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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
Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om lokalplan for et nyt boligområde på matr.nr. 16h
Storvorde By, Storvorde ved Rødageren i Storvorde.
Storvorde er en by i vækst, og der er efterspørgsel på grunde til boliger i byen. Aalborg Kommune
har derfor besluttet at imødekomme ansøgningen.
Lokalplanområdet disponeres således, at der kan opføre både åben-lav og tæt-lav bebyggelse i
området. Hovedparten af boligerne kan placeres således på den enkelte grund, at der vil være
delvis udsigt til Limfjorden mod øst.
Lokalplanen fastlægger alene de overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser, så de
kommende bygherrer har størst mulig frihedsgrad inden for rammerne af de hensyn, der er fastlagt i
kommuneplanen og lokalplanens formål.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet består af et skrånende areal på ca. 6 ha. Arealet er rektangulært, ca.
120 m gange ca. 420 m, og er orienteret øst-vest.
Området afgrænses af Vandværksvej mod øst, Rødageren mod syd og markskel mod dyrkede
marker mod vest og nord.
Den østlige halvdel af lokalplanområdet ved Vandværksvej er forholdsvist fladt, herefter stiger
terrænet mod vest. Arealet ligger i kote ca. 7 m ved Vandværksvej, og stiger til kote ca. 26 m længst
mod vest. Det højeste punkt er én knold i det sydvestlige hjørne. Højdekurverne ses på Kortbilag 2.
Arealet er ubebygget.
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Lokalplanområdet ligger i landzone, og dyrkes landbrugsmæssigt. Området rummer ingen
bevoksninger eller andre former for natur.
Vejen, Rødageren udgør lokalplanområdets afgrænsning mod syd, og er med i lokalplanområdet.
Vandværksvej udgør lokalplanområdets afgrænsning mod øst, og er med i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet set fra områdets højeste punkt i den vestlige del. Mod øst er der kig mod fjorden.

Lokalplanområdet set fra syd-øst, hvor stigningen i terrænet ses.

Omgivelser
Storvorde ligger sydøst for Aalborg. Storvorde er udpeget som en af 11 oplandsbyer i Aalborg
Kommune med særligt vækstpotentiale, og der er på den baggrund udarbejdet en byudviklingsplan
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for byen. Byen vurderes at have et særligt potentiale for vækst grundet store udviklingsprojekter i
Aalborg Øst. Byen har ca. 2.800 indbyggere, og fungerer som en bosætningssatelit i forhold til
Aalborg.
Storvorde ligger på randen af nord- og østsiden af Sejlflod Kridtø ovenfor det flade forland mod
Limfjorden.
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Storvorde By. Der er en flot udsigt over engene og
Limfjorden fra størstedelen af lokalplanområdet.
Øst og syd for lokalplanområdet er parcelhusbebyggelse. Området mod øst, øst for Vandværksvej,
er et mindre boligområde fra 1960'erne, og området mod syd, syd for Rødageren, er fra 1970'erne.
Syd for lokalplanområdet og vest for den eksisterende by er en rekreativ Grøn Kile med skov og
overdrevsarealer.
Mod nord og vest omkranses lokalplanområdet af dyrkede landbrugsarealer.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et nyt attraktivt boligområde.
Planen er opdelt, så den vestlige og største del af lokalplanområdet skal anvendes til åben-lav
boliger og den østlige del til tæt-lav boliger.

Disponering
Lokalplanområdet er disponeret med fokus på at understøtte det eksisterende terræn i området, da
området ligger på en skråning og går fra ca. kote 27 i syd-vest til ca. kote 6,5 i øst.
Området er yderligere disponeret med fokus på de udsigtsmæssige kvaliteter, som området
indeholder primært ved stigningen i den vestlige del af området.
Lokalplanområdet inddeles i delområde A, B1 , B2, B3, C og D. Delområde A med mulighed for
etablering af 10-12 tæt-lav boliger, delområde B1, B2 og B3 med mulighed for etablering af 34
åben-lav boliger, delområde C med grønt udendørs fælles opholdsareal og delområde D med
eksisterende veje.
Der etableres grønne kiler i den nordlige og vestlige den af lokalplanområdet, for at bevare kigget ud
over landskabet og kigget fra svinget på Rødageren over Limfjordslandskabet.
Disponeringen samt områdets naturlige terræn giver mulighed for at forsinke regnvandet lokalt i den
østlige, lavtliggende del af lokalplanområdet. I delområde A skal der udlægges et areal til
regnvandshåndtering.

Bebyggelse
Bebyggelsesprocenten er 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse.
Åben-lav boligerne skal udstykkes på grunde med et areal på min. 700 m² og maks. 1.400 m². Hvis
tæt-lav boliger udstykkes selvstændigt skal grundstørrelse være maks. 700 m² og min. 300 m².
Åben-lav bebyggelse i delområde B1 og B2 skal etableres i maks. 2 etager og maks. 8,5 m højde.
Åben-lav bebyggelse i delområde B3 og tæt-lav bebyggelse i delområde A skal etableres i maks. 1
etage og maks. 6 m højde.

Indpasning i terræn
Lokalplanens intention er, at bebyggelse skal understøtte det naturlige terræn. De landskabelige
hensyn betyder også, at der stilles krav om at minimere terrænregulering.
Det naturlige terræn slørres af kraftig terrænregulering, hvor bebyggelse kan komme til at ligge
isoleret på hævede eller sænkede øer, hvorved de slørrer helhedsbilledet af det naturlige terræn.
Bebyggelsen skal indpasses i terrænet uden støttemure og terasseløsninger.
Lokalplanens hensigt i forhold til at begrænse terrænregulering sker med baggrund i, at
terrænregulering kan være til gene for nabobebyggelse, da en bebyggelse kan komme til at ligge
hævet over en anden med skråninger mod skel.
Områdets markante stigning og terrænspring, især i delområde B1, er problematisk i forhold til
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opførelsen af étplansbebyggelse. Områdets hældning giver i stedet mulighed for at udnytte de
enkelte grunde til bebyggelse i forskudte plan, med niveauspring eller i et fuldt plan med mulighed
for frilagt underetage eller parterreplan, som kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri
adgang til det lavest beliggende terræn.
Grundet det skrånende terræn i delområde B1 indeholder lokalplanen bestemmelser om, at
bebyggelse i dette delområde skal udformes i flere niveauer med forskudte etager, niveauspring,
frilagt underetage og/eller kælder.
I delområde B2 er terrænet mindre skrånende og her kan åben-lav bebyggelse opføres i op til 2
etager.
I delområde A og B3 er terrænet fladt og her kan bebyggelse opføres i op til 1 etage.

Eksempler på god indpasning i terræn med niveauspring, frilagt underetage og forskudte etager.

Eksempler på dårlig indpasning i terræn. Her understøttes det naturlige terræn ikke , og her kan eksempelvis være
skyggegener for naboer.

Grønne områder
Lokalplanområdet skal generelt fremstå med en grøn karakter.
For at danne en grøn sammenhængende kant mod det åbne land mod nord og vest skal der her
etableres et beplantningsbælte i form af mindre buske og enkeltstående træer. Beplantningen skal
ikke være høj og tæt, da det skal være muligt at se igennem og over mod det åbne land og
Limfjorden.
Fælles udendørs opholdsarealer har til formål at skabe grundlag for fælles aktiviteter i et
boligområde, og skal derfor indrettes, så der er mulighed for dette.
Min. 15 % af delområde A skal udlægges til fælles opholdsareal. Der skal etableres en legeplads
indenfor delområdet, dog ikke på arealer der er belastet af støj.
Delområde C i den vestlige del af området udlægges til fælles opholdsareal. Der skal etableres en
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legeplads og andre fællesskabsskabende aktiviteter inden for delområdet.
Længst mod vest i områdets højeste punkt anlægges et udsigtspunkt.

Veje og stiforbindelser
Veje
I forbindelse med etablering af det nye boligområde forlænges Rødhøjvej fra Rødageren til
Vandværksvej. Herved skabes en sammenhængende vejforbindelse, Rødhøjvej fra Vandværksvej
og ind gennem Storvorde by.
Umiddelbart øst for Rødhøjvej spærres Rødageren for gennemgående fædsel, så der ikke dannes
et nyt firbenet kryds ved Rødhøjvej og Rødageren. Firbenede kryds søges undgået af
trafiksikkerhedsmæssige årsager.
Delområde A får vejadgang fra den østlige del af Rødageren. Enkelte boliger kan have direkte
udkørsel til denne del af Rødageren.
Delområde B2, B3 og en mindre del af delområde B1 får vejadgang fra Rødhøjvejs forlængelse.
Hovedparten af delområde B1 får vejadgang fra to stikveje fra Rødagerens vestlige del. Disse veje
anlægges parallelt med højdekurverne for at undgå stejle stigninger på vejene og opnå en bedre
indpasning i landskabet.
De nye vejes principielle placering kan ses på Kortbilag 2.
Indenfor lokalplanområdet er der flere korte blinde vejstrækninger. Disse veje kan med fordel
indrettes som lege- og opholdsområde med lav hastighed. Herved vil vejene bidrage til leg og
fællesskab i boligområdet. Vejene bør indrettes uden adskillelse mellem gående og kørende, så al
fædsel foregår på de gående præmisser.
Vejforløbet kan indsnævres strategiske steder, hvilket bryder vejforløbet og sænker hastigheden.
Der er mulighed for at begrønne indsnævringerne, og disse kan således også fungere som
regnbede og dermed optimere arealudnyttelsen.

Eksempel på, hvordan indsnævring af vejforløbet kan skabe plads til grønne islæt.
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Indkørslerne til de enkelte boliger i delområde B1, B2 og B3 kan med fordel samles to og to. Herved
friholdes en større del af vejarealet fra bakkende biler, hvilket øger trafiksikkerheden.

Eksempel på, hvordan samling af private parkeringspladsers manøvreareal ud for hinanden frigiver en del af vejbanen.

Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplanen en parkeringsnorm på 1½
parkeringsplads pr. bolig for tæt-lav boliger. For åben-lav boliger er parkeringsnormen 2
parkeringspladser pr. bolig. I områderne med åben-lav boliger placeres parkering på egen grund,
mens der i området med tæt-lav boliger kan ské parkering enten i tilknytning til den enkelte bolig
eller samlet i et parkeringsområde.
For enden af blinde veje skal der etableres vendepladser. Vendepladsen på vejstrækning h-i ligger
centralt i forhold til lokalplanområdets grønne arealer. I stedet for at anlægge en traditionel
vendeplads, skal denne plads indrettes til at have en funktion som et sted, hvor der kan være
forskellige typer af boldspil. Pladsen skal således være et sted, der kan samle områdets børn og
unge. De øvrige vendepladser kan ligeledes indrettes til flere funktioner.
Stier
Lokalplanområdet tilsluttes det eksisterende stisystem i Storvorde.
Der etableres stier i delområde C. Stierne angives med l-m-n på Kortbilag 2. Fra l er der forbindelse
til de nye boligveje på Rødhøjvej. Fra m er der der adgang til Rødageren, hvor der er fortov. Fra n er
der forbindelse til den grønne kile syd for Rødageren.
Der etableres cykelsti og fortov langs Rødhøjvejs forlængelse, hvorfra der er cykelsti og fortov langs
den eksisterende Rødhøjvej videre ind til byen.
Den eksisterende sti langs Vandværksvej til Rødageren i områdets sydøstlige hjørne opretholdes.
Stien er angivet o-p på Kortbilag 2.
På den mindre strækning, hvor Rødageren nedlægges øst for Rødhøjvej, etableres stiforbindelse
angivet med q-r på Kortbilag 2.

Miljø
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Den østlige del af lokalplanområdet grænser op til Vandværksvej og Rødhøjvejs forlængelse og
påvirkes således af vejstøj.
Med henblik på at sikre at gældende støjgrænser overholdes, fastlægger lokalplanen støjbyggelinjer
mod disse veje, som vist på Kortbilag 2, samt at bebyggelse i delområde A og B3 maks. må opføres
i 1 etage.
På arealet ud til Vandværksvej etableres regnvandsbassin. Bassinet udformes med en sø-lignende
karakter og vil ikke blive indhegnet.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Aalborg Byråd har den 12. september 2016 vedtaget et kommuneplantillæg indeholdende en
byudviklingsplan for Storvorde og Sejlflod.
Lokalplanen er i overensstemmelse med byudviklingsplanen og dermed i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 8.1.B3 Rødageren.

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.
I kraft af den betydelig afstand til det nærmeste Natura 2000-område, ca. 7 km, vurderes
lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter og planer, at kunne medføre
væsentlige påvirkninger indenfor Natura 2000-områder af arter eller naturtyper i
udpegningsgrundlaget.

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 har hidtil været dyrket som konventionel landbrugsjord, og på den baggrund
vurderes det, at arealet ikke rummer levestedsbetingelser som raste eller yngleområde for
beskyttede dyrearter med deres udbredelsesområde indenfor Aalborg Kommune.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i område B.
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Hele Storvorde by ligger inden for kystnærhedszonen. I henhold til hovedstrukturen i Aalborg
Kommuneplan Fysisk Vision 2025 skal der findes plads til 340 nye boliger i området i løbet af de
næste 12 år. Disse arealer er fundet via udnyttelse af mindre rammelagte områder samt via
nyudlæg, som tilfældet her ved Rødageren. Arealudlæggene fremgår af Byudviklingsplanen for
Storvorde og Sejlflod vedtaget af Aalborg Byråd i form af et kommuneplantillæg den 12. september
2016.
Lokalplanområdet ligger lokaliseret i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og området ligger på
modsatte side af Storvorde end kysten.
Området vil blive bebygget i samme omfang og skala som de nærliggende boligområder.
Lokalplanområdet nordvestlige hjørne friholdes for bebyggelse, så "kigget" over det flade
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sammenhængende landskab og Limfjorden fra Rødagerens sving mod syd, vest for
lokalplanområdet, sikres. Den visuelle kontakt til kysten bevares herved.

"Kig" over Limfjordslandskabet fra Rødagerens sving mod syd, vest for lokalplanområdet.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
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
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med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum,
jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

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

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
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
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Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

Støj
Ved boligbyggeri skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt.

Trafikstøj
De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning, nr. 4/2007 'Støj
fra veje.'
Lokalplanområdet er udlagt til støjfølsom arealanvendelse. Den vestlige del af lokalplanområdet ved
Vandværksvej og Rødhøjvejs forlængelse er udsat for trafikstøj. Der er udarbejdet en redegørelse
for trafikstøjen. Redegørelsen viser, at der langs Vandværksvej og Rødhøjvejs forlængelse vil være
mindre overskridelse af de vejledende støjgrænser.
Langs Vandværksvej og Rødhøjvejs forlængelse er der derfor udlagt en byggelinje. Mellem
byggelinjen og disse veje må ikke etableres bebyggelse til beboelse eller opholdsarealer.
Lokalplanen fastlægger endvidere, at bebyggelse i delområde A og B3 alene må opføres i 1 etage.
Herved sikres det, at boliger og opholdsarealer inden for området ikke udsættes for støj, der
overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj.
Støjredegørelsen for trafikstøj kan findes under Øvrige sagsbilag.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 16h, Storvorde By, Storvorde
Tinglyst: 17-02-1976
Titel: Dok. om oversigt mv, vedr. 16h.
Indhold: Dokument om oversigtsforhold på hjørnet mellem Rødageren og Vandværksvej. Der må
ikke forefindes noget højere end 0,8 m på dette areal.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Servitutten fastholdes, og lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med servitutten.
Tinglyst: 11-09-1991
Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr. 16h. Indhold: Dokument om naturgasledning
langs Rødageren. Bælte på 4 meter omkring ledningsmidten må ikke bebygges mv.
Påtaleberettiget: Ledningsejeren.
Servitutten fastholdes, og lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med servitutten.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål med mulighed for opførelse af åben-lav og
tæt-lav boliger,
at området disponeres og udbygges med henblik på at fremhæve det naturlige landskab og
udnytte områdets udsigtskvaliteter,
at bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn,
at der udlægges arealer til fælles udendørs ophold,
at området fremstår grønt,
at sikre mulighed for håndtering af regnvand,
at området overføres til byzone, og
at sikre vejadgang til området fra Rødageren/Rødhøjvej og Vandværksvej.
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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
En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte
lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B1, B2, B3, C og D, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder
fritliggende boliger på grunde under 700 m²).
Rekreative formål.
Regnvandsbassin.

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

3.2 Anvendelse, delområde B1, B2 og B3
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
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Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²).

Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Rekreative formål (eksempelvis legeplads, bålplads, boldbane, kælkebakke, fitness,
udsigtspunkt).

Ad 3.3
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.4 Anvendelse, delområde D
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Vej.
Sti.

Ad 3.4
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 og grundstørrelser
Delområde A
Områder til tæt-lav bebyggelse kan udstykkes til én eller flere storparceller. Storparcellerne kan
videreudstykkes, så der er én bolig pr. grund.
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 300 m² og
maks.700 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
Delområde B1 , B2 og B3
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og maks. 1.400 m²
(ekskl. andel i fællesarealer). Grunde til åben-lav bebyggelse må ikke videreudstykkes.
Ad 4.1
Udstykning til tæt-lav boligbebyggelse skal foretages efter en godkendt bebyggelsesplan, der viser,
at Byggelovens § 10A kan opfyldes.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 30 for åben-lav bebyggelse og maks. 40 for tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg for andel i
fællesarealer.
Hvis der ikke foretages udstykning af området til tæt-lav, beregnes bebyggelsesprocenten ud
fra det pågældende grundareal fratrukket fælles opholds- og parkeringsarealer samt veje og
stier.

5.2 Etager og bygningshøjde
Delområde A og B3
Etager maks. 1
Højde maks. 6 m
Delområde B1
Etager maks. 2
Højde maks. 8,50 m
Ny boligbebyggelse i delområde B1 skal opføres i mere end ét plan. Bebyggelsen skal udformes
med parterreplan, kælder og/eller fritlagt underetage, forskudte etager i sammenhæng med kælder
eller med niveauspring.
Delområde B2
Etager maks. 2
Højde maks. 8,50 m

Ad 5.2
Bygningshøjde måles fra terræn eller fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.

5.3 Bebyggelsens placering
Ny boligbebyggelse må ikke opføres nærmere Rødhøjvej og Vandværksvej end den på Kortbilag
2 viste støjbyggelinje, medmindre det kan dokumenteres, at bebyggelsen overholder
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for traækstøj.
Ad 5.3
Der er tinglyst et deklarationsareal omkring naturgasledningen langs Rødageren. Der henvises til
afsnittet ”Servitutter” i lokalplanens redegørelse, hvor der er nærmere redegjort for servituttens
betydning for bygge- og anlægsarbejder, beplantning mv.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Bebyggelsen skal fremstå i nutidig arkitektur.

6.2 Bebyggelsens udseende, delområde A
Tæt-lav bebyggelse inden for delområde A skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform,
materialer og farver.

6.3 Facader
Facader skal udføres som blank, pudset eller vandskuret teglstensmur, skifer eller træ. Op til
halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre materialer
omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger, der er udført i træ, skal fremstå i en nutidig arkitektur. Det betyder,
at der ikke må opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller træhuse med krydsende
hjørnesamlinger.
Sekundær bebyggelse som garager, carporte, skure, eventuelle tekniske anlæg mv. skal udføres, så
der opnås en god helhedsvirkning for den samlede boligbebyggelse på den enkelte ejendom.
Facader på sekundær bebyggelse skal udføres i samme materiale som beboelsesbygninger eller
glas, metal eller eternit.

6.4 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige males i andre farver.
Ad 6.4
Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, rød, brun og grøn, som fx de traditionelle dodenkop og
umbra. Jordfarver er ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.5 Tage
Tage skal udføres enten som asymmetrisk eller symmetrisk sadeltag med en hældning på 15-45
grader, med ensidig taghældning eller som fladt tag.
Til tagdækning må kun anvendes tagsten af tegl eller beton (ikke glaserede), tagpap, skifer, zink,
matte metalplader samt begrønnede tage (mos, sedum o.lign.).
Tagmaterialer må ikke være reflekterende - undtaget tagvinduer og mindre partier af ovenlys.
Garager, carporte og lignende sekundære bygninger, der bygges sammen med selve boligen, skal
fremtræde med samme tagmateriale som boligen eller med tagpap.
Drivhuse og orangerier, eventuelt sammenbygget med boligen, kan opføres med glastag.

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

6.7 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 Beplantning
Der udlægges areal til et beplantningsbælte, som vist i princippet på Kortbilag 2. Beplantningsbæltet
skal have en bredde på min. 3 m.
Beplantningsbæltet skal fremstå som et ensartet og sammenhængende hegn i hele bæltets
udstrækning. For at sikre kigget over limfjordslandskabet skal der dog ikke plantes træer i
den nordvestlige del af beplantningsbæltet. Kortbilag 2 angiver, hvor i beplantningsbæltet, der skal
plantes træer og busker, og hvor der alene skal plantes buske.
Beplantningen skal være med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af fuldkronede
træer og buske.
Beplantningsbæltet skal bestå af fritvoksende træer og buske. Det må ikke klippes i sider eller top,
da det herved vil udvikle sig til en hæk. Der må dog fjernes grene, der hindre færdsel på egen grund
og tyndes som en del af den almindelige vedligehold af hegnet.
Ad 7.1
Beplantningsbæltet skal være med til at give bykanten en ensartet karakter, men samtidig være
åbent, så der er mulighed for kig til fjorden og det åbne land.
Hegnet skal bestå af en tæt bund af mindre buske på 1-2 meter samt spredte større buske og
overstandere af fuldkronede træer. Princippet for det åbne hegn er vist på nedenstående illustration.

Princip for åbent hegn.

Hvor hegnet løber tæt op af udstykningerne kan der med fordel vælges mindre træer og større
buske. Langs de åbne områder kan der med fordel vælges større træer, der skaber en attraktiv
rumlighed på arealerne, giver karakter og matcher den omgivende skala.
Eksempler på lave buske:
Dunet gedeblad (Lonicera xylosteum), fjeldribs (Ribes alpinum), blågrøn rose (Rosa dumalis),
æble-rose (Rosa rubiginosa), øret pil (Salix aurita).
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Eksempler på større buske, der blandes i de lave buske:
Alm. kvalkved (Viburnum opulus), hunderose (Rosa canina), alm. kristorn (Ilex aquifolium), alm.
benved (Euonymus europaeus) gråpil (Salix cinerea) og alm. syren (Syringa vulgaris).
Eksempler på mindre træer:
Engriftlet hvidtjørn (Crataegus monogyna), koral-hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla), alm. hæg
(Prunus padus), seljerøn (Sorbus intermedia) og naur (Acer Campestre).
Eksempler på større træer:
Vintereg (Quercus petraea), stilkeg (Quercus robur), fuglekirsebær (Prunus avium) og spidsløn
(Acer platanoides).

7.2 Hegn
Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan
suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt
udvokset, dog maks. 1,80 m.
Hegn langs veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet og vedligeholdes således, at det
ikke vokser ud over vej- og stiskellet.
Hegn, der plantes mod beplantningsbæltet, vist på Kortbilag 2, skal etableres i en afstand til
beplantningsbæltet, der gør det muligt at færdes på egen grund, når hegnet skal klippes.
Der må ikke etableres faste hegn inden for lokalplanens område, bortset fra afskærmning omkring
terrasser. Hegnet skal i givet fald opføres i sammenhæng med bebyggelsen og må maks. være 1,80
m højt.

7.3 Terrænregulering
For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende naturlige terræn skal bevares. Det vil sige, at
terrænet må ikke terrasseres. Det gælder både i forbindelse med byggemodning og ved bebyggelse
af den enkelte grund.
Vejanlæg skal tilpasses eksisterende terræn. Der kan ved byggemodning dog ske terrænregulering
af større arealer i forbindelse med etablering af vejanlæg. Der kan desuden foretages de
nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med etablering af tekniske anlæg, herunder
regnvandsbassin og øvrig forsinkelse af regnvand.
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op
mod eventuelle bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger. Hvor
terrænforskelle løses med skråninger skal disse udformes landskabeligt med en hældning på maks
1:5 og ikke have karakter af tekniske skråninger.
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted
nærmere skel end 1,00 m. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune. Terrænreguleringer på egen grund skal etableres
indenfor eget hegn (hæk).
Ad 7.3
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Vilkår om, at der ikke må foretages væsentlig terrænregulering skal sikre, at de markante
landskabstræk i området bibeholdes.
Byggemodningsprojektet og byggetilladelser skal følges af en terrænreguleringsplan, der viser, at
ovenstående bestemmelser er tilgodeset. Plan for terrænregulering skal godkendes af kommunen
sammen med byggemodningsprojektet.

7.4 Fælles opholdsarealer
Lokalplanområdets fælles opholdsarealer skal kunne anvendes af alle lokalplanens beboere.
Delområde A
Der skal udlægges fælles opholdsareal svarende til min. 15 % af delområde A.
Inden for delområde A skal der etableres en legeplads. Herudover kan der etableres andre
rekreative faciliteter, såsom petanquebane, borde/bænke mv.
Delområde C
Delområde C udlægges som fælles opholdsareal.
Inden for delområde C skal der etableres forskellige typer anlæg til fælles ophold og aktiviteter,
som legeplads, siddepladser, bålplads og udsigtspunkt. Herudover kan der etableres andre
rekreative faciliteter, såsom kælkebakke, udendørs fitness, boldbane mv.
Ad 7.4
Hovedformålet med de fælles opholdsarealer er at skabe et mødested for beboerne og og dermed
skabe mulighed for sociale aktiviteter på tværs af alder. De fælles opholdsarealer skal desuden
kunne rumme de mere pladskrævende aktiviteter som boldspil, legeplads og lignende. Områderne
skal give mulighed for, at lokalplanområdet udvikler sig til et attraktivt boligområde med
sammenhængskraft. Samtidig har de fælles udendørs opholdsarealer også til hensigt at skabe "luft"
og grønne rum i boligområdet.

7.5 Private opholdsarealer, delområde A
Der skal i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private udendørs opholdsarealer på terræn.
Opholdsarealerne skal udlægges med en bredde på min. 3 m fra husets facade, og have en
størrelse og karakter, der gør det egnet til ophold.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Rødageren og Rødhøjvejs forlængelse, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-b, Rødhøjvejs forlængelse som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 12,5
m og indeholde kørebane, en dobbeltrettet cykelsti og fortov langs vejens vestlige side samt
rabatter.
Vejene d-e, h-i og j-k, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 9,00 m.
Vejen f-g, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 9 m, dog kun 7 m hvor der er
vinkelret parkering på begge sider af vejen.
Vejen s-t, Rødageren som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 10 m. Vejen skal
udvides, som vist på Kortbilag 2. Vejudvidelsen skal anlægges i som samme tværprofil og i samme
type belægning som den eksisterende vej.
Sideveje til Rødageren og Rødhøjvej skal tilsluttes vinkelret over en strækning på min. 10 m.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Vendeplads ved "i" i delområde B1 skal udformes som et mødested/pladsdannelse, og indrettes, så
der er mulighed for dobbeltudnyttelse til eksempelvis boldspil og leg. På selve vendepladsen må der
ikke opstilles inventar, der indskrænker arealets funktion som vendeplads. Dette gælder også i
rabatten 1,5 m rundt om vendepladsen.
Vejene a-b og s-t skal være offentlige veje.
Vejene d-e, h-i og j-k skal være private fælles veje.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Lukning af Rødageren
Øst for Rødhøjvej skal min. 10 m af Rødageren nedlægges som vej. På den nedlagte vejstrækning
udlægges en 3 m bred sti, q-r parallelt med fortovet.
Stien skal forsynes med belyste stibomme i krydset.
På det tidligere vejareal langs stien q-r skal asfalten opbrydes, og der skal etableres beplantning.
Beplantningen skal bestå af buske og min. 2 store træer.
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Ad 8.3
Rødageren skal spærres for gennemgående fædsel øst for Rødhøjvej, så der ikke dannes et nyt
firbenet kryds ved Rødhøjvej og Rødageren. Firbenede kryds søges undgået af
trafiksikkerhedsmæssige årsager.
Forinden ovenstående vejstrækning kan nedlægges skal der gennemføres en
nedlæggelsesprocedure efter Lov om offentlige veje.
Eksempler på egnede buske og store træer ses under pkt. 7.1 Beplantning.

8.4 Stier
Stier skal anlægges, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stierne l-m og l-n, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på ca. 2,5 m og
anlægges i grus, stenmel eller lign. på mindst 1,5 m og rabat til hver side.
Den eksisterende sti o-p, som er vist på Kortbilag 2, skal opretholdes. Stien udlægges med en
bredde på ca. 3 m og er anlagt med asfalt i ca. 2 m bredde.
Stien q-r, som er vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på min. 3 m.
Ad 8.4
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.5 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav.
1,5 parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav.
Parkering til åben-lav bebyggelse skal placeres på egen grund.
Parkering til tæt-lav bebyggelse kan placeres på egen grund, som fælles parkering eller som en
kombination af fælles parkering og parkering 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
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes inden afledning til recipient.
Der skal etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet inden afledning til recipient
(bæk, å, sø, fjord eller hav).
Regnvandsbassinet skal placeres i delområde A. Forslag til placering og udformning af bassin
er vist på Kortbilag 2.
Regnvandsbassinet anlægges med sø-lignende karakter ift. hældning, form og beplantning.
Bassinets sider udformes af sikkerhedsmæssige årsager med svag hældning, da bassinet ikke
indhegnes, se illustrationen nedenfor.
Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassinet.

Principskitse for regnvandsbassin.

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.
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Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
For delområde A gælder:
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.
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.
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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 én grundejerforening for delområde A og én for delområderne B1, B2 og B3 med
medlemspligt for samtlige grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg
Kommune.
Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer, regnvandsbassin mv.

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

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningerne skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra
tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for
tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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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. 8.1, 8.2 og 8.3.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.5.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.4.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Der er etableret regnvandsbassin i overensstemmelse med pkt. 9.3.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

Side 40

Udkast

Lokalplan 8-1-104

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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Kortbilag 2 - Arealanvendelse

Lokalplan 8-1-104
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Kortbilag 3 - Illustrationsplan
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