LOKALPLAN 4-2-117
Boliger og erhverv, Gammel Gugvej,
Grønlandskvarteret
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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?
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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
Aalborg Kommune ønsker at skabe grundlag for byudvikling i området øst for Gammel Gugvej i
Frydendal med udgangspunkt i en omlægning af Gammel Gugvej. Der lægges vægt på at
indsnævre vejforløbet, forbedre forholdene for cyklister og skabe en mere urban identitet i området.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre en omlægning af Gammel Gugvej i form af et indsnævret
vejprofil med henblik på at øge byggemulighederne for de tilgrænsende private ejendomme.
Anvendelsen for området fastholdes som i den hidtidige planlægning til blandet bolig og erhverv,
mens udnyttelsesgraden for ejendommene øges med henblik på at skabe økonomisk incitament for
en udvikling og omdannelse af området. Der fastlægges ligeledes bestemmelser for etablering af
detailhandel.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter et smalt bælte omkring Gammel Gugvej fra Th. Sauers Vej i syd til
vejkrydset, hvor Ådalsmotorvejen fra syd går over i Sønderbro mod nord. Planlægningen omfatter et
område på ca. 4,5 hektar. Området er beliggende i byzone.
Området omfatter udover offentligt ejede arealer også de private ejendomme umiddelbart øst for
Gammel Gugvej.
Fra Gammel Gugvej, som har et nogenlunde jævnt terræn, stiger terrænet kraftigt mod øst, således
der er en terrænforskel på op mod 7 m. mellem Gammel Gugvej og Rundvejen øst for
lokalplanområdet jf. Kortbilag 2.
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Området er bebygget med forskelligartet byggeri og fremstår med et uensartet udtryk. Bebyggelsen
består af fritliggende villaer fra forskellige perioder med hver deres tidstypiske udtryk samt
forskelligartede større og mindre enheder af erhvervsbyggeri. Bebyggelsen er opført i 1-2 etager og
ejendommene har bebyggelsesprocenter på mellem ca. 20-65%.

Området set fra Gammel Gugvej mod Sønderbro.

Omgivelser
Området ligger i Frydendal med en synlig placering nær byens store indfaldsveje – Gugvej,
Ådalsmotorvejen, Ny Kærvej og Th. Sauers Vej. Området udgør den vestlige afgrænsning af et
større boligområde, Frydendal, hovedsageligt bestående af fritliggende villaer.
Vest og nordvest for området på modsatte side af Ådalsmotorvejen findes et større erhvervsområde
samt 2 kolonihaveområder HF Aalykke og HF Aaen ved Østerå.
Mod nord findes et nyere erhvervsbyggeri og et område tilhørende Aalborg Vandforsyning. Længere
mod nord findes bolig- og erhvervsområdet Eternitten.

Den sydlige del af lokalplanområdet set mod Glentevej.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger rammerne for en revitalisering af det nuværende område ved Gammel
Gugvej. Planlægningen skal forbedre mulighederne for byudvikling langs vejen og forbedre
oplevelsen af Gammel Gugvej både visuelt og funktionelt.
Lokalplanen sikrer, at der kan ske en omlægning af Gammel Gugvej med et smallere og mere
urbant vejforløb. Omlægningen bidrager til at forbedre forholdene for de mange cyklister, der dagligt
benytter vejen, og som generel forskønnelse af området.
Ved omlægning af vejens forløb frigives flere arealer øst for Gammel Gugvej, som kan tilkøbes af de
tilgrænsende private ejendomme. De tilgrænsende ejendomme er udfordret af terrænforholdene i
området, hvorfor tilkøb af et forholdsvist fladt vejareal kan forbedre ejendommenes udviklings- og
udbygningsmuligheder, herunder tilkørselsforhold.
Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud ved en realisering
af lokalplanen.

Disponering, anvendelse og bebyggelse
Lokalplanen opdeler området i 4 delområder A, B, C og D som vist på Kortbilag 1.
Frigivet vejareal ved en omlægning af Gammel Gugvej kan tilskødes de tilgrænsende ejendomme.
Arealet er vist på Kortbilag 2 med signaturen 'Tillægsareal'. Arealet må ikke bebygges, da der er
ledninger under jorden, men arealet kan anvendes til fælles friareal, såfremt støjkrav
overholdes, eller til parkering jf. pkt. 3.6.
Område A omfatter de nordligste ejendomme (matr. 14dq og 14dt) syd for Frydendalsvej.
Området udlægges til erhverv med mulighed for byggeri i 2 etager og maks. højde på 8,5 m.
Bebyggelsesprocenten er fastsat til 100.
Der kan i området etableres en enkelstående butik.
Område B omfatter ejendommene øst for Gammel Gugvej. Området ligger syd for delområde A og
ender mod syd ved Rundvejen.
Området udlægges til blandet bolig og erhverv med mulighed for byggeri i op til 2 etager og
maks. højde på 8,5 m.
Bebyggelsesprocenten er fastsat til 60.
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Et udsnit af områdets eksisterende villabebyggelse på Gammel Gugvej.

Område C omfatter ejendomme øst for Gammel Gugvej mellem Rundvejen mod nord og Th. Sauers
Vej mod syd.
Området udlægges til blandet bolig og erhverv med mulighed for byggeri i op til 3 etager og højde
på maks. 12,5 m.
Bebyggelsesprocenten er fastsat til 100.
Område D omfatter vejareal og begrønnet areal omkring Gammel Gugvej.
Området udlægges til tekniske anlæg i form af vejanlæg.
Der må i området ikke etableres anden bebyggelse end den, der er nødvendig for områdets drift.
Der skal i tilknytning til vejanlægget etableres offentlig parkering på arealerne jf. Kortbilag 2.
Parkeringspladserne kan etableres i form af parkeringslommer eller længdeparkering langs den
vestlige side af Gammel Gugvej.
Områder, der ikke anvendes til vejanlæg, skal fremstå grønne med beplantning af græs, træer eller
buske.
En omlægning af Gammel Gugvejs nuværende vejforløb skal ske med udgangspunkt i
nedenstående vejprofil.
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Vejprofilet er udarbejdet ud fra et ønske om at højne den generelle oplevelse af vejen ved et mere
stramt og urbant udtryk samt at forbedre forholdene for cyklister.
Et vigtigt element er desuden den grønne rabat mellem fortov og de private ejendomme, som skal
beplantes med opstammede træer og tilføre vejen et grønt præg. Den grønne rabat skal "stramme"
Gammel Gugvejs udtryk op ved at ensarte og begrønne udtrykket langs vejforløbet. Rabatten kan
variere i bredden alt efter, hvorvidt arealet forbliver offentligt eller sælges til de private tilstødende
grundejere.
Fortov og ensrettet cykelsti anlægges desuden langs østlig side af Gammel Gugvej.
Anlægsprojektet er detaljeret i en frivillig udbygningsaftale.

Trafik
Området har overordnet vejadgang fra Gammel Gugvej, som ved det lysregulerede trafikkryds
umiddelbart nordvest for lokalplanområdet har forbindelse til Gugvej/Ådalsmotorvejen, Sønderbro
og Ny Kærvej.
I området er der fastsat parkeringskrav i forhold til Aalborg Kommunes standard parkeringsnorm, og
desuden anlægges der offentlig parkering langs en begrænset del af Gammel Gugvej jf. Kortbilag 2,
for at imødekomme at besøgende til området kan have behov for at parkere midlertidig.
Grundet områdets beliggenhed med umiddelbar nærhed til det overordnede vejnet er
tilgængeligheden god, lige som området også er velbetjent i forhold til kollektiv trafik i form af
busforbindelser bl.a. via Sønderbro.
Ligeledes er cykelforbindelsen gennem området via Gammel Gugvej et led i et byens overordnede
stisystem. Pendlercykelruten fra/til Gug og Visse går via Gammel Gugvej og dermed
lokalplanområdet. Stiforbindelserne i lokalplanområdet er angivet på Kortbilag 2.

Miljø
Det skal sikres, at ny bolig- og erhvervsbebyggelse overholder de gældende grænseværdier for støj.
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Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Th. Sauers Vej og Gugvej/Ådalsmotorvejen, som går
over i Sønderbro. Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik vil ikke i
udgangspunktet kunne overholdes.
Idet lokalplanområdet overordnet betragtes som fuldt udbygget, vil ny bebyggelse i lokalplanområdet
blive behandlet som huludfyldning. Ligeledes er området udpeget til byfortætning langs en
vækstakse, hvor de almindelige vejledende støjkrav kan afviges til fordel for ønsket om øget
byudvikling og mere urban karakter.
På den baggrund kan reglerne for etablering af nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
anvendes, såfremt det sikres, at nedenstående lempede støjkrav er overholdt.
Bebyggelsen skal udformes så støjpåvirkningen ikke overstiger 58 dB på udendørs opholdsarealer
samt 46 dB i alle indendørs opholdsrum med åbne vinduer. Der skal derfor etableres
støjafskærmende tiltag på den enkelte ejendom ved etablering af ny boligbebyggelse, for at
grænseværdierne for trafikstøj kan overholdes.
I disponeringen af bebyggelsen, valget af facadeløsninger, materialer og placering af åbne altaner
skal der derfor tages særligt hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter såvel i boligerne som på de
udendørs opholdsarealer for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Placering
af ny bebyggelse mod Gammel Gugvej kan give mulighed for at sikre opholdskvaliteterne på
gårdsiden af bebyggelsen. Dette skal dokumenteres i forbindelse med byggeansøgning.
Der kan fortsat etableres eksempelvis altaner på den vestvente facade mod Gammel Gugvej, men
da disse vil være støjbelastede, kan de ikke indgå i beregning af opholdsarealer.

Lokalplanområdet er påvirket af nærheden til Gugvej/Ådalsmotorvejen.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg (4-060), som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Kommuneplantillæget ændrer følgende:
Afgræsningen mellem rammeområde 4.2.T1 og rammeområde 4.2.D1 tilpasses, således at
frigivet vejareal ved en omlægning af Gammel Gugvej overgår fra rammeområde 4.2.T1 til 4.2.D1
Afgræsningen mellem rammeområde 4.2.D1 og rammeområde 4.2.B3 tilpasses, således matrikel
15bf, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder overgår fra rammeområde 4.2.B3 til 4.2.D1
Byggemulighederne inden for rammeområde 4.2.D1 ændres i det område denne lokalplan
gælder for, så de bebyggelsesregulerende bestemmelser skal fastsættes i en lokalplan med
henblik på at øge byggemuligheden og skabe incitament for byomdannelse i området
Anvendelsesmulighederne ændres, så der også gives mulighed for dyreklinik mv, men så der
ikke længere gives mulighed for for hotel, institutioner samt engrohandel o.l.
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Kommuneplanramme 4.2.D1 udvides med kommuneplantillæg 4.060.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af Byplanvedtægt 5, som udlægger området til blandet bolig og erhverv.
Byplanvedtægten blev godkendt i august 1962. Byplanvedtægten er ikke i overensstemmelse med
den ønskede omlægning af Gammel Gugvej, og giver ikke mulighed for den byudvikling som ønskes
i området. Den eksisterende byplanvedtægt ophæves i sin helhed, inden for det område som er
omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan
4-2-117.

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,
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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 det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af lokalplan
4-2-117 eller kommuneplantillæg 4.060.

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 9 km nordvest for planområdet - Natura 2000 område nr.
15 "Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Alene pga. afstanden vurderes, at
planlægningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer vil påvirke Natura
2000 området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Der er ikke registreret beskyttet natur eller beskyttede plantearter inden for området, og det
er vurderet, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på
Habitatdirektivets Bilag IV.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren om helt eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at

Side 13

Udkast

Lokalplan 4-2-117

virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejerne om delvis finansiering af
ændringerne af Gammel Gugvej, herunder indsnævring af vejforløbet, etablering af cykelsti og fortov
samt etablering af grønne arealer.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

Vejbyggelinje
Lokalplanens delområde D er omfattet af vejbyggelinjer afkastet af Ådalssmotorvejen til en evt.
udvidelse af motorvejen. Vejbyggelinjerne er tinglyst på arealet.
Idet delområde D er udlagt med en anvendelse til tekniske anlæg i form af vejanlæg, respekteres
vejbyggelinjerne.

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

Jordforurening
Størstedelen af lokalplanområdet er områdeklassificeret.
Der er inden for lokalplanens afgrænsning registreret jordforurening på vidensniveau 1 og 2.
På adressen Gammel Gugvej 41 er der registreret jordforurening på vidensniveau 1 (grunden kan
være forurenet), mens der på adressen Gammel Gugvej 55A er registreret jordforurening på
vidensniveau 2 (grunden er med sikkerhed forurenet).
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
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køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.

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

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.

Støj
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Th. Sauers Vej og Gugvej/Ådalsmotorvejen, som går
over i Sønderbro.
I eksisterende boligområder og områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse kan der
opstå ønske om at forny eller vitalisere boligkvarterer, herunder også i forbindelse med byfornyelse
og såkaldt "huludfyldning" i eksisterende karrébyggeri, selv om Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi på 58 dB ikke forventes at kunne overholdes. Der kan i disse særlige situationer
planlægges nye, støjisolerede boliger (og tilsvarende anvendelse) under forudsætning af, at det
sikres at:
Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et
støjniveau lavere end L den 58 dB.
Det indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger L den 33 dB(A) (jf. BR10)
Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højst 46 dB indendørs i soveog opholdsrum med åbne vinduer.
Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og
birum mod vej.
Det skal ligeledes sikres, at aktiviteter indenfor lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller
påvirkes af et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens
vejledning 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".
Dette gælder eks. ved etablering af erhverv herunder butik, hvor afledt trafik inklusive varelevering
kan afstedkomme støjgener.
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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. 14dt, 14ds, 14cl, 14cm, 14f, 14k, 14y, 14dp1ahq, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 14.07.1900
Titel: Dokument om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod svinehold m.v.
Indhold: Servitutstiftende skødebestemmelser om pligt til at bebyggelse opføres i villastil, om forbud
mod svinehold samt om ret til at erholde vand fra vandværket på matr.nr. 1am smst.
Påtaleberettiget: Ejere af ejendomme udstykket fra gården Frydendal.
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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 der kan ske en revitalisering af området ved Gammel Gugvej med mulighed for omlægning af
vejen, så der etableres forbedrede byggemuligheder for de tilgrænsende private ejendomme
at fastlægge rammer for ny vejprofil
at der fastlægges rammer for anvendelse og omfang af ny bebyggelse
at der ved nybyggeri stilles krav til parkering, opholdsarealer og overholdelse af
støjbestemmelser
at der fastlægges stiforbindelser med henblik på at sikre sammenhæng med de omgivende
områder
at fastlægge principper for disponering af bebyggelse, vej- og sti arealer, friarealer og
beplantning.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

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

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C og D som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Områdets hovedanvendelse er erhvervsformål.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Enkeltstående butik
Mindre butikker til salg af egne produkter
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Dyreklinik mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se bilag 0, sidst i lokalplanen.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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3.2 Anvendelse, delområde B
Områdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Boliger
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Dyreklinik mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
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Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se bilag 0, sidst i lokalplanen.

3.3 Anvendelse, delområde C
Områdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Boliger
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Dyreklinik mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se bilag 0, sidst i lokalplanen.
Ad 3.3
I området findes ved lokalplanens tilblivelse en eksisterende bilforhandler, som er en butik, der
forhandler pladskrævende varegrupper. I denne lokalplan gøres ikke plads til sådan en type butikker
fremadrettet, men lovlig eksisterende anvendelse, kan godt fortsætte.

3.4 Anvendelse, delområde D
Områdets hovedanvendelse er tekniske anlæg i form af vejanlæg.
Indenfor delområdet må der være følgende anvendelser:
Vej
Sti
Parkering

Ad 3.4
Der kan desuden etableres begrønnede arealer, og som hovedregel kan altid etableres tekniske
anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til
hovedanvendelsen.

3.5 Butiksstørrelser, delområde A
For den enkeltstående butik må bruttoetagearealet maks. være 500 m² pr. dagligvarebutik og maks.
250 m² pr. udvalgsvarebutik.
Mindre butikker til salg af egne produkter må bruttoetagearealet maks. være 250 m² pr. butik
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Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for området er fastsat til 500 m².
Ad 3.5
Til den enkelte butik kan der hertil tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter.

3.6 Areal med signatur 'Tillægsareal', delområde A, B og C
For vejarealet, der kan tilskødes private ejendomme, og som er vist med signaturen 'Tillægsareal' på
Kortbilag 2, gælder, at arealet alene må anvendes til færdsels-/parkeringsareal og/eller grønt
område. Grundet jordlagte forsyningsledninger, må der inden for området ikke etableres faste
anlæg. Der må kun etableres beplantning med dybtgående rødder efter aftale med ledningsejerne.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning, delområde A, B, C
Ved omlægning af Gammel Gugvej kan frigivet vejareal – vist med signatur 'Tillægsareal' på
Kortbilag 2 – tilskødes de tilgrænsende ejendomme.
Herudover er der ingen særlige bestemmelser om udstykning.

4.2 Udstykning af tekniske anlæg, infrastrukturanlæg mv.
Ejendomme til tekniske anlæg, herunder transformerstationer, forsinkelsesbassiner o.lign. kan
udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade plus manøvrearealer, parkering
e.lign. + 1,0 m. hele vejen rundt herom.
Infrastrukturanlæg (veje, parkeringsarealer o.l.) kan udstykkes til selvstændige ejendomme.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang, delområde A
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 100.

5.2 Bebyggelsens omfang, delområde B
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60.

5.3 Bebyggelses omfang, delområde C
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 100.

5.4 Bebyggelsens placering, delområde A, B og C
Ny bebyggelse skal opføres med facade/gavl placeret parallelt med Gammel Gugvej.
Ny bebyggelse må ikke opføres med sammenhængende facade mod vej med en længde på over 25
m.
Ad 5.4
Lokalplanområdet er kendetegnet ved mindre bygninger og ejendomme. Såfremt større
byudviklingsprojekter ønskes etableret i området, skal projektet opdeles i mindre enheder med
henblik på at tilpasse sig områdets eksisterende skala.

5.5 Bygningshøjde og etageantal, delområde A og B
Ny bebyggelse må opføres i maks. 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Ad 5.5
Et etageareal svarer til alle arealer, hvor afstanden mellem underkant loft til terræn er mere end 1,25
m., dvs. at en høj kælder tæller med i bygningsarealet, ligesom der også er tale om byggeri i 2
etager.
Tekniske installationer, elevator- og trappetårn, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen eller etageantal.
Niveauplaner bestemmes i byggesagen og afhænger af, hvor på grunden bygningen placeres.
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5.6 Bygningshøjde og etageantal, delområde C
Ny bebyggelse må opføres i maks. 3 etager med en maks. bygningshøjde på 12,5 m.
Ad 5.6
Et etageareal svarer til alle arealer, hvor afstanden mellem underkant loft til terræn er mere end 1,25
m., dvs. at en høj kælder tæller med i bygningsarealet, lige som der også er tale om byggeri i 2
etager.
Tekniske installationer, elevator- og trappetårn, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen eller etageantal.
Niveauplaner bestemmes i byggesagen og afhænger af, hvor på grunden bygningen placeres.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facadeudtryk
Bebyggelse skal opføres med facadevirkning mod Gammel Gugvej.
Bebyggelse skal som hovedprincip fremstå med teglsten som blankt murværk. Der kan suppleres
med partier af tegl/beton med pudset flader samt med partier med glas, metal eller træ.
Udhuse og lignende mindre bygninger må opføres som lette konstruktioner i andre materialer, hvis
der opnås en god helhedsvirkning.
Facader skal brydes i højden, så der ikke kommer en facade med blank mur på mere end 4,0 m. i
højden uden skift. Der kan således ikke tillades blank mur højere end 4,0 m. med mindre, der laves
skift/brud i facaden.
Brud i facaden skal etableres med vandrette forskydninger, placering af vinduer, ændring i
materialevalg eller skift af murstenenes farver.
Eventuelle altangange kan etableres såfremt de:
- er indeliggende eller inddækket
- placeres på bebyggelsens indre facade, så de ikke er synlige fra Gammel Gugvej
- indpasses med materialiteten, så de passer ind i bygningen og ikke skiller sig ud/står frem
- forkortes så de ikke går langs hele facaden men kun et mindre stykke eller deles op
- indarbejdes med nicher, så arealet kan bruges til andet end gangareal.
Ad 6.1
Ved byggeri på skrånende terræn kan der opstå situationer, hvor bygningerne vil fremstå med en
meget høj ensartet facade fx mod vest (mod det lavest liggende terræn). Derfor er der indsat
bestemmelser, der sikrer mod høje ubrudte facader.
Altangange er ikke at foretrække, men der gives mulighed for etablering af altangange, såfremt de
etableres med de restriktioner, der er bestemt for at tage hensyn til, at altangangene ikke skæmmer
udtrykket af bebyggelserne, og for at de kan anvendes til fx ophold.

6.2 Forskudte facader
Sammenhængende bebyggelser skal opføres med forskudte facader både vandret og lodret og
med variation i bygningshøjderne.
De lodrette forskydninger (frem og tilbagerykninger af fx individuelle boligenheder) skal etableres for
min. hver 2. (bolig)enhed og have et omfang på mindst 0,5 m.
Forskydninger i bygningshøjderne skal etableres, så hver individuel (bolig)enhed tilpasses terræn.
Er der flere (bolig)enheder i en række, skal de således individuelt forskydes i højderne, så de følger
naturligt terræn.
Bestemmelser for de vandrette forskydningers brud er defineret i pkt. 6.1 ´Facadeudtryk'.
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Facader skal fremstå åbne og etableres med vinduer og døre mod vej og rekreative arealer.
Ad 6.2
For at undgå at der etableres bebyggelser i ensartede lange rækker, skal der etableres
forskydninger i facaden og forskydninger i tag-/sokkelkote forårsaget af terrænfald.
Hvis terræn ikke skråner, behøves der ikke forskydninger i højderne, da bygningerne i så fald ikke
behøver forskydning i højden for at være tilpasset til terrænet.
For at undgå et meget lukket udtryk mod fx vejen skal boligerne åbnes op mod vej og fællesområder
med fx vinduer.

6.3 Tage
Tage skal udføres i tegl eller beton, tagpap, skifer, matte metalplader eller som "grønt tag" med mos,
sedum eller lign.
Der tillades ikke fladt tag.
Bebyggelse skal opføres med enten symmetrisk saddeltag eller med ensidet taghældning. Ensidet
taghældning må have en hældning på maks. 25 grader.
En del af tagfladen kan etableres med taghaver og tagterrasser, men dette tæller for en etage i sig
selv.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet, må ikke være
reflekterende og må ikke medføre blændingsgener.
Skorstene skal være murede og placeres i tagryggen.

6.4 Tekniske bygningsinstallationer
Tekniske installationer, som fx ventilationsanlæg/-afkast, rørføringer mv., skal integreres i
bygningens arkitektur.
Dog kan de tekniske installationer placeres på tagfladen, såfremt de trækkes mindst 1,0 m. tilbage
fra bygningens facade eller skjules bag facade eller murkrone.

6.5 Skiltning
Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Undtaget herfra er firma- og logoskilte og
orienteringsskilte.
Skilte og flag må ikke opsættes på master eller tag, eller således, at dele af skiltet rager op over
facaderne.
Belysning af skilte skal udføres så lyskilden ikke er synlig fra offentlig vej og må ikke medføre
blændingsgener. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Eventuelle spotlamper og armaturer
skal være spinkle og udføres i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes
på. Lysskilte må ikke blinke.
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Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må hverken helt eller delvis dække
arkitektoniske elementer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding o.lign.
Skilte må ikke være reflekterende.
Udendørs LED-skærme tillades ikke. Der må ikke opsættes laserlys eller dynamiske, digitale
reklameskilte som fx lysaviser eller animerede reklamer.
Skiltning på facaden kan etableres med løse bogstaver, logoer og udhængsskilte, som er belyst eller
kan lyse.
Løse bogstaver og logoer må have en maks. højde på 0,7 m. Udhængsskilte må have en maks.
højde på 1,2 m. og en maks. bredde på 1,0 m.
Der kan etableres skiltning på vinduesfladerne, når skiltningen udgør maks. en fjerdedel af den
enkelte vinduesflade.
Der kan desuden opsættes maks. et pylon med fælles skiltning ved indkørsel til området fra
Sønderbro med en maks. højde på 2,5 m., en maks. bredde på 1,0 m. samt en maks. dybde på 0,5
m. Pylonet må have 2 flader med skilte.
I forbindelse med lejlighedsvise arrangementer kan der midlertidigt flages og skiltes i området.
Ad 6.5
Arkitektoniske elementer er eksempelvis udvendige døre, vinduer, gesimer, bånd, indfatninger og
pilastre.
Skiltning ud mod offentlige veje skal godkendes af Aalborg Kommune inden de sættes op.
Opsætning af skilte inden for vejbyggelinjen kræver godkendelse fra vejmyndigheden.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelle bestemmelser
Ubebyggede arealer, der er synlige fra de offentlige veje, og som ikke anvendes til ophold, færdsel
eller parkering, skal fremstå med beplantning.

7.2 Opholdsarealer
Ved etablering af boliger skal der anlægges udendørs opholdsarealer. Udendørs opholdsarealer må
ikke være støjbelastede.
Omfang af opholdsarealet er afhængig af boligtypen.
For åben-lav bebyggelse skal der på matriklen være opholdsarealer svarende til min. 50 % af
etagearealet, som udelukkende benyttes til boligformål, og min. 10 % af matriklen skal være fælles
udendørs opholdsareal.
For tæt-lav bebyggelse skal der i direkte tilknytning til hver bolig være ét privat opholdsareal på min.
20 m² pr. boligenhed, og min. 10 % af områdets samlede areal skal være fælles udendørs
opholdsareal.
For etageboliger skal der være fælles udendørs opholdsarealer svarende til min. 25 %
af etagearealet, som udelukkende benyttes til boligformål.
Udendørs opholdsarealer må placeres på terræn som forarealer, traditionelle haver og terrasser
eller som taghaver, tagterrasser eller altaner i tilknytning til den enkelte bolig langs facader og
gavlfacader.
Opholdsarealerne skal fremstå som grønne og frodige med græs, træer og buske. Der skal være
gode lege og opholdsmuligheder med siddepladser, legeredskaber m.v. Der kan etableres fast
belægning, hvor der er et funktionelt behov.
Ad 7.2
Procentsatserne udregnes udelukkende af det areal, som reelt benyttes til boligformål, og ikke af
adgangsarealer mv. Således regnes altangange (og fælles opholdsarealer i forbindelse med
altangange) ikke med til det etageareal, som benyttes til boligformål.
Opholdsarealer kan delvist glasinddækkes for at skærme mod vind og støj.
Evt. vestvendte terrasser, altaner mv. mod Gammel Gugvej kan ikke indgå i beregningen af
opholdsarealer, da de forventes at være støjbelastede.

7.3 Beplantning ved Gammel Gugvej
Langs den østlige side af Gammel Gugvej skal der etableres allé-beplantning i form af opstammede
løvtræer. Træerne skal være opstammede, så der opnås en frihøjde på min. 2,5 m. over cykel- og
gangareal. Træerne skal stå på en bunddækkende beplantning som fx græs, stauder mv.
Der skal desuden etableres træer på udvalgte steder langs vejens vestside i princippet som vist på
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illustrationsplanen jf. Kortbilag 3. Træerne skal understøtte det grønne forløb langs vejen og visuelt
skærme mod Gugvej/Ådalsmotorvejen.
En eksisterende fjernvarmeledning løber langs Gammel Gugvej, og beplantning skal friholdes 1,0 m.
på hver side af ledningens center.

7.4 Terrænregulering
Der tillades en terrænregulering på maks. 0,5 m. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel
end 0,5 m.
I en afstand mellem 0,5 m. og 2,5 m. fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning
på maks. 1:3.
På grunde med et terrænfald på 1,5 m. eller derover i byggefeltet, må grunden ikke planeres for at
tilpasse sig bebyggelsen, men bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende terræn.
Hvis flere boligenheder bygges sammen, skal hver boligenhed tilpasses terrænnet individuelt jf. pkt.
6.2.

7.5 Udendørs oplag
Eventuel udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelsen og skal afskærmes af
beplantning. Oplaget må ikke være synligt fra omgivelserne.

7.6 Hegn
Hegn i området skal udføres som levende hegn (hække og lignende). Der kan i begrænset omfang
opstilles hegn omkring terrasser og lign. i tilknytning til boligen.
Det levende hegn i skel kan suppleres med et trådhegn. Hegnet skal været sløret af beplantning ud
mod naboarealer, herunder veje, stier og fællesarealer. Højden på et fast hegn må ikke overstige det
levende hegn, som fuldt udvokset. Et levende hegn skal etableres på en måde, så det kan plantes
og vedligeholdes på egen grund.

7.7 Bevaringsværdig træer
Bevaringsværdige træer skal fortsat fremstå som store fuldkronede træer med naturlig vækstform.
Dermed må kronen ikke reduceres i et omfang, der forhindrer dette udtryk både i højde og bredde.
Kronen skal udgøre min. 2/3 at træets samlede højde og må ikke opstammes mere end dette.
Træet skal beskyttes inden for drypzonen. Denne zone skal afskærmes i en evt. byggeproces. Inden
for drypzonen må jorden ikke bearbejdes eller køres på, og der må ikke være oplag. Stammen må
ikke beskadiges.
Såfremt træets sundhed gør, at det ikke længere kan opfylde kravene fra lokalplanen, skal det
erstattes med andre træer, der kan opnå tilsvarende kvaliteter i forhold til størrelse og volumen.
Et evt. erstatningstræ skal være af en hjemmehørende art.
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Ad 7.7
Drypzonen er det område, hvor kronen udbreder sig til.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Veje og vejadgang
Der er udlagt veje i princippet som vist på Kortbilag 2.
Vejadgang til områdets private ejendomme skal etableres fra Gammel Gugvej.
For matrikel 14b og matrikler i delområde C skal vejadgange etableres fra Rundvejen og Glentevej
efter anvisning fra vejmyndigheden, jf. Kortbilag 2.
Der må kun etableres en vejadgang til hver matrikel.
Ad 8.1
Da der etableres en cykelsti og fortov langs Gammel Gugvej, er der interesse i at have færrest
mulige overkørsler, hvorfor der kun tillades en ovekørsel pr. matrikel.
Ved projektering af veje og vendeplads skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for en 12
m lastbil (fx renovationsvogne), ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18
tons akseltryk og være fri for hindringer mv.

8.2 Gammel Gugvej
Vejstrækningen a-b, jf. Kortbilag 2, skal anlægges i princippet som vist på Kortbilag 2.
Vejstrækningen skal udformes som vist på principsnittet nedenfor med en kørebanebredde på min.
6 m., cykelsti langs vejens østside med en bredde på min. 2,5 m. samt fortov.

Langs vejens vestlige side skal etableres offentlig parkering til maks. 20 biler i form af
parkeringslommer eller længdeparkering inden for det areal til parkering, der er vist på Kortbilag 2.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
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Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Der udlægges enkeltrettet cykelsti og gangstier i princippet som vist på Kortbilag 2.
Ligeledes skal der sikres stiforbindelser fra det omkringliggende område som vist på Kortbilag 2.
Der kan etableres en eller flere stier, der forbinder Rundvejen med Gammel Gugvej.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal etableres parkering i overensstemmelse med nedenfor:
Bebyggelsens anvendelse

Standard P-norm

Boligbyggeri
Etagehuse (Etage)

over 50 m² bruttoetageareal

1½ P-plads pr. bolig*

under 50 m² bruttoetageareal

1 P-plads pr. 8 boliger*

* dog minimum 1 P-plads
Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser og ældreboliger. Bemærk

1 P-plads pr. 8 boligenheder*

at boligtyperne er omfattet af særlige regler mht. anvisningsret mv.

* dog minimum 1 P-plads
Erhvervsbyggeri
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger

1 P-plads pr. 50 m² etageareal (excl.
garageareal)

Restaurationer og lignende

1 P-plads pr. 10 siddepladser
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Udvalgsvarebutikker

1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1
P-plads pr. 50 m² øvrigt etageareal

Klinikker, service og butikslignende formål, fx frisør og rejsebureau

1 P-plads pr. 50 m² bruttoetageareal

Andet byggeri
Kulturelle formål, herunder teatre, biografer og lign.

1 P-plads pr. 8 siddepladser

Fitnesscenter

1 P-plads pr. 25 m²

Parkering skal etableres på terræn eller under bebyggelse.
Ved anvendelse til boligformål skal parkering enten etableres som fælles parkeringsareal for flere
boliger eller i direkte tilknytning til den enkelte bolig.
Parkering skal etableres på egen grund.
Der må ikke etableres vinkelretparkering med udbakning direkte ud til Gammel Gugvej.

8.5 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med de vejledende normer for
cykelparkering, der fremgår af kommuneplanens Bilag F.
Cykelparkering skal etableres på terræn enten som fælles parkeringsareal for flere boliger eller i
direkte tilknytning til den enkelte bolig. Mindst 50 % af cykelparkering, der etableres som fælles
parkeringsareal, skal være overdækket.
Bebyggelsens anvendelse

Standard cykelparkeringsnorm

Etagehuse, ungdomsboliger m.v.

2 pr. bolig

Kontor

1 pr. 100 m²

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker

1 pr. 100 m²

Teatre, biografer og lign.

2 pr. 10 siddepladser

Fitnesscenter

1 pr. 50 m²
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Hotel og restaurant

2 pr. 10 gæster

Institutioner

5. pr. 10 ansatte
2 pr. 10 besøgende

Rekreative anlæg

2 pr. 10 gæster pr. dag
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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
Afledning af overfladevand til kloaksystemet må ikke forøges.
Der vil blive stillet krav om forsinkelse af overfladevand, hvis afledningen til det offentlige
kloaksystems ledninger forøges i forhold til det nuværende.
Forsinkelse af regnvand skal ske ved etablering af fx grønne tage/facader, regnvandsbede, mv.

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
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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.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (fx komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx 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
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj, og de vejledende grænseværdier for støj kan ikke
overholdes uden støjafskærmende foranstaltninger.
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Ny bebyggelse i lokalplanområdet betragtes som huludfyldning.
Der kan i disse særlige situationer planlægges nye støjisolerede boliger (og tilsvarende
anvendelse) under forudsætning af, at det sikres at:
Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et
støjniveau lavere end Lden 58 dB
Det indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 33 dB(A) (jf. BR10)
Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i
sove- og opholdsrum med åbne vinduer
Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og
birum mod gaden.
De mest almindelige løsninger af vinduer med god lydisolation i åben tilstand er russervinduer,
vinduer med drejelig eller forskydelig lydskodde, og delvis afdækning af facaden med glasskakt.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj
fra virksomheder
Ad 10.2
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst muligt gene for
støjfølsomme anvendelser.
Vareindlevering skal placeres og indrettes, så det medfører mindst mulige gener for naboer.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening, hvis der bygges tæt-lav boliger.
Hver grundejerforening oprettes med medlemspligt for samtlige grundejere inden for det
pågældende område. Afgrænsningen af de enkelte foreninger fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer og beplantningsbælte mv. der hører til
foreningens område.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige renholdelse, snerydning
og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde og lign. med
tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen 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 et halvt år efter ibrugtagning, eller 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, delområde A, B og C
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse,
før:
Udendørs opholdsarealer er etableret jf. pkt. 7.2
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.

12.2 Betingelse, delområde D
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse,
før:
Gammel Gugvej er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af byplanvedtægt
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
byplanvedtægt for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Byplanvedtægt nr. 5, Frydendalskvarteret.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves de
servitutstiftende bestemmelser i følgende servitut inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 14dt, 14ds, 14cl, 14cm, 14f, 14k, 14y, 14dp1ahq, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 14.07.1900
Titel: Dokument om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod svinehold m.v.
Indhold: Servitutstiftende skødebestemmelser om pligt til at bebyggelse opføres i villastil, om forbud
mod svinehold samt om ret til at erholde vand fra vandværket på matr.nr. 1am smst.
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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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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af fx virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Miljøklasse

Udkast

Butikker

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Service
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, fx guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3
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Udkast

Benzinsalg
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Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg,

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.
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Udkast

Tekniske anlæg
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Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Udkast

Værksteder o.l.
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Udkast

Mindre industri
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Større industri
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

7

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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