebygget område. Nærmeste
Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal,
som ligger ca. 6 km nordvest for lokalplanområdet.
Som følge af den betydelige afstand mellem områderne vurderes, at planlægningen inden for
lokalplanområdet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre
forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på
Habitatdirektivets bilag IV. Området omfatter imidlertid eksisterende byområde og grænser op til
karrébebyggelsen i Vestbyen. Området præges af bebyggede og befæstede arealer og opfylder
således ikke betingelserne som yngle- og rasteområde for arter på Habitetdirektivets bilag IV.

De kystnære dele af byzonen
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.
Lokalplanen muliggør, at nye bygninger kan opføres med en bygningshøjde på maks. 16 m fra kote
3,15. Dette svarer til ca. 14,5 m mod Annebergvej, som er tilsvarende eksisterende bygningsskala
langs Annebergvej og Saxogade, hvorfor det planlagte byggeri vil indgå naturligt heri.
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Lokalplanområdet ligger endvidere bag Vestbyens høje karrébebyggelse, hvorfor området ikke vil
være synligt, set fra kysten.
På den baggrund vurderes det, at realiseringen af lokalplanen ikke vil have en negativ indvirkning på
kystlandskabet.

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
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,
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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).

Vejbyggelinje
Planområdet er omfattet af byggelinjer mod hhv. Annebergvej og Dronning Christines Vej.
Byggelinjerne videreføres i planlægningen. Se endvidere afsnittet om 'Servitutter'.

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.
Lokalplanområdet er områdeklassificeret. 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.
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På grund af områdets særlige beskaffenhed kan der blive stillet krav om beregning eller en
grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i
omgivelserne samt påvirke eksisterende jordforureninger i området.

Støj
Ved nybyggeri eller ændret anvendelse i lokalplanområdet skal det sikres, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for hhv. trafikstøj og erhvervsstøj kan overholdes.
Der er udarbejdet en redegørelse for trafikstøj for den nye bygning på byggefelt E, se øvrige
sagsbilag.
Støjberegningerne viser, at der er overskridelse af grænseværdierne på den nye bygnings nordlige
facade mod Annebergvej på op til 3 db. På bygningens østlige facade overskrides grænseværdien
med 1 db.
Da der er tale om en huludfyldning i et område med blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse,
kan der planlægges for støjfølsom anvendelse under forudsætning af, at det sikres at:
alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til byggeriet, har et
støjniveau lavere end 58 dB,
udformningen af byggeriets facader sker, så det har et støjniveau på højest 46 dB indendørs i
opholdsrum med åbne vinduer (kan f.eks. løses med særlig afskærmning udenfor vinduet, eller
særligt isolerende konstruktioner),
opholdsrum så vidt muligt orienteres mod byggeriets stille facade og birum mod gaden.
På baggrund af støjberegningerne konkluderes der, at der ikke kan etableres opholdsarealer på
forarealerne langs Annebergvej og Dronning Christines Vej.
For at sikre at grænseværdierne er overholdt indendørs i opholdsrum kan der etableres særlig
afskærmning udenfor vinduer, eller særligt støjisolerende konstruktioner (f.eks. russervinduer).
Den udendørs tagterrasse, som planlægges ud mod Annebergvej skal ligeledes afskærmes, så det
sikres, at støjgrænsen på 58 dB ikke overskrides.
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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:
Matr.nr. 1290, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 29.11.1886
Titel: Dok om byggelinjer mv.
Indhold: Byggelinje mod Dronning Christines Vej og Annebergvej – 10 alen (6,28m) fra vejskel. Der
må ikke opføres bebyggelse mellem byggelinje og vejskel.
Påtaleberettiget: Ingen
Det fastlagte byggefelt følger byggelinjen mod Dronning Christines Vej.
Det er konstateret, at bredden af Annebergvej er udvidet siden 1886, hvilket medfører, at
byggelinjen ikke er i modstrid med det i lokalplanen fastlagte byggefelt.
Matr.nr. 1292, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 20.03.1916
Titel: Dok om betingelser for salg mv.
Indhold: Diverse betingelser for salg, herunder forbud mod særlig virksomhed, byggestil, hegn mv.
Påtaleberettiget: Ingen
Da dele af servitutten har karakter af tilstandsservitutter og er i strid med den påtænkte anvendelse i
henhold til lokalplan 1-3-120, aflyses servitutten for den pågældende ejendom med vedtagelse af
lokalplanen.
Matr.nr. 1305a, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 16.08.1886
Titel: Dok om byggelinjer mv.
Indhold: Byggelinje mod Annebergvej – 10 alen
(6,28m) fra vejskel. Der må ikke opføres bebyggelse mellem byggelinje og vejskel.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Det er konstateret, at bredden af Annebergvej er udvidet siden 1886, hvilket medfører, at
byggelinjen ikke er i modstrid med det i lokalplanens fastlagte byggefelt.
Matr.nr. 1292 og 1305a, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 17.02.1890
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Bestemmelser vedr. tilslutning til off. kloakledning beliggende i Annebergvej. Der foreligger
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ikke et rids til denne servitut.
Påtaleberettiget: Aalborg Kloak A/S
Det vurderes, at servitutten ikke er i strid med lokalplanen.
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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 undervisning, institutioner, fritidsformål og kulturelle formål,
at der kan opføres en ny bygning langs Annebergvej,
at ny bebyggelse opføres i respekt for og tilpasses skolens bevaringsværdige bygninger samt de
karakteristiske institutionsbygninger, herunder Vor Frelser Kirke, langs Annebergvej og
Saxogade,
at skolens hovedbygning bevares med sit oprindelige udseende og arkitektoniske særpræg,
at opholdsarealer fremstår begrønnet og beplantning medvirker til at skabe udendørs rum til
ophold,
at forarealet mod Annebergvej og Dronning Christines Vej beplantes for at give en begrønnet
areal mod vejene,
at området vejbetjenes fra Dronning Christines Vej.
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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
Lokalplanområdets hovedanvendelse er:
Uddannelsesinstitution
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Kulturelle institutioner
Daginstitutioner
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.
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
Ingen bestemmelser.

Side 31

Forslag

Lokalplan 1-3-120

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 95 for det samlede lokalplanområde.
Ad 5.1
En bebyggelsesprocent for 95 svarer til en bygningsmasse på ca. 6.750 m2 for hele
lokalplanområdet, dvs. en udvidelse af eksisterende bygningsmasse med ca. 2.100 m2.

5.2 Bebyggelsens placering og højde
Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter.
Bebyggelse kan opføres med følgende etageantal og maksimale bygningshøjder fra fastsat
niveauplan:
Byggefelt A: Maks. 2 etager m. udnyttet tagetage og en maks. højde på 17,5 m
Byggefelt B: Maks. 2½ etager og en maks. højde på 12,5 m
Byggefelt C: Maks. 2 etager og en maks. højde på 8,5 m
Byggefelt D: Maks. 3 etager og en maks. højde på 12,5 m
Byggefelt E: Maks. 4 etager inkl. tagetage og en maks. højde på 16,0 m
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, skorstene og antenner mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen.
Elevatorer og trappeopgange skal opføres som en integreret del af bebyggelsen og byggefeltet.
Undtaget er eksisterende brandtrapper.
Overgange mellem byggefelterne kan etableres udenfor byggefelterne.
Bygningshøjder måles fra et fastsat niveauplan gældende for det enkelte byggefelt.
Byggefelt B: Højden måles fra et niveauplan fastsat til kote 6,41 (DVR 90)
Byggefelt E: Højden måles fra et niveauplan fastsat til kote 3,15 (DVR 90)

Ad 5.2
Bygningshøjderne tager hensyn til områdets skala og derfor må bygningshøjden for byggefelt E ikke
overstige tagryggen af skolens hovedbygningen på Dronning Christines Vej 6, eller de omgivende
markante bygninger i institutionsbæltet bl.a. med Vor Frelser Kirke og Caroline Smiths Minde.
I byggefelt E må der bygges en bygning i 4 etager, da nederste etage ikke kan betegnes som en
kælder, jf. bygningsreglementet. Pga. terrænet vil bygningen fra Annebergvej opleves som 3 etager,
mens alle 4 etager være synlige set fra skolegården. Der vil være direkte adgang fra bygningens
nederste etage til skolegården. Øverste 4. etage er trukket tilbage fra facaden for at mindske
skalaen mod Annebergvej.
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5.3 Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse
De eksisterende bevaringsværdige bebyggelser, der er markeret på Kortbilag 2, må ikke nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse.
Ad 5.3
For at muliggøre ny bebyggelse forudsættes det, at eksisterende bebyggelse i byggefelt B og de
eksisterende bebyggelser i byggefelt E, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2 nedrives.
De bevaringsværdige bebyggelser må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse
hertil iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Byggefelt B, Klostermarksskolens gymnastiksal, er registreret som bevaringsværdig bygning med en
høj bevaringsværdi på 3. Bygningen, der er opført i 1905, er ombygget en del siden og fremstår
derfor ikke længere original.
Villaen på Annebergvej 3 er registreret som bevaringsværdig bygning med middel bevaringsværdi
på 4. Villaen er opført i 1903 og anvendes i dag som klubhus af Klostermarksskolen. Villaen på
Dronning Christines Vej 2 er registreret som bevaringsværdig bygning med middel bevaringsværdi
på 5. Villaen er opført i 1915 og fremstår slidt.

5.4 Facadebyggelinjer - Byggefelt E
Langs alle offentlige veje fastlægges en facadebyggelinje mindst 5,0 m fra vejskel, jf. Kortbilag 2.
Der kan ske frem og tilbagerykninger fra facadebyggelinjen og byggefelt E med +/- 1,0 m.
Ad 5.4
Bestemmelsen skal sikre, at placering af nybyggeri understøtter den eksisterende
bebyggelsesstruktur langs Annebergvej og Saxogade, men muliggør samtidig den ønskede
arkitektoniske variation, jf. pkt. 6.3.

5.5 Tagetage - Byggefelt E
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Den 4. etage kan udføres som tagetage og skal trækkes minimum 2,0 m tilbage fra bygningens
facader.
Tagetagen må maks. udgøre 50 % af bygningens grundareal.
Ad 5.5
Tagetagen for byggefelt E skal rykkes tilbage fra bygningens facade for, at bygningen synes mindre
og tilpasser sig områdets skala.
Byggefelt E's grundareal er ca. 500 m2.

5.6 Tagterrasse og altaner
Der må ikke opføres altaner.
Der kan etableres tagterrasse på byggefelt E i sammenhæng med tagetagen.

5.7 Sekundære bygninger
Cykelskure, redskabsskure og lignende mindre bygninger, der er nødvendige for den daglige drift,
kan i begrænset omfang opføres uden for byggefelterne.
Ad 5.7
Opførelse af sekundære bygninger skal ske jf. bygningsreglementets bestemmelser for mindre
bygninger/bebyggelse.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bevaringsværdig bebyggelse
Ved renovering og ombygning af eksisterende bebyggelse, udpeget som bevaringsværdig på
Kortbilag 2, må der ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af bygningens
oprindelige udtryk. Herunder udskiftning af døre og vinduer, ændring af materialer og farver på tag,
facade, vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af markiser og andre former for
udsmykning.
Ad 6.1
De bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet er hovedsageligt opført i stilen
historicisme. Historicisme var synonym med begreberne borgerlig dannelse og solid velstand, som
facaderne skulle symbolisere. Facadedekorationer er hentet fra den klassiske arkitektur, primært
renæssancen og gotikken. Karakteristiske elementer fra perioden ses ved symmetrien og
geometriske former samt detaljer ved vinduer og gesims som kontrast til murværkets glatte teglsten.

6.2 Facader - Byggefelt B
Facader skal udføres i gedigne materialer og fremtræde med materialets ægthed.
Facaderne skal udføres med detaljer i murværket, f.eks. ved en vertikal vendt sten.
Farvemæssigt og formmæssigt skal ny bebyggelse harmonere med det oprindelige
bygningskompleks.
Ad 6.2
Bestemmelserne giver mulighed for at bevare den oprindelige facade, evt. i kombination med et
lettere udtryk, eller vælge at bygge nyt.
Den gamle gymnastiksals sydlige facade fremstår rimelig original og ved en ombygning kan facaden
bidrage til arkitekturen med arkitekturhistorisk islæt.

6.3 Facader - Byggefelt E
Facader skal udføres i gedigne materialer og fremtræde med materialets ægthed.
Facaderne skal opføres i røde teglsten som primært materiale og evt. i kombination med
materialerne træ, metal, glas, overfladebehandlet beton m.fl.
Facaderne skal udføres med detaljer i murværket , f.eks. ved en vertikal vendt sten eller
indryk/fremskudte sten i facaden.
Farvemæssigt og formmæssigt skal ny bebyggelse harmonere med det oprindelige
bygningskompleks og bygningens funktion som institution skal afspejles i arkitekturen.
Ved ny bebyggelse skal der minimum være to tilbageryk i facaden ind på byggefelt E langs
Annebergvej for at skabe plads til træer i forarealet. Tilbagerykket skal minimum være 1,0 m tilbage
fra facadebyggelinjen og have en bredde på minimum 5,0 m.
Større lukkede facader kan begrønnes.
Ad 6.3
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Valget af den røde teglsten i facaderne er med til at skabe sammenhæng med skolens øvrige
bebyggelser.
Nybyggeri skal udføres med arkitektonisk variation og bygningsdetaljer, som på tidstypisk vis
viderefører de hovedtræk, der er kendetegnende for de omgivende 'institutionsbebyggelser' langs
med Annebergvej og Saxogade.
Overfladebehandlet beton er ikke en glat overflade, men en bearbejdet betonflade med
opmærksomhed på stofligheden af fladen.

Principskitse for tilbagetrækning af facaden, hvor der skabes plads til et træ i indhakket i facaden, således forarealet får
et grønt præg.
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Referencefotos af detaljeringen i facaden. Der er kan bl.a. arbejdes med detaljer omkring vinduesåbningerne og i
facadens tekstur.

6.4 Facader - Byggefelt C og D
Facader skal udføres i gedigne materialer og fremtræde med materialets ægthed.
Facaderne skal opføres i røde teglsten som primært materiale og evt. i kombination med
materialerne træ, metal, glas, overfladebehandlet beton m.fl.
Facaderne skal udføres med detaljer i murværket , f.eks. ved en vertikal vendt sten eller
indryk/fremskudte sten i facaden.
Farvemæssigt og formmæssigt skal ny bebyggelse harmonere med det oprindelige
bygningskompleks og bygningens funktion som institution skal afspejles i arkitekturen.
Ad 6.4
Valget af den røde teglsten i facaderne er med til at skabe sammenhæng med skolens øvrige
bebyggelser.
Overfladebehandlet beton er ikke en glat overflade, men en bearbejdet betonflade med
opmærksomhed på stofligheden af fladen.

6.5 Facader - sekundære bygninger
Facader på mindre sekundære bygninger som skure, teknikbygninger o.lign., skal materiale- og
farvemæssigt tilpasses helheden i lokalplanområdet.

6.6 Vinduer - Byggefelt E
Vinduer skal placeres efter en øvre og nedre grænse, som vist på principskitsen herunder.

Maks. 60 % af facadearealet af de nederste 3 etager må være vinduesåbninger.
Hvis bygningen udføres med fladt tag, kan den øverste etage have større vinduesåbninger end de
øvrige etagers facader, for at skabe en let og et transparent udtryk. Maks. 90 % af tagetagens
facadeareal må være vinduesåbninger.
Hvis vinduer opdeles med sprosser, må vinduerne ikke fremstå med påklistret sprosser.
Ad 6.6
Bygningens funktion som skole kan tydeliggøres ved kig ind til bygningens indre, f.eks. større
vinduespartier, således skolens aktiviteter er med til at bidrage til mangfoldighed og liv i området.
Facaden og dermed vinduesbåndene skal ses i sammenhæng med områdets øvrige
institutionsbygningers arkitektur, hvor der er fokus på detaljer og et harmonisk udtryk.
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Ved at tillade en større grad af vinduesåbninger på den øverste etage ved etablering af fladt tag vil
bygningen synes mindre fra gadeniveau og give bygningen et let udtryk.

6.7 Tage - Byggefelt B, C, D
Ved om- og tilbygning skal den eksisterende tagform og det eksisterende tagmateriale videreføres.
Som tagmateriale skal anvendes røde vingetegl, eller tagpap, naturskifer eller eternitskifer i sort eller
mørkegrå farvenuancer.
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal maks. 22).
Der må ikke etableres tagterrasser.

6.8 Tage og tagterrasser - Byggefelt E
Tage skal udformes som flade tage, hvis bebyggelsen opføres i 4 etager.
Tage skal udformes med saddeltag, hvis bebyggelsen opføres i maks. 3 etager.
Som tagmateriale skal anvendes røde vingetegl, eller tagpap, naturskifer eller eternitskifer i sort eller
mørkegrå farvenuancer.
Flade tage kan udformes som grønt tag med f.eks. mos-sedum, græsser o.lign., der forsinker og
begrænser afledningen af regnvandet.
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal maks. 22).
Tagflader kan udformes som tagterrasse/taghave i sammenhæng med tagetagen.
Tagterrasser/taghaver skal indrettes med beplantning og opholdsfaciliteter.
Ad 6.8

Principskitse for hvornår der skal anvendes enten saddeltag, ved maks. 3 etager, og fladt tag ved 4 etager.

6.9 Skiltning
Der kan skiltes med skolens navn og logo på facader ud mod Annebergvej og Dronning Christines
Vej med løse metal bogstaver med belysning bagfra, som er tilpasset bebyggelsen og omgivelserne.
Øvrig skiltning på bygninger må kun være i form af mindre henvisningsskilte.
Der må i alt etableres 2 stk. fritstående skilte, henholdsvis 1 stk. på Annebergvej og 1 stk. på
Dronning Christines Vej, som har en maksimal højde på 1,1 m og maksimal bredde på 0,7 m.
Skiltning skal være tilpasset bygningernes arkitektoniske udformning.
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Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede
reklamer.
Der må ikke opsættes bannere på bygningernes facader eller opstilles beachflag i forarealerne.
Ad 6.9
Skiltning skal godkendes af Aalborg Kommune inden det sættes op.

6.10 Bygningsbelysning
Belysning skal etableres således, at det ikke virker generende for naboer eller trafikken. Der må ikke
etableres blinkende, roterende eller dynamisk belysning eller laserlys.
Der må ikke ske oplysning af facader.
Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede
reklamer.

6.11 Tekniske anlæg
Ventilationsanlæg og lignende tekniske anlæg skal integreres arkitektonisk i forbindelse med design
af ny bebyggelse eller ved indretning af ubebyggede arealer.
Tekniske anlæg skal orienteres væk fra naboer o.lign.
Tekniske anlæg må ikke være synlige fra Annebergvej og Dronning Christines Vej.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
De primære opholdsarealer skal udgøres af skolegårdsarealer jf. Kortbilag 2.
Herudover kan der indrettes tagterrasse/taghaver på ny bebyggelse i byggefelt E, jf. pkt. 5.6 og 6.8.
Fælles opholdsarealer på terræn skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning.
Ad 7.1
Med helhedsvirkning menes, at inventar (lamper, bænke, borde, legeredskaber, affaldsstativer mv.),
belægninger og beplantning udformes og placeres under hensyntagen til helheden.

7.2 Skolegårdsarealer
Skolegårdsarealerne skal indrettes med plads og mulighed for leg og læring, understøttet af
belægning, inventar, legepladsudstyr og beplantning.
Arealerne skal fremstå begrønnet.
Beplantningen skal medvirke til at skabe udendørs lege- og opholdsrum med gode sol/skygge- og
læforhold, samt varierede sanseindtryk og mulighed for læring om flora og fauna.
Beplantning skal bestå af en artsvariation samt beplantning i 3 lag.
Ad 7.2
Artsvariation i 3 lag indebærer en beplantning i alle 3 lag, samt flere arter inden for hvert lag. Lag 1
er "gulvet" fx bunddækkende urter (græs er også en urt). Lag 2 er "væggen", fx. buske. Lag 3 er
"loftet", fx. trækroner. Slyngplanter kan også indgå som et element i alle tre lag, dog uden at stå
alene.

7.3 Forarealer mod veje
Forarealerne, jf. kortbilag 2, mod Annebergvej og Dronning Christines Vej skal have en markant
begrønnet karakter, med en lav beplantning på maks 1,5 meter, bestående af urter og buske mv.
Beplantning skal bestå af en artsvariation samt beplantning i 3 lag.
Der skal placeres mindst 2 solitære træer mod Annebergvej og mindst 1 solitært træ mod Dronning
Christines Vej, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Ad 7.3
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Artsvariation i 3 lag indebærer en beplantning i alle 3 lag, samt flere arter inden for hvert lag. Lag 1
er "gulvet" fx bunddækkende urter (græs er også en urt). Lag 2 er "væggen", fx. buske, der kan
kigges hen over. Lag 3 er "loftet", fx. trækroner. Det skal være muligt at have frit udsyn under
træernes krone. Slyngplanter kan også indgå som et element i alle tre lag, dog uden at stå alene.

7.4 Bevaringsværdige træer
Bevaringsværdige træer fremgår af Kortbilag 2.
Træer, der har en stammediameter på mere end 25 cm, er desuden bevaringsværdige, uanset om
de fremgår på Kortbilag 2.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes.
Gravning, byggeri, materialeoplag og jordpåfyldning skal ske uden for drypzonen af et
bevaringsværdigt træ.
Ad 7.4
Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt, efter den til enhver tid gældende danske
standard. Der henvises til Dansk Træplejerforenings (DTF) standard ’Beskæring af træer’. Det
anbefales at kontakte en dansk certificeret træplejer til udførelse af beskæring.
Lejlighedsvis kan der med fordel ske udtynding af træer, stående tæt omkring bevaringsværdigt
træ/træer, for at fremme vækst og udvikling af det bevaringsværdige træ/træer, såfremt det ikke er
det sammenhængende element, f.eks. et læhegn, allé, trægruppe eller cirkel, der er
bevaringsværdigt.
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Syge eller døde bevaringsværdige træer kan normalt fjernes, mod at der plantes et nyt træ, som kan
erstatte det fjernede. Det nye træ skal på sigt blive et markant træ, som er synligt i området. Som
udgangspunkt bør placering og art være den samme, som det fjernede træ.

7.5 Nye træer
Nye træer skal placeres i princippet, som vist på Kortbilag 2.
Træerne skal være af lysåben art, der bliver til et mellemstort til et stort træ (mindst 15 m højt).
Træer skal fremstå harmoniske, med naturlig form og struktur. Træet skal vertikalt bestå af mindst
2/3 krone, som vist på nedenstående figur.
Der skal sikres godt vækstgrundlag til træerne.
Træerne skal indgå i den arkitektoniske udformning af den nye bygning i byggefelt E, jf. pkt 6.3.

Ad 7.5
Træerne skal løbende opstammes således der sikres den til en hver tid gældende fritrum over
vejrummet, hhv. en frihøjde på min. 2,5 m over fortov/cykelsti og en frihøjde på min.4,5 m over vej.
Beskæring skal ske under hensyn til den visuelle balance mellem krone (2/3) og stamme (1/3).

7.6 Terrænregulering
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I forbindelse med byggemodning af byggefelt E kan der inden for det markerede areal på Kortbilag 2
terrænreguleres ned til kote 3,15 (DVR 90).
Overgangen mellem niveauet for kote 3,15 (DVR 90) og de tilstødende, højereliggende arealer skal
udføres som trappeanlæg, plint eller beplantet skråning.
Trappeanlæg og plint skal varieres med begrønnede flader og indrettes med plads og mulighed for
leg, læring og ophold, understøttet af belægning, inventar og beplantning.
Der skal ved terrænregulering etableres støttemure, som vist på kortbilag 2. Ved etablering af
støttemure skal vækstbetingelserne for det bevaringsværdige træ på Dronning Christines Vej 4, jf.
Kortbilag 2, sikres.
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer inden for
lokalplanområdet ikke finde sted nærmere skel end 1,0 m. Herudover må der ikke foretages
terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn.
Ved terrænregulering skal der tages hensyn til bevaringsværdige træer, j.f. pkt. 7.4.
Ad 7.6
Terrænregulering ned til kote 3,15 (DVR 90) skal sikre samme indgangsniveau for den nye bygning i
byggefelt E med indskolingen i byggefelt D.
Støttemure skal sikre terrænforskellen mellem skolens arealer og naboen, Dronning Christines Vej
4, da ejendommen ligger højere placeret end skolens arealer. Det kan være nødvendigt at etablere
støttemure omkring hele ejendommen, da der er risiko for at terrænnet skrider ifm.
byggemodningen. Omfanget og behovet for for støttemure skal der redegøres for i forbindelse med
en byggesag.
Ligeledes forventes der redegjort for, af hensyn til Dronning Christines Vej 4 og Vor Frelser Kirke, at
fundering af den nye bygning sker med den mildeste påvirkning på de omkringliggende bygninger,
fx. fundering ved spunsning fremfor pilotering.

Principsnit for trappeanlæg mellem Dronning Christines Vej og skolegården.

7.7 Hegn
Hegn skal udføres som levende hegn eller som fast hegn, som skal begrønnes.
Der må ikke opsættes fast hegn på forarealerne eller i vejskel.
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7.8 Udendørs oplag
Eventuelle udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelser eller afskærmes af hegn eller
beplantning.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Primær vejadgang skal ske via eksisterende overkørsel fra Dronning Christines Vej, som vist på
Kortbilag 2.
I forbindelse med nybyggeri i byggefelt E skal eksisterende overkørsler fra Annebergvej nedlægges.

8.2 Stier
Adgang til skolens område for bløde trafikanter skal ske via interne stiforbindelser, som vist på
Kortbilag 2.
Der skal anlægges interne stier eller forbindelser mellem skolens bygninger og opholdsarealer.

8.3 Parkering
Der skal etableres P-pladser svarende til mindst:
Skoler: 1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 8 elever over 18 år.
Daginstitutioner: 2 P-pladser pr. 20 normerede pladser.
Kulturelle formål, herunder teatre, biografer og lign.: 1 P-plads pr. 16 siddepladser.
Idrætshaller: 1 P-plads pr. 10 personer som hallen må rumme.
Ad 8.3
Med Klostermarksskolens planlagte udbygning er det skolens ønske at understøtte og forbedre
skolens nuværende faciliteter og det er ikke skolens hensigt at øge kapacitet ift. antal elever og
lærere. Dog skal det i en byggesag, når der foreligger et konkret projekt, vurderes om udbygningen
giver mulighed for at øge skolens aktiviteter og kapcitet ift. antal elever og lærere.
Skolen har ved lokalplanens udarbejdelse 2 P-pladser på egen grund. De har derudover private
aftaler om 3 P-pladser på anden grund.
Såfremt udbygningen giver mulighed for at udvide i skolens kapacitet og aktiviter, vil der blive stillet
krav om etablering af yderligere P-pladser, svarende til den mulige udvidelse.
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 etableres cykelparkering svarende til mindst:
Skoler og uddannelsesinstitutioner: 75 pladser pr. 100 elever.
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Institutioner: 5 pladser pr. 10 ansatte. 2 pladser pr. 10 besøgende.
Teatre, biografer og lign.: 2 pladser pr. 10 siddepladser.
Idrætshaller: 3 pladser pr. 10 personer hallen kan rummer/siddepladser.
Ad 8.4
Såfremt udbygningen af skolen giver mulighed for at udvide i skolens kapacitet og aktiviter, vil der
blive stillet krav om etablering af yderligere cykelparkering, svarende til den mulige udvidelse.

Side 46

Forslag

Lokalplan 1-3-120

9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne. Blokvarmebestemmelserne gælder for varmeinstallationer
med en installeret effekt større end 250 kW, etableret i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning
før 1. januar 2019. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
ikke kan fritages fra krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres
supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
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
Regnvand ledes til kloak, da nedsivning af overfladevand ikke er en mulighed inden for området.

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.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
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Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

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

9.7 Energianlæg
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til bygningens arkitektur og
uden gene for omgivelserne. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller
facader.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx skoler 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. Se i øvrigt støjredegørelsen under øvrige sagsbilag.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst muligt gene for
støjfølsomme anvendelser.
Vareindlevering skal placeres og indrettes, så det medfører mindst mulige gener for naboer.
Ad 10.2
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er midlertidige aktiviteter, der er
omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelser til nedrivnings- og renoveringsarbejder
kan der blive stillet krav til, hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres til forebyggelse eller
afhjælpning af eventuelle gener.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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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:
Fælles opholdsarealer og terrænændringer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2,
7.5 og 7.6.
Beplantning og anlæg af forarealer mod veje er udført i overensstemmelse med pkt. 7.3 og 7.5.
Vejadgang og stiforbindelser er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning,
jf. pkt. 9.2.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan
05-079 'Klostermarken m.fl., Hasseris' for det område, der er omfattet af denne lokalplan.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves de dele af
følgende servitut, der omhandler byggeri inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 1292, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 20.03.1916
Titel: Dok om betingelser for salg mv.
Indhold: Diverse betingelser for salg, herunder forbud mod særlig virksomhed, byggestil, hegn mv.
Påtaleberettiget: Ingen
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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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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3
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Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg,

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.
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Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4

Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

7

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Lokalplan 1-3-120
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse

Lokalplan 1-3-120
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D
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Signatur

Lokalplangrænse

Bevaringsværdig bygning
(forudsættes nedrevet)

Vejadgang
Stiforbindelse
Byggefelt

Eksist. bygning

Bevaringsværdig bygning

Nyt Træ

1 cm

1 cm

1 cm

Forareal

Skolegård

Bygning kan nedrives

Bevaringsværdigt træ

Facadebyggelinje

1 cm

18
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13

24

1 cm

Støttemur

Terrænregulering til kote 3,15
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