LOKALPLAN 6-2-106
Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb

29.10.2019

Udkast

Indholdsfortegnelse
Hvad er en lokalplan?

1

Redegørelse

3

Baggrund og formål

4

Området

5

Lokalplanens indhold

8

Anden planlægning

15

Anden lovgivning

18

Servitutter

21

Bestemmelser

22

1. Formål

23

2. Område- og zonestatus

24

3. Arealanvendelse

25

4. Udstykning

27

5. Bebyggelsens omfang og placering

28

6. Bebyggelsens udseende

30

7. Ubebyggede arealer

32

8. Veje, stier og parkering

35

9. Tekniske anlæg

37

10. Miljø

39

11. Grundejerforening

40

12. Betingelser for ibrugtagning

41

13. Lokalplan

42

14. Servitutter

43

15. Retsvirkninger

44

Kort og bilag

46

Kortbilag 1 - Matrikelkort

47

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

48

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

49

Udkast

Lokalplan 6-2-106

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?
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Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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
Lokalplanområdet ligger indenfor byzonen i den vestlige del af Godthåb på kanten til Billeskoven og
det åbne land. Arealet er ejet af Aalborg Kommune, og har hidtil været bortforpagtet til
landbrugsaktivitet. Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes ønske
om at udvikle arealet til boligformål.
Godthåb er én af de byer, der er udpeget som nedslagspunkt i Aalborgs kommuneplan, med et
særligt potentiale for byvækst. Aalborg Kommune ønsker, at der skal ske en byvækst og fortætning i
byen, og lokalplanområdet er i "Byudviklingsplanen for Godthåb" udpeget som omdannelsesområde
til nye boliger. Nærværende lokalplan er udarbejdet med afsæt i byudviklingsplanen.
Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boliger, og sikre mulighed for
at udstykke arealet til åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet disponeres med hensyn til at
bebyggelse og vejforløb indpasses i det lettere kuperede landskab, og at der kan etableres fælles
opholdsarelaer for boligområdet i sammenhæng med Billeskoven, der grænser op til
lokalplanområdet i vest.
Med lokalplanen ønsker Aalborg Kommune, at boligudbygningen skal danne en elegant kant mellem
skoven, landskabet og byen, samt at skabe et boligområde, hvor der opnåes en god helhedsvirkning
mellem bebyggelsen og landskabet.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er afgrænset som angivet ovenfor. Området rummer et areal på knap 3 ha, og er
beliggende i byzone i den vestlige del af Godthåb.
Lokalplanområdet anvendes i dag som landbrugsareal, som Aalborg Kommune bortforpagter.
Området er udlagt til til boliger i kommuneplanen, og i forbindelse med udarbejdelsen af
nærværende lokalplan er aftalen om forpagtning opsagt.
Området fremstår som landbrugsjord/græsmark uden bebyggelse eller andre anlæg. Der
forekommer selvtrådte stier på arealet, bl.a. som forbindelser mellem bebyggelsen i Godthåb og
Billeskoven. Der er adgang til området af uformelle stier fra "Anlægget" øst for, fra Sportsvænget og

Side 5

Udkast

Lokalplan 6-2-106

Pumpestrædet i det sydøstlige hjørne samt fra Lille Volstrupvej.
Indenfor lokalområdet er det tydligste landskabelige karaktertræk, det lettere kuperede terræn med
det højest punkt midt på arealet (omkring 34 meter over havet), hvorfra det skråner mod nord, syd
og øst. Jordbunden består overvejende af sandede aflejringer i form af smeltevandssand.
Under akæologiske forundersøgelser i lokalplanområdet er der registreret både en gravhøj fra
bronzestenalderen, påvist treskibede langhuse fra bronze/jernalderen, samt et antal stolpehuller,
gruber og kogestengruber.
Området er omfattet af henholdsvis skovbeskyttelseslinje og kirkebeskyttelseslinje.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen enten ophæver eller reducerer
skovbyggelinjen eller at Aalborg Kommune dispenserer fra denne.
Kirkebeskyttelseslinjen omfatter en mindre del af området. Kirkebeskyttelseslinjen vurderes ikke at
have indflydelse på realiseringen af planen.

Omgivelser
Godthåb er et mindre bysamfund i Aalborg Kommune, der med tiden er vokset sammen med
Svenstrup, der ligger øst for byen.
Godthåb har en særegen karakter, hvor både det omgivende landskab, landskabet i byen og
kulturmiljøet omkring de tidligere industrier bidrager med væsentlige rekreative og
oplevelsesmæssige kvaliteter og identitet. Her er særligt Hammerværket, Ridemandsmølle og
reguleringen af Guldbækken i dennes strækning gennem Godthåb væsentlige elementer, der skaber
særegen lokal karakter.
Byen er beliggende i et landskab af aflejret smeltevandssand og grus, der gennemskæres af
Guldbæk Ådal. Guldbækken har været en væsentlig forudsætning for udviklingen af et bymæssigt
samfund netop her, hvor muligheden for regulering og opstemning af Guldbækken har fungeret som
kraftkilde, der har været nødvendig, for at etablere de industrielle anlæg.
Lokalplanområdets nære afgræsning er defineret af arealer, der har forskelligartet landskabs- og
bymæssig karakter og anvendelse.
Mod nord er områdets umiddelbare afgrænsning defineret af Lille Volstrupvej. På den nordlige side
af Lille Volstrupvej findes to udstykninger og et kommunalt ejet markareal, der i kommuneplanen er
udlagt til boliger i form af åben-lav bebyggelse.
Mod øst grænser området op til et boligområde, hvor Pumpestræde og Kildevej er historiske
vejforløb med en blanding af ældre arbejderboliger med tilknytning til Hammerværket og nyere
parcelhuse. Yderligere findes "Anlægget", der har en skovmæssig karakter som løvskov med
bøgetræer samt en markant skrænt, der er et spor i terrænet efter kridtgravning. Lokalplanområdet
er adskilt fra det tilstødende boligområde og "Anlægget" af en trærække af store lindetræer.
Mod syd grænser lokalplanområder op til Sportsvænget, hvor et nyt parcelhusområde med åben-lav
bebyggelse er under udbygning.
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Mod vest er et større fredskovsareal, der blev anlagt omkring år 2010, under udvikling og giver
mulighed for rekreativ anvendelse. Dette skovareal tegner ligeledes grænsen mellem byen og det
"åbne" land.

Øverst TV: Kig mod nord/øst. Øverst TH: Kig mod syd.
Nederst TV: Kant mellem lokalplanområde og Billeskoven, set mod syd. Skovbryn under udvikling. Nederst TH: Kant
mellem lokalplanområdet og Anlægget samt bebyggelse øst for, set mod syd .
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdets anvendelse og disponering
Lokalplanen giver mulighed for at arealet kan udvikles og anvendes til boligformål i form af åben-lav
bebyggelse.
Lokalplanområdet er disponeret med udgangspunkt i stedets lettere kuperede terræn, samt de nære
omgivelser for at indpasse bebyggelse, veje, stier, vandhåndtering og opholdsarealer, så der skabes
en bymæssig kant til det omkringliggende landskab og god forbindelse til den eksisterende by.
Samtidig skabes der byggegrunde, der kan få forskelligartede karaktertræk og kvaliteter afhængig af
placeringen i området. Der fastsættes med lokalplanen en bebyggelsesprocent på 30% for den
enkelte grund.

Dispositionsplan og topografisk snit.
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Vejforløb, bebyggelse og friholdt areal er disponeret, så der skabes mulighed for to forskellige
bebyggelsesprincipper i delområde A, og en tydelige overgangszone mellem bebyggelse/byen og
skoven/landskabet i delområde B.
Delområde A udlægges til bebyggelse:
• "Fladen": Parcellerne kan udstykkes med mindre terrænforskelle på lokalplanområdets centrale
og højeste punkt med gode udsigtsforhold.
• "Hældningen": Parcellerne udstykkes, hvor terrænet er stejlere, og bebyggelsen ligger i
kantzonen, der grænser op til lokalplanområdets omgivelser med dertil varierende udsyn og
afgrænsninger.
Delområde B udlægges til fælles udendørs opholdsareal for hele boligområdet:
• "Brynet": omfatter den vestlige del af lokalområdet og udgør overgangen mellem boligområdet og
Billeskoven.
Boligområdets udformning bidrager til, at sikre adgangsveje mellem byen og landskabet til rekreativ
anvendelse og som en del af et nyt stiforløb i Godthåbs vestlige bykant.
Lokalplanens disposition har til hensigt, at sikre god adgang fra boligerne til landskabet,
stiforbindelser og veje. Der sikres med planen en åbenhed i strukturen, der muliggør øst/vest
gående passage igennem området mellem den eksisterende bebyggelse i Godthåb og Billeskoven.
Der udlægges med lokalplanen areal, der skal muliggøre en cykel- og gangsti i nord/sydgående
retning som en del af en ny stiforbindelse i Godthåb.

TV: Byudviklingsplanen for Godthåb angiver en forbindelse igennem lokalplanområdets østlige grænse. TH: Forbindelser
igennem lokalplanområdet.
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Bebyggelses omfang, placering og arkitektur
Delområde A kan med planen udstykkes i parceller til åben-lav bebyggelse i henhold til
bestemmelserne for grundstørrelser samt bebyggelsesprocent og højde på den enkelte grund.
Lokalplanens Bilag 2 angiver en udstykning med 21 grunde.
Lokalplanen sikrer med inddelingen i delområde A og B plads til udlæg af fælles opholdsarealer
svarende til min. 10 % af områdets samlede areal.
Lokalplanen giver mulighed for en arkitektonisk variation i området i forhold til udformning af
bebyggelse og materialevalg. Dette kan bl.a. komme til udtryk i form af forskellige terrænmæssige
forudsætninger på de enkelte grunde, hvor bygningens arkitektur skal indpasses i terrænet. Det er
hensigten med bestemmelserne, at bebyggelse indenfor den enkelte parcel skal fremstå som en
arkitektonisk helhed med hensyn til formsprog, materiale og farver samt at den samlede udbygning
af området tilpasses det omgivende terræn, så der opnås en god helhedsvirkning mellem
bebyggelser og landskab.
Med lokalplanen fastsættes der bestemmelse om indlæggelse af niveauplan for de grunde, der kan
udstykkes på "Hældningen" i delområde A. Niveauplanet skal sikre at bebyggelsen reguleres så den
kan indpasses i landskabets naturlige terræn. De landskabelige hensyn betyder ligeledes, at der
stilles krav til terrænregulering. Det er hensigten med bestemmelserne, at terrænreguleringer
begrænses, og at bebyggelsens arkitektur og udformning bruges til at optage niveauforskelle i
terrænet.
Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje fra Billeskoven. Aalborg Kommune ønsker med
denne plan, at skovbyggelinjen reduceres til 30 meter fra skovbrynet. Den reducerede
skovbyggelinje begrænser mulighederne for bebyggelse indenfor denne, hvilket påvirker de vestlige
grunde i delområde A. Bebyggelse i delområde B kan kun ske i begrænset omfang i form af mindre
pavillonlignende bebyggelse, der kan etableres i relation til legeområde og samlingspunkt, og
understøtter arealets anvendelse som fælles opholdsarealer for områdets beboere.
Det er hensigten med lokalplanen, at delområde B får en særlig karakter som en landskabelig
overgang mellem bebyggelsen i delområde A og Billeskoven, hvor der kan etableres fælles
opholdsarealer.

Landskab, overfladevand og beplantning
Delområde A vil blive præget af to landskabsmæssige karaktertræk.
En individuel havekarakter, hvor lokalplanen fastsætter bestemmelser for afgræsning af den enkelte
grund med levende hegn. De levende hegn kan både være i for i form af klippede hække med f.eks.
bøg, lind, eller navr samt lavtvoksende hegn med skovkarakter.
En overordnet grøn sammenhæng, der skal sikres indenfor vejudlægget, hvor regnbede, rabatter og
vejtræer skal skabe en fælles karakter igennem området og bidrage til at vejrummet opleves som et
grønt fællesrum i bebyggelsen.
Det er hensigten med bestemmelserne om levende hegn og vejrummets beplantning, at der skabes
en solid grøn karakter i boligområdet, hvor Billeskovens og Anlæggets grønne karakter bindes
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sammen med området, og bidrager til den bomæssige kvalitet.

Collage af boligvejen set mod Billeskoven. Skovens karakter flettes ind i boligområdet. Regnbede og kurvet vejforløb
skal bidrage til nedsat hastighed og boligvejens kvaliteter som en del af områdets fælles rum.

Aalborg Kommune skal i forbindelse med planlægningen afsøge muligheden for lokal afledning af
regnvand (LAR). Forundersøgelser har vist, at lokalplanområdet er egnet til nedsivning af regnvand.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for håndteringen af overfladevand og muliggør nødvendig
terrænregulering til dette formål.
Inden for lokalplanområdet skal alt regnvand/overfladevand håndteres landskabeligt.
Regnvandshåndteringen er baseret på principper for nedsivning lokalt samt forsinkelse og transport
på overfladen. Det er målsætningen at regnvandshåndteringen skal bidrage til at skabe god kvalitet i
udstykningens udearealer.
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Regnvandshåndteringsprincippet er baseret på 3 sammenkoblede systemer:
1; 30 års hændelse: Primært afvandingssystem: skal håndtere regnvand fra vejarealerne og
overløbsfunktionerne fra de enkelte grunde. Det primære afvandingssystem består af trug,
regnbede og faskiner og skal kunne håndtere en 30 års hændelse som minimum.
Overfladevandet skal renses i trug, regnbede o.lign. inden det ledes til faskiner, hvorfra det vil
nedsive.
2; 5 års hændelse: Sekundært afvandingssystemsystem: skal sikre at 5-årige regnhændelser
kan håndteres på den enkelte grund. Systemet skal kobles til det primære afvandingssystem.
3; Skybrudsplan: Der skal redegøres for en skybrudsløsning ved regnhændelser over 30 års
hændelse, hvor overfladevandet ikke kan håndteres i det primære og sekundære system
indenfor lokalplanområdet.

Det primære system håndterer overfladevand indenfor udlægget til fælles friarealer, veje stier. Det sekundære system
håndterer overfladevand på den enkelte grund med overløb til det primære system.

Delområde B, "Brynet", vil hovedsageligt fremstå med et naturligt præg, hvor vegetationen får lov til
at gro vildt. Her kan områdets primære lege- og opholdsplads arealer etableres indordnet
skovkarakteren. Der kan enten anlægges stier som forbindelse til skoven eller de kan opstå som
selvtrådte stier og ved drift.
Lokalplanen giver mulighed for at kanten mellem vejforløbet i delområde A, der støder op til det
groede opholdsareal i delområde B, bearbejdes arkitektonisk, for at skabe en varieret kant og
overgang mellem byen og landskabet.
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Materialer og udformning af fælles opholdsarelaer skal indpasses stedets karakter ved skovbrynet. Overgangen mellem
vej og og område B skal bearbejdes arkitektonisk.

Trafik
Lokalplanområdet får vejadgang ved overkørsel fra Lille Volstrupvej nord for planområdet, og der
udlægges areal til en stamvej, der sikrer adgang til bebyggelsen i delområde A.
Størstedelen af lokalplanområdets vejareal udlægges som boligvej med et vejudlæg på 10 meter.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for vejens udformning. Vejtraceet udlægges, så det
tilnærmelsesvist følger områdets topografi/ terræn, hvilket giver et lettere bugtet vejforløb.
Vejrummet er et centralt rum i boligområdet. Det er hensigten, at vejen skal opleves som "en vej i
landskabet", hvorfor der ikke etableres fortov, men én fællesflade for alle trafikanter. Det kurvede
forløb og indsnævringer i vejforløbet skal bidrage til lav hastighed, og at vejen opleves som et
"boligrum" fremfor et "trafikrum".
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Det lettere bugtede vejforløb skal bidrage til lavere hastighed og skabe plads til, der kan etableres areal til transport og
nedsivning af regnvand inden for vejudlægget.

Med lokalplanen udlægges areal til en cykel- og gangsti i områdets østlige kant, der er fastlagt i
forbindelse med byudviklingsplanen for Godthåb. Lokalplanområdets interne vejstruktur vil blive
knyttet sammen med stisystemet og skabe mulighed for direkte forbindelse fra boligområdet til
byens øvrige stisystemer. Samtidig muliggøres forbindelser igennem området, der giver adgang til
Billeskoven fra boligerne samt for det øvrige Godthåb.
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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 i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.2.B2 Pumpestrædet m.m.
Planen vil muliggøre opførelse af op til 20 boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab
for nye boliger kan ses på kommuneplanens Bilag M.

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

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1
og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
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
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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.
Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal, som ligger ca. 9 km fra lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand til
Natura 2000-området vurderes, at planlægningen af nyt boligområde 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.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområde for en række dyrearter opført på habitatdirektivets
bilag IV. Arealet er en græsmark, som vurderes ikke at opfylde betingelserne som yngle- eller
rasteområde for bilag IV-arter. Det vurderes dog, at der vil kunne træffes fouragerende flagermus i
området. Den aktuelle mark vurderes at være uden væsentlig betydning i den sammenhæng, da
intensivt drevet græsmark er uden væsentlig forekomst af byttedyr.

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
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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.

Side 17

Udkast

Lokalplan 6-2-106

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
Nordjyllands Historiske Museum har foretaget en forundersøgelse af lokaplanområdet, samt en
opfølgende udgravning på en afgrænset del af området. På baggrund af museets udgravning er
lokalplanområdet blevet frigivet til anlægsarbejder.
Ved undersøgelsen er der udgravet en gravhøj med træbygget kammer fra enkeltgravskulturen med
gravgods bestående af stridsøkse, ravperler og tyknakkede flintøkser. Fra enkeltgravstid er der
desuden udgravet en mindre jordfæstegrav med ravperler.
Desuden er udgravet en hustomt fra senneolitikum med forsænkning, hvori der blevet fundet en
vævevægt. Hertil er udgravet 17 treskibede huse fra ældre bronzealder til og med yngre førromersk
jernalder samt 4 mulige toskibede huse.
Flere af husene har bevarede indgangspartier og vægforløb. Endelig er der udgravet et større antal
kogestensgruber samt en brønd.
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.

Kirkebyggelinje
Omkring Godthåb Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 m, hvor der ikke må bygges højere end
8,50 m.
Kirkebyggelinje er knyttet til alle kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet. Den omfatter
som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen.
Formålet med kirkebyggelinjen er at sikre, at der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker
skæmmende på kirken. Primært landbrugsbyggeri (siloer), vindmøller, el-master og andre høje
bygningsværker.
Kirkebyggelinjen administreres restriktivt afhængigt af kirkens karakter og
beliggenhed. Lovbestemmelserne om kirkebyggelinjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 19.
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må opføres højere end 8,50 meter. Endvidere er der
eksisterende åben-lav bebyggelse mellem Godthåb Kirke og lokalplanområdet. Det vurderes at
nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kirkebyggelinjens formål.

Skovbyggelinje
Omkring Billeskoven er der en 300 m skovbyggelinje. Inden for skovbyggelinjen må der ikke

Side 18

Udkast

Lokalplan 6-2-106

placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.).
Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et
sammenhængende areal på over 20 ha.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen ophæver og reducerer skovbyggelinjen til
kun at omfatte en del af lokalplanområdet tættest på skovbrynet.
Aalborg Kommune vil i forbindelse med vedtagelsen af den endelige plan ansøge Miljøstyrelsen om
at ophæve skovbyggelinjen og reducere den til 30 meter fra skovbrynet inden for lokalplanområdets
afgrænsning.

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
Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), men uden for indvindingsoplande til almene vandværker.
Lokalplanområdet er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Indsatsplan Sydvest OSD
1432.
Byudvikling i området vurderes med de nuværende forhold, ikke at udgøre en væsentlig risiko for
forurening af eksisterende drikkevandsindvindinger i området, og det vurderes på nuværende
tidspunkt, at omdannelse af området til by ikke vil udgøre en forhindring i forhold til fremtidige
indvindingsmuligheder.
Lokalplanområdet ligger dog inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og bør
som udgangspunkt friholdes for slagge forurenet jord mm.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
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Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål med mulighed for opførsel af åben-lav bebyggelse,
at ny bebyggelse indpasses under hensyntagen til områdets terrænmæssige forhold,
at der udlæggges areal til fælles udendørs opholdsarealer, der skal bidrage til boligområdets
nære rekreative kvaliteter,
at der etableres en cykel- og gangsti i lokalplanområdets østlige kant,
at regnvand i området i videst muligt omfang håndteres i form af LAR-løsninger, hvor
overfladevand nedsives lokalt,
at området vejbetjenes fra Lille Volstrupvej.

Ad 1.1
LAR : Lokal afledning af regnvand

Side 23

Udkast

Lokalplan 6-2-106

2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Rekreative formål

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er rekreativt formål.
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Inden for delområdet må der være følgende:
Rekreative formål.

Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Inden for delområde A må udstykningen kun foretages i overensstemmelse med princippet i den på
Kortbilag 2 viste udstykningsplan.

4.2 Grundstørrelser
Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse imellem mindst 700 m² og maks. 1400 m².
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Inden for delområde A fastsættes bebyggelsesprocenten til maks. 30 for åben-lav boliger.
Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg af andel fællesarealer.
I delområde B kan der kun opføres mindre pavillon-lignende bebyggelse i relation til
opholdsområder jf. pkt. 5.4.
Ad 5.1
Bebyggelsesprocenten beregnes iht. bygningsreglementet. Bebyggelsesprocenten udregnes som
etagearealets procentvise andel af grundens areal.
Kælderareal, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen,
medregnes ikke i bebyggelsesprocenten, jf. bygningsreglementet.

5.2 Etager og bygningshøjder
Inden for delområde A må bebyggelse opføres i max. 2 etager, foruden kælder, og med en
bygningshøjde på max. 8,5 meter.
Bebyggelse angivet på Kortbilag 2 skal opføres i forskudte planer og/eller parterreplan, såfremt
bestemmelse 7.2 om terrænregulering ikke kan opfyldes.
For den enkelte grund markeret i Kortbilag 2 skal der indlægges niveauplan. Der kan indlægges
flere niveauplan for den samme grund. Niveauplanet skal fastsættes, så bebyggelsen kan indpasses
i landskabet i henhold til bestemmelse 7.2 om terrænregulering
Ny bebyggelse må ikke på nogen af bebyggelsens facader fremstå i 3 etager.
Ad 5.2
Højder måles fra terræn eller fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.
Bestemmelsen om forskudte planer og parterreplan skal bidrage til at imødekomme
uhensigtsmæssige terrænreguleringer omkring bebyggelsen.

Et parterreplan kan betragtes som et udnyttet kælderplan, med niveaufri adgang til det lavest

Side 28

Udkast

Lokalplan 6-2-106

liggende terræn ved bygningens sokkel/fod.
Kælderloft må ikke ligge mere end 1,25 meter over det omgivende terræn, for at etagen kan
betragtes som en kælder.

5.3 Bebyggelses placering
I lokalplanområdet skal bebyggelse opføres med en afstand på min. 2.5 meter fra naboskel, skel til
vej, fælles- og opholdsarealer.
Sekundær bebyggelse må ikke opføres nærmere end 2.5 meter fra skel til vejarealet. Derudover
reguleres dette af byningsreglementes bestemmelser
Ad 5.3
Ved sekundær bebyggelse forstås garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og
lignende bygninger.

5.4 Mindre bygninger, fælles udendørs opholdsarealer
Indenfor arealerne, der udlægges til fælles udendørs opholdsarealer, jf. pkt. 3.2 og 7.1, må der
udelukkende opføres mindre bygninger og anlæg, der understøtter arealets anvendelse til rekreative
formål.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur
Bebyggelse i delområde A skal indenfor den enkelte parcel fremstå som en arkitektonisk
helhed/ensartet med hensyn til formsprog, materialer og farver.

6.2 Facader
Ydervægge på boliger skal udføres som blank, vandskuret, pudset teglstensmur eller træ.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg
skal udføres samme materialer som for beboelsesbygninger.
Ved bebyggelse med ydervægge udført i murværk gælder:
Maksimalt 1/2 af facaden samlet set må fremstå i andre materialer, f.eks. træ, skiffer, metal,
eternit, kobber, zink, glas eller anden ikke reflekterende materiale (andre materialer omfatter
også døre og vinduer).
Ved bebyggelse med ydervægge udført i træ gælder:
Maksimalt 1/2 af facaden samlet set må fremstå i andre materialer, f.eks. skiffer, metal, eternit,
kobber, zink, glas eller anden ikke reflekterende materiale. (andre materialer omfatter også
døre og vinduer).
Bygningerne i skal fremstå med en nutidig arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres f.eks.
bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller træhuse med krydsende hjørnesamlinger.
Såfremt der anvendes metal som facadebeklædning, der giver afsmitning til regnvand (fx zink,
kobber, bly o.l.), skal der etableres en særskilt rensning af dette vand.

6.3 Sokler
Synlig sokkelhøjde må udføres i en maks. højde af 0,3 meter. Øvrig sokkel må kun udføres i
facadematerialet.

6.4 Farver
Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturlige farve, hvid, sort eller jordfarver.
Enkelte arkitektoniske elementer kan males i andre farver.
Ad 6.4
Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle
dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt i kuløren som eksempelvis
postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.5 Vinduer
Vinduesramme og -karm skal, set udefra, fremstå i træ eller metal, der skal fremstå i materialets
naturlige farve eller i hvid, sort eller jordfarver.
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6.6 Taghældning
Tage skal etableres med ensidig taghældning eller symmetrisk /asymmetrisk saddeltage med en
hældning på 15o-45o.

6.7 Tagbeklædning
Til tagdækning må anvendes tagsten af tegl eller beton, tagpap, skifer, zink, matte metalplader samt
beplantede tage med mos, sedum o.lign.
Yderligere kan bebyggelses primære facademateriale videreføres på tagfladen.
Såfremt der anvendes metal som tagbeklædning, der giver afsmitning til regnvand (fx zink, kobber,
bly o.l.), skal der etableres en særskilt rensning af dette vand.
Tage som etableres med tagpap, skal etableres på trekantlister.
Tagbeklædningen skal være matte, og må ikke være reflekterende (glanstal maks 20).

6.8 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.

6.9 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på
at orientere, og må ikke virke dominerende.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles udendørs opholdsarealer
Delområde B ’Brynet’ skal udlægges til fælles udendørs opholdsareal for hele lokalplanområdet, jf.
pkt. 3.2.
Delområde B skal fremstå som en landskabelig overgang mellem bebyggelsen i delområde A og
Billeskoven. Der skal skabes gode forbindelser igennem området, der giver adgang til Billeskoven jf.
pkt 8.3. Området skal hovedsageligt fremstå med et naturligt præg, hvor vegetationen får lov til at
gro vildt.
Der kan etableres træer og buske i området f.eks. i form af træer og buske med spiselige frugter.
Træer og buske kan etableres solitært eller i mindre grupper.
Der skal etableres lege- og opholdsplads arealer inden for delområde B, som skal indordne sig
stedets beliggenhed ved skovbrynet og indpasses i skovens karakter. Anlæg til leg og ophold skal
etableres i robuste materialer f.eks træ, sten, beton, tegl, sand, tovværk.
Ad 7.1
For områder med åben-lav bebyggelse skal der udlægges fælles opholdsareal svarende til min. 10
% af området.
Områder til håndtering af regnvand kan ikke medregnes som fælles opholdsareal for
lokalplanområdet.
Med naturligt præg menes, at området plejes ekstensivt. Udtrykket skal være fritvoksende og
plejeniveauet skal være lavt.

7.2 Terrænregulering
Der må inden for lokalplanområdet foretages terrænregulering i forbindelse med byggemodningen
og i forbindelse med placering af bebyggelsen på den enkelte grund.
Terrænregulering skal begrænses, og bebyggelse skal indpasses i landskabets naturlige terræn.
Niveauforskelle i terrænet skal optages i bebyggelsen. Terrænet må ikke terrasseres ved
bebyggelse af den enkelte grund og der må ikke opføres støttemure.
Nødvendige terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres
blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg, og indpasses i det eksisterende terræn.
Efter færdig byggemodning må der ikke foretages terrænregulering af den enkelte grund på mere
end +/- 0,5 meter og ikke nærmere skel mod nabo end 1 meter. Herudover må der ikke foretages
terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 meter uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
Vejanlæg skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn. Der kan dog ske
terrænregulering af større arealer i forbindelse med etablering af vejanlæg og stier. Der kan
desuden foretages de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med etablering af tekniske
anlæg, herunder, regnbede, regnvandsbassiner og øvrige anlæg til forsinkelse og nedsivning af
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regnvand. Regulering nærmere skel end 1 meter må kun foretages for at udjævne terrænforskellen
på tværs af skel.
Ad 7.2
Vilkår om, at der ikke må foretages væsentlig terrænregulering skal sikre, områdets naturlige
topografi bibeholdes.
Byggemodningsprojektet og byggetilladelser skal følges af en terrænreguleringsplan, der viser, at
bestemmelserne er tilgodeset. Plan for terrænregulering skal godkendes af Aalborg Kommune
sammen med byggemodningsprojektet.

7.3 Regnvandshåndtering
Overfladevand skal håndteres i nedsivningsgrøfter, trug, regnbede og faskiner jf. pkt. 9.3.
Nedsivningsgrøfterne, trug og regnbedene skal etableres som åbne anlæg, og brinkerne skal
begrønnes.
Beplantning i grøfter, trug og ved regnbede skal primært bestå af græsser, stauder og i mindre
omfang af buske og træer. Beplantningen skal fremstå med en landskabelig karakter, der indpasser
sig i områdets nærhed til skov og det åbne land.
Grøfter, trug og regnbedene må ikke hegnes.
Ad 7.3
Eksempler på arter, der kan etableres i arealer til regnvandshåndtering:
Stauder: Almindelig akeleje, Almindelig kattehale, Dagpragtstjerne,
Engforglemmigej, Engnellikerod, Engkarse, Engstorkenæb, Fransk blåmunke, Mjødurt, Sibirisk
iris, Skovstorkenæb, Kattehale, Alm. kællingetand
Græsser: Almindelig star, Almindelig blåtop, Blågrøn star, Kæmpe star, Mosebunke
Buske: Almindelig bærmispel, Almindelig hyld, Almindelig kvalkved, Mosepors, Rød
kornel, Solbær, Stikkelsbær, Ribes
Træer: Almindelig røn, Ahorn, Pil, Poppel, Skovfyr

7.4 Hegn, delområde A
Til afgrænsning af den enkelte ejendom må kun anvendes levende hegn i form af klippede hække
eller buskbeplantning med skovkarakter.
Levende hegn må etableres med en maksimal højde på 1,8 meter mellem grunde og en maksimal
højde på 1,5 meter mod fælles friarealer, veje og stier.

Ad 7.4
Eksempel på arter til hækbeplantning: Almindelig bøg, Navr, Småbladet lind.
Eksempler på arter til fritvoksende buske, der kan passe til skovkarakter.
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Mindre end 1.80 meter: Storfrugtet surbær, Spidsbladet ligustrum, Blåfrugtet gedeblad, Fjeldribs,
Solbær, Vild ribs, Have ribs, Blågrøn rose.
Mindre end 1.50 meter: Blommebladet surbær, Carolinarose, Birkespiræa, Rød snebær.
Der stilles krav om, at levende hegn mod omgivelserne kun må etableres med en højde på op til 1,5
meter for at sikre en åbenhed, der kan styrke fællesskabet i området.

7.5 Udedørs oplag
Udendørs oplag i større omfang, som ikke er sædvanligt for et boligområde, må ikke finde sted.
Ad 7.5
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Lille Volstrupvej, som vist i princippet på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2 og 3.
Areal til adgangsvejen a-a og boligvejen b-b, som vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på
min. 10 meter.
Parcellerne indenfor delområde A skal vejbetjenes fra boligvejen b-b.
Boligvejen b-b skal indrettes til lav hastighed og kørebanebredden skal udføres med varierende
bredde. Kørebanen skal primært udføres med fast belægning. Indsnævringer i kørebanebredden
skal skabe plads til udvidelse af regnbede, permeable overflader og belægninger ol. indenfor
vejudlægget.
Adgang og overkørsel til de enkelte parceller skal indarbejdes i systemet til håndteringen af
overfladevandet, så det sikres at vandveje ikke blokeres.
Kanten mellem vejforløbet i delområde A der støder op til delområde B, skal bearbejdes
arkitektonisk så den får et variet udtryk i overgangen mellem det bebyggede areal og landskabet.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for 12-meter
renovationsvogne, ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons
akseltryk og være fri for hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Areal til stien c-c, som vist på Kortbilag 2, udlægges med en bredde på min. 5 meter og stien skal
anlægges med en bredde på 3 meter. Stien skal anlægges med en fast belægning og belyses med
pullerter.
Der skal etableres mulighed for at tilkoble adgang til stien c-c fra hhv. Anlægget og Pumpestræde
som principielt angivet i Kortbilag 2.
Areal til stierne d-d, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på min. 5 meter og
stierne anlægges med en bredde på 2 meter. Stierne skal anlægges med grus eller fast belægning.
Der skal etableres stiforbindelser igennem delområde B enten med belægning eller ved drift.
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Belægninger skal udføres i flis, grus, stenmel, beton, o.lign. Stierne kan etableres med en
varierende bredde. Stierne kan etableres med fast belægning op til 2 meter.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Ved anlæg af stien c-c skal der tages hensyn til evt rødder ol. fra trærækken på naboejendommen
øst for lakalplanområddet ikke beskadiges.
Ved drift menes der, at et givent spor etableres ved slåning.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav.
Parkering til åben-lav bebyggelse skal placeres på egen grund.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Regnvand skal håndteres på overfladen og bidrage til lokalplanområdets landskabelige karakter jf.
punkt 7.3.
Der skal etableres et primært system til håndtering af overfladevand på veje, stier og fællesarealer,
samt et sekundært system, der håndterer overfladevand på de enkelte grunde. Det sekundære
system skal etableres med overløb til det primære system og må ikke lede vandet ud på befæstede
vejarealer.
Overfladevand håndteres i regnbede, nedsivningsgrøfter, trug og faskiner inden for vejudlægget og
de grønne friarealer. Den samlede LAR-løsning skal kunne håndtere en 30 års hændelse som
minimum.
Inden overfladevand fra veje ledes til faskiner skal det renses og eventuelt forsinkes i grøfter, trug og
regnbede.
Faskiner skal etableres så de er let tilgængelige i forbindelse med drift og vedligehold.
Overfladevand fra private grunde skal håndteres indenfor skel for hverdagsregn, dvs. for en 5 års
regnhændelse. Løsningen for tag- og overfladevand på private grunde kan være regnbede med
nedsivning eller regnbede med overløb til faskine.
Der skal etableres overløb fra de private grunde til lokalplanområdets primære system. Overløb skal
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etableres på overfladen.
Der skal i forbindelse med byggemodningsprojektet redegøres for en skybrudsløsning, og anlæg i
tilkobling til denne, for regnhændelser, der overskrider 30 årshændelser og ikke kan håndteres
indenfor lokalplanområdet.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.
Der skal etableres et regnvandslaug for området. Regnvandslauget skal forestå vedligehold af
fælles anlæg til lokal håndtering af regnvand.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

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

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer og LAR-anlæg.

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

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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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:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2,
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3,
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4,
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1,
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning,
Bygherre har redegjort for, at der kan laves en tilfredsstillende regnvandsløsning på området herunder dimensioner på LAR-anlæg og skybrudsløsning mv., jf. pkt. 9.3,
Fællesarealer med afledningssystem for overfladevand skal være anlagt i overensstemmelse
med pkt. 9.3. og godkendt af Aalborg Kommune.
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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
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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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Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.
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Udkast

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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