LOKALPLAN 1-4-114
Boliger, Østre Havnepromenade,
Ø-gadekvarteret

Forslag godkendt af Aalborg Byråd 21.10.2019
Offentlig høring fra 25.10.2019 til 22.11.2019

Forslag

Indholdsfortegnelse
Hvad er en lokalplan?

1

Redegørelse

3

Baggrund og formål

4

Området

5

Lokalplanens indhold

8

Anden planlægning

19

Anden lovgivning

24

Servitutter

27

Bestemmelser

29

1. Formål

30

2. Område- og zonestatus

31

3. Arealanvendelse

32

4. Udstykning

34

5. Bebyggelsens omfang og placering

35

6. Bebyggelsens udseende

38

7. Ubebyggede arealer

43

8. Veje, stier og parkering

50

9. Tekniske anlæg

52

10. Miljø

54

11. Grundejerforening

55

12. Betingelser for ibrugtagning

56

13. Lokalplan

57

14. Servitutter

58

15. Retsvirkninger

59

Kort og bilag

61

Kortbilag 1 - Matrikelkort

62

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

63

Kortbilag 3 - Ledningsplan

64

Kortbilag 4 - Illustrationsplan

65

Forslag
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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
Lokalplanområdet er en del af det højt prioriterede byomdannelsesområde "Østre Havn". Formålet
med lokalplanen er, at muliggøre omdannelse af det tidligere industriområde til et boligpræget
område, hvor også nye rekreative muligheder i "Østre Havnepark" i tilknytning til Østre Havn spiller
en central rolle.
Lokalplanen giver mulighed for en åben karrébebyggelse, der består af punkthuse og en
randbebyggelse i varierende højder, hvor det højeste punkt er 13 etager og det laveste 5 etager. Der
lægges vægt på bygningernes vertikale udtryk i arkitekturen og variationer i bygningshøjderne, som
danner en god helhedsvirkning med nabobebyggelser - dels omkring havnebassinet, dels langs
Nyhavnsgade.
Der er fokus på udsigtskvaliteter og gode udendørs opholdsmuligheder mod Østre Havn, både af
privat og offentlig karakter. Bebyggelsen begrønnes både i gårdmiljøet og på altaner/terrasser, samt
i kantzonen mellem offentlig og privat arealer langs havnepromenaden.
Dele af lokalplanens bebyggelse ligger ud mod Nyhavnsgade, som er støjbelastet. Lokalplanen skal
derfor sikre at boligerne og opholdsarealerne etableres således, at de vejledende grænseværdier for
støj overholdes.
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen,
Østre Havn, Ø-gadekvarteret, som skaber mulighed for en relativ tæt, høj (maks. 35 meter) men
også grøn bebyggelse. De overordnede strukturer fra lokalplan 1-4-108, såsom veje, stier mv.
videreføres i denne lokalplan, hvorimod bebyggelsens arkitektur og friarealer nytænkes.
Lokalplanen ændrer ikke på områdets anvendelse, hvor lokalplanen fortsat kan anvendes til boliger,
samt rekreative formål i parkområdet.
Nærværende lokalplan ophæver det område, der er omfattet af lokalplan 1-4-108 på alle punkter
med undtagelse af punkt 11 vedr. grundejerforening.
Sammen med lokalplanen er der indgået aftale om finansiering og etablering af parkområdet Østre
Havnepark.
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Området
Lokalplanområdet ligger i byzone, har et areal på ca. 11.000 m² og omfatter matr. nr. 102a, dele af
102b og 5ael.
Det har en attraktiv og synlig beliggenhed mellem Østre Havn og Nyhavnsgade. Byudvikling her vil
være en væsentlig brik i, hvordan man vil opleve ankomsten til Aalborg ad Nyhavnsgade. Det vil
også få betydning for den samlede karakter af byrummet omkring Østre Havn.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Hovedparten af området er ryddet, græssået og ligger klar til omdannelse. Ved Østre Havn er der
landfaciliteter til en kabelbane, der foreløbig er etableret som en midlertidig aktivitet.

Side 5

Forslag

Lokalplan 1-4-114

I tilknytning til området ligger et pumpehus, som knytter sig til en stor og betydningsfuld
vandafledningsledning. Ledningen har et forløb nordsyd gennem området, og udgør en væsentlig
binding for byggemulighederne.
I den vestlige del af området ligger en eksisterende virksomhed; Rolls Royce Marine, der
beskæftiger sig med service og reparation af blandt andet store skibsskruer. Til og fra virksomheden
er der jævnligt tung trafik, herunder store specialtransporter, disse har vejadgang fra Nyhavnsgade.
Lokalplanen lægger op til at bygningen for Rolls Royce Marine nedrives og vejadgangen fra
Nyhavnsgade ikke længere benyttes som daglig adgang for beboere.

Området ved Rolls Royce.

Omgivelser
Øst for lokalplanområdet ligger en klynge af etageboligbebyggelser, der varierer i højden.
Bebyggelsen tættest på lokalplanområdet er op til 10 etager. Mod nord grænser området op til Østre
Havn og Østre Havnepark. Mod vest er E-huset, en kontorbebyggelse på 5-6 etager. Syd for
området afgrænses området af et fremtidigt parkeringshus (jf. lokalplan 1-4-108) og Nyhavnsgade
med nyere erhvervs- og boligbebyggelser.
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Lokalplanområdets nærområde.
Trafikbelastningen på Nyhavnsgade har væsentlige støjkonsekvenser for området. Naboskabet til
Østre Havn er et unikt potentiale for området set i forhold til rekreation og vandaktiviteter. Der er
mulighed for vejadgang via Beddingen fra øst og Østre Havnepromenade fra vest. Området indgår i
en sammenhængende overordnet stiforbindelse langs hele Aalborgs havnefront
(Havnepromenade).
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Lokalplanens indhold

Visualisering af bebyggelse og stemning over Østre Havn

Disponering

Lokalplanen er beliggende imellem Nyhavnsgade og Østre Havn. Som en del af det samlede projekt
opføres der tre højhuse i henholdsvis 11, 12 og 13 etager. De tre højhuse vil sammen med sine
nabobebyggelser understrege Aalborgs vision for at gøre Østre Havn til en markant bydel, der tager
del i Aalborgs skyline. Det højeste punkt i bebyggelsen vil have en maks. højde på 45,1 meter (målt
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fra vandoverfladen).

3D visualisering set fra syd over bebyggelsen

Opstalt af bebyggelsens nord facade og sammenhængen til de omkringliggende bygninger.

Lokalplanen bygger videre på den etablerede bebyggelsesstrukturen, som er udformet som en åben
karrébebyggelse, hvor der mod nord er punkthuse, derudover videreføres de eksisterende planlagte
strukturer og forbindelser, samt sammenhæng til de tilstødende områder.
Ved at lave en gradueret optrapning af bygningsmassen ud mod Østre Havn skabes en harmonisk
sammenhæng mellem punkthusene og den øvrige del af bebyggelsen. Optrapningen sikre ligeledes
sollys i gårdrummet imellem bygningerne, og giver mulighed for at flest mulige boliger får en god
udsigt og dagslysforhold.
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Skyggestudier af bebyggelsen, som viser skyggepåvirkningerne hhv. 21. april og 21. juni.

Mod vest danner bebyggelsen en min. 10 meter bred passage mod nabobebyggelsen (E-huset).
Ved at lade bebyggelsen trappe væk fra nabohuset gives der bedre lysforhold til de nederste boliger,
samt en mere åben passage ud mod Østre Havn. Bebyggelsen mod Nyhavnsgade fungerer
desuden som en buffer, som giver mulighed for at kunne etablere et opholdsareal i gårdrummet, der
ikke er belastet af den forholdsvis høje trafikstøj fra Nyhavnsgade.

Inden for hvert af volumenerne introduceres en række markante forskydninger, der skaber et
varieret og dynamisk facadeforløb, som opleves foranderligt rundt om bebyggelsen.
Forskydningerne fremstår som vertikale delinger i facaden, som skaber et levende spil af skygger og
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fordybninger. Bebyggelsen har forskydninger af facader og etageantal for ca. hver 17. meter.
Bebyggelsesskalaen holdes varierende for at skabe en tilpasning til den omkringliggende byskala.
Bebyggelsen nedtrappes derfor i 5-7 etager mod Nyhavnsgade, mens der ud til Østre Havn
optrappes til 11-13 etager. Mod Nyhavnsgade optrappes i en rytme, hvor etageantallet stiger hhv.
med 1 etage mod Nyhavnsgade og mod vest med 2 etager.
Opdelingen af projektet i mindre volumener definerer en mere oplevelsesrig rytme og variation i
bebyggelsen.
For at opnå en god forbindelse mod bebyggelsen mod øst hæves hele projektet op på en ca. 1,6
meter høj plint. Denne plint tænkes udformet i beton med store, grønne bede og opholdsarealer.

Arkitektur
Det er visionen at skabe et imødekommende, varieret og kvalitetsorienteret byggeri. Bygningernes
udtryk og materialitet spiller sammen med stedets karakter bestående af teglsten i varierede farver,
forskydninger, tilbagetrækninger og relieffer i murværket. Facaderne udformes med en let og åben
karakter, hvor altaner og vinduesudformning er med til at skabe et varieret udtryk.
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Visualisering ud mod Østre Havn.

Anvendelsen af tegl styrker ønsket om et samlet Østre Havn i et urbant miljø, sammen med de
omkringliggende bebyggelser, der er udført i forskellige teglstensvariationer. Det er væsentligt for
selve oplevelsen af bebyggelserne, at der er anvendt tegl med en høj grad af stoflighed, såsom
blødstrøgne tegl eller tegl med tilsvarende stoflighed.
Selve udtrykket i bebyggelsernes facade varieres for at skabe dynamik i facaderytmen. Her kan der
fx anvendes dybtliggende/indeliggende vinduer, mindre udkragninger i stue/førstesal, samt placering
af vinduer og altaner i et system, der sikre en vis privathed i den enkelte lejlighed og fremmer en
rytme i facaden.
Altaner fremstår lette og transparente i stål eller glas. For at sikre et harmonisk udtryk i facaden
udformes altanernes værn, så de dækker for siderne af bundpladen. Bundpladen underbeklædes
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samt ophæng og afstivere til altanen udformes, så de ikke er højere værnenes højde.

Særligt for bebyggelse ud mod Østre Havn inddeles facaden efter princippet om basen, torsoen og
kronen.
Her stilles der særlige krav til bebyggelsens base og krone, hvor torsoen sammenbinder bygningens
facade.
Basen er bebyggelsens første i 1-2 etager, som gives en særlig detaljering i murværket, som fx
skifte i materialer, reliefvirkninger, farveskift mv., således de første etager fremstår med en åbenhed
og som base til bygningen.
Kronen er bebyggelsens 2 øvre etager, som bearbejdes med fx dobbelthøje vinduer eller
sammenhængende vinduesbånd så toppen af bygningen får et let og åbent udtryk.

Begrønning og rekreative områder
Der er fire forskellige grønne områder: Gårdrummet, Forareal, Havnepromenaden samt Østre
Havnepark.
Der lægges vægt på bebyggelsens udformning i gadeniveau med henblik på at sikre et kvalitetsrigt
bymiljø.
Udearealer disponeres med differentieret funktionalitet og god opholdskomfort (sol, læ mv.). I den
forbindelse er der udarbejdet vind og skyggestudier omkring høje bygninger. Studierne viser, at der
er mulighed for sol i gårdrummet, samt at der ikke opstår turbulens ved de høje bygninger.
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Eksempler på grønne kantzoner med opholdsmuligheder og som giver en privathed.

Gårdrummet (fælles og privat opholdsareal)
Det centrale gårdrum indrammes og beskyttes af de omkringliggende bygninger. Herved etableres
der naturlige og centrale omdrejningspunkter for uformelle ophold, bevægelse, leg og sociale
aktiviteter.
Gårdrummet etableres i betonsten med differentierede grønne flader af græs, lav beplantning, træer
og buske. Det er intentionen, at hovedtrækket fra det eksisterende landskabsdesign mod øst
videreføres i gårdrummet for denne lokalplan, således bebyggelsen får en samhørighed.
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Gårdrummet i bebyggelsen mod øst er karakteriseret af et strøg med teglfliser. Intentionen er at dette strøg viderføres i
denne lokalplan.

Langs med bebyggelsens indre facade etableres mindre private haver til lejligheder i stueplan. Disse
indrammes af lave hække, som skaber mindre nicher langs det indre facadeforløb og skaber en
privat afstand til haverne.
Taghaver i delområde A etableres hensigtsmæssigt på de laveste tage mod syd, for derved at skabe
udearealer med bedst mulige solforhold, samtidigt med at man har udsigt til både vandet og byen.
Forarealet mellem bebyggelsen mod Nyhavnsgade og mod vest udformes således, at det fremstår
som en visuel grøn buffer mellem det bebyggede og trafikken. Den grønne plint bearbejdes, så den
fremstår som et urbant landskabselement for hele bebyggelsen og området.
Den grønne plint skaber variation og bevægelse langs Nyhavnsgade og passagen mod vest, men
beskytter ligeledes boligerne i stueplan mod indkigsgener. Hermed bliver den landskabelige
modulering af forarealet et integreret og vigtigt element i projektet.
Havnepromenaden
Der sikres areal til en sammenhængende rekreativ færdelsmulighed for fodgængere og cyklister
gennem området som en fortsættelse af havnepromenaden i naboområderne. Havnepromenaden
knyttes sammen med andre forbindelser til den bagvedliggende by, så der skabes en
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sammenhængende færdselsstruktur for bløde trafikanter.
På havnepromenaden indrettes der nicher mellem bygningerne, som strækker sig 15 meter ind, for
at skabe en bred havnepromenade med gode muligheder for ophold og forhold for beplantning. Det
er væsentligt, at havnepromenadens overflade fremstår som en del af nicherne for at opnå den
ønskede karakter.
Beplantning og opholdsmuligheder på havnepromenaden er med til at skabe en blød overgang
mellem bebyggelser og den hårde overflade på havnepromenaden. Derudover er den også med til
at sikre en menneskelig skala ved de høje byggerier.
I forhold til beplantningen på havnepromenaden er det væsentligt at der findes robuste plantearter,
der kan holde til det hårdføre klima ved havnen. Der er derfor i lokalplanens bestemmelser anført en
liste over forslag til beplantning, der egner sig godt i dette miljø.
Østre Havnepark
Østre Havnepark bliver områdets fælles grønne område, hvor også Aalborg Cable Park (AACP) er
en fast del af området. Østre Havnepark og AACP får et nyt klubhus, som bliver en fast del af
parkens inventar.
Østre Havnepark består af flere tydelige ruminddelinge via terræn og materialevalg, der relaterer sig
til Østre Havn og dets brugerne. De forskellige ruminddelinger indeholder bl.a. opholdszoner og
mulighed for spil/leg. Det er væsentligt, at parken udformes på en sådan måde, at der tages højde
for skygger/sol/læ.
Derudover bør indretningen af parken signalere, at der er forskellige brugergrupper, som bruger
parken - både beboere, brugere af AACP og forbipassende.
Derudover indrettes parken med stiforløb langs kajkanten og gennem parken.
Beplantningen i parken bør fremstå varieret, i flere højder (både træer, buske og græsser) og
størrelser, der bidrager til en sansemæssig oplevelse og blomstre på forskellige årstider egnskarakteristisk for Limfjordslandskabet (eksempelvis marehalm, lyng, fyr mv.)
Landskabselementer og arktiektur kan bearbejdes, hvor fladen fx bliver til en høj eller dal, eller hvor
man arbejder med den vilde beplantning og en forhøjning.
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Inspirationsbilleder der viser en beplantning og bearbejdning af landskabselementer og arkitektur.

Infrastruktur
Der etableres stiforbindelser i området, langs havnepromenaden, i passagen og gennem
bebyggelsen fra naboområdet, Beddingen. Dele af stiforbindelsen indgår i shared space arealerne.
Adgangen til området med bil kan foregå gennem parkeringskælder og til parkeringhus eller ad
Østre Havnepromenade, som dog kun er muligt som ærindekørsel.
Shared space
De dele af havnepromenaden, der også betjener biler (servicekørsel + adgang til parkering)
indrettes som shared space. Adgang for ærinde- og servicekørsel foregår via shared space-arealer,
dvs. at arealerne i design og indretning har pladskarakter og klart signalere at færdsel foregår på de
bløde trafikanters præmisser.
Parkering i konstruktion
Forudsætningen for at lokalplanens byggemulighed kan udnyttes fuldt ud er at parkering placeres i
det begrønnede p-hus, som støder op til lokalplanens afgræsning og som er nærmere beskrevet i
lokalplan 1-4-108. Arealer på terræn friholdes for parkering på nær enkelte handicap- og
gæsteparkeringspladser.
Cykelparkering
Cykler kan ligeledes placeres på terræn, på dæk eller i p-kælder på lige fod med bilparkering.
Cykelparkeringen placeres i minimal afstand fra adgangen til opgange og de funktioner,
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cykelparkeringen betjener.
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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.
Aalborg Kommune ønsker at koncentrere Aalborgs byvækst i vækstaksen, som er et bånd der løber
fra lufthavnen i nordvest til havnen i sydøst. Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at
byudvikling i Aalborg først og fremmest skal ske indenfor eksisterende grænser via fortætning og
omdannelse. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og bo-miljøer med
fokus på bæredygtighed, og boligmassen i midtbyen skal som udgangspunkt bevares og udbygges,
hvor der er muligheder.
Kommuneplanens hovedstruktur beskriver at en større del af trafikken i Aalborg midtby skal foregå
med bæredygtige transportformer. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik prioriteres højt. I
vækstaksen danner højklasset kollektiv transport en trafikal rygrad for den fremtidige bæredygtige
byudvikling i Aalborg. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.
Da lokalplanen omfatter en bebyggelse, der kategoriseres som højhus i kommuneplanens
retningslinje '5.1.3 Højhuse' er der udarbejdet en højhusredegørelse og konsekvensanalyse, der gør
rede for bebyggelsens arkitektur og sammenhæng til kontekst, byrumskvalitet, sol/skyggestudier,
samfundsøkonomi, mobilitet og bæredygtighd, samt vindstudier.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanens
rammeområde 1.4.D1 Østre Havn.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved
Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn og Lokalplan 10-041 Erhvervsområde ved Gasværksvej.
Lokalplan 1-4-108 muliggør boliger m.m. på samme vis som nærværende lokalplan. Lokalplanen
skaber mulighed for en relativ tæt, høj (maks. 35 meter) men også grøn bebyggelse. Der er fokus på
udsigtskvaliteter og gode udendørs opholdsmuligheder mod Østre Havn. Der lægges vægt på at
bebyggelsen danner en god helhedsvirkning med nabobebyggelser - dels omkring havnebassinet,
dels langs Nyhavnsgade.
Lokalplan 10-041 sikrer, at der kan etableres et bredt udvalg af virksomhedstyper. Samtidig kan de
eksisterende fremstillingsvirksomheder fastholdes og udbygges inden for lokalplanområdet.
Lokalplan 1-4-108 ophæves, med undtagelse af punkt 11. Grundejerforening, for det område, som
er omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan
1-4-114, da der har vist sig behov for en nytænkning af lokalplanens område. Derudover ophæves
lokalplan 10-041 for det område, der er omfattet af lokalplan 1-4-114.
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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
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, der er
beliggende 6 km nordvest for lokalplanområdet.
Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at planlægningen af området
ved Østre Havn til boligformål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil
medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.
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Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanen har ikke betydning for beskyttelsen af truede dyre- og plantearter. Det vurderes dog at
lokalplanområdet i mindre grad indgår som ledelinje og fourageringsområde for byens bestand af
flagermus beskyttet efter EU habitatdirektivets bilag IV.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 5 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
De kystnære dele af byzonen i den østlige del af Aalborg bymidte gennemgår generelt en større
transformationsproces i disse år. Det hænger sammen med omdannelsen af de tidligere
industriområder til nye bydele med boliger, kultur, uddannelser, arbejdspladser mv. Historisk har
Østre Havn været karakteriseret ved en blanding af lavt og højt byggeri (siloer o.l.).
I forhold til den visuelle påvirkning af kysten ligger lokalplanområdet i 2. række bag Pieren (LP
1-4-110), som er planlagt til højhusbyggeri (4-20 etager); samt bag bebyggelsen jf. LP 1-4-109 og
LP 1-4-104, som i begge tilfælde kan være i 10-11 etager. Påvirkningen af kystlandskabet som følge
af den planlagte bebyggelse i nærværende lokalplan (3-13 etager) vurderes derfor at være af
underordnet betydning.

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
virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af
parkanlægget: Østre Havnepark. Østre Havnepark skal indrettes med fleksible havnerelaterede
opholds- og aktivitetsmuligheder samt beplantning og skal etableres i sammenhæng med
lokalplanens §7.4.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.

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:
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Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
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
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opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

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

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.

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

Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for midlertidig eller permanent
grundvandssænkning skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg Kommune inden
igangsættelse, jf. Vandforsyningsloven og Byggeloven. På grund af beliggenheden tæt på fjorden,
kendskab til flere jordforureninger i nærområdet, og dermed områdets særlige beskaffenhed, skal
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der tages særlige hensyn ved en evt. grundvandssænkning. Der kan blive stillet krav om
beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage
skader i omgivelserne, samt påvirke eksisteren-de jordforureninger i området.

Støj
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre lokalplanens
anvendelse mod støjgener, jf. Planlovens § 15a. Dermed skal bestemmelserne i pkt. 10 Miljø sikre,
at miljøstyrelsens grænseværdier er overholdt indendørs med åbne vinduer og på udendørs
opholdsarealer.
De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning, nr. 4/2007 'Støj
fra veje' samt i kommuneplanens retningslinje 13.3.
Planområdet er udsat for støj fra Nyhavnsgade, som løber langs planområdets sydlige afgrænsning.
Der er udarbejdet en redegørelse for trafikstøj, som viser at vejstøjen langs planområdets sydlige og
østlige afgrænsning overstiger grænseværdien på 58 dB for boliger, offentlige formål og rekreative
områder i byer.
I henhold til tillægget til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 fra juli 2017, kan der planlægges nye
støjisolerede boliger i eksisterende støjbelastede byområder. Så længe området til udendørs ophold
overholder støjgrænserne, skal det sikres at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum med
åbne og lukkede vinduer overholder støjgrænserne. Dette kan sikres ved at etablere specielle
facadeløsninger som fx russervinduer eller vinduer med forsatsruder på de dele af facaderne, hvor
der vil forekomme overskridelser.
For at sikre en acceptabel støjpåvirkning af bebyggelsen iht. til reglerne om nye boliger i
støjbelastede byområder, skal der derfor etableres lyddæmpende foranstaltninger mod ovenævnte
veje, i form af fx forsatsfacader af glas, lyddæmpende ruder, ventilationsvinduer, glasafskærmning af
opholdsarealer på tagterrasser og lignende med henblik på at sikre, at støjkravene overholdes
indendørs og på opholdsarealer.

Risikovirksomhed
Lokalplanen omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra risikovirksomheden Tulip Food
Company Aalborg. Hensynet til risikoen for større uheld skal derfor inddrages i planlægningen.
Risikomyndighederne er hørt forud for tilvejebringelsen af planen, jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om
planlægning omkring risikovirksomheder. Følgende risikomyndigheder er hørt: Aalborg Kommune,
Miljø- og Energiforvaltningen, Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Arbejdstilsynet,
Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.
Der er modtaget et høringssvar fra Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. På den
baggrund er der foretaget følgende sikkerhedsmæssige foranstaltninger i planlægningen:
For Tulip Food Company Aalborg er der fastlagt en maksimal konsekvensafstand på 380 meter.
Uden for denne afstand er der ikke fare for dødsfald eller livstruende sundhedspåvirkninger.
Sandsynligheden for gener som følge af ammoniakudslip uden for den maksimale
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konsekvensafstand er så lille, at det ikke medfører begrænsninger ved etablering af et
etageboligområde med grønne friarealer jf. forslag til lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre
Havnepromenade, Ø-gadekvarteret.
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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. 5ael, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 21.07.1989
Titel: Dok om vedligeholdelse af kajindfatning.
Indhold: evt. nedlæggelse bolværk, benyttelse mm.
Påtaleberettiget: Aalborg Havn
Matr.nr. 5ael, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 10.04.1990
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Forsyning/afløb
Matr.nr. 102a og 5ael, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 04.11.2005
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Forsyning/afløb
Matr.nr. 102a og 5ael, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 08.08.2005
Titel: Stuhrs Brygge Spildevandslaug
Indhold: Dok om pligt til medlemskab af "Stuhrs Brygge Spildevandslaug"
Matr. nr. 201-a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 18.06.2004
Titel: Dok. om forsyning/afløb
Indhold: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr. nr. 201a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 14.02.2007
Titel: Grundejerforening
Indhold: Vedtægter for grundejerforeningen Stuhrs
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Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og grundejere
Matr.nr. 102a og 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 01.08.1989
Titel: Dok om havnespor
Indhold: Havnespor på ejendomme tilhørende den daværende ejer Aalborg Værft A/S. Ingen
betydning i relation til fremtidig bebyggelse. Aflyst på ejendom i nærhed (5bb) d. 18/3-2005. Ikke i
brug længere - bør aflyses for disse matrikler.
Påtaleberettiget: Aalborg Havn og Banedanmark
Matr.nr. 102a og 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 10.04.1990
Titel: Dok. om forsynings- og afløbsledning.
Indhold: Vedr. elledninger mellem nedrevne fabriksbygninger (tidl. Aalborg Værft).
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 102a og 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 05.09.1990
Titel: Dok. anvendelses- og bebyggelsesforhold.
Indhold: Vedr. forurening i øverste jordlag; indeværer at al overjord skal køres i deponi ifbm. byggeri.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 102a og 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 06.11.1990
Titel: Dok. om forsynings- og afløbsledning.
Indhold: Vedr. vandlednings langs Nyhavnsgade beliggende ved fremtidig servicevej 17-20 m fra
skellet til Nyhavnsgade
Påtaleberettiget: Vand A/S
Matr.nr. 102a og 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 13.06.1991
Titel: Dok. m forsynings- og afløbsledning.
Indhold: Vedr. gammel olieledning langs Nyhavnsgade. Dybtgående rødder, opfyldning og
udgravning må ikke foretages indenfor et bælte af 2,5 m til hver side af et lodret plan gennem
olieledningens midtpunkt. Formentlig ikke i brug længere; beliggende 'indenfor' vandledning 13-18 m
fra Nyhavnsgade.
Påtaleberettiget: I/S Nordkraft
På kortbilag 3 er der vist vigtige deklarationsarealer og div. ledninger i området, som er tinglyst på
ejendommene.

Side 28

Forslag

Lokalplan 1-4-114

Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til blandede byformål, herunder boliger,
offentlighedens adgang til rekreative muligheder ved fjorden,
at bebyggelser og udearealer danner gode helheder med havnelandskabet og nabobebyggelser
med hensyn til bebyggelsesstruktur, højder, arkitektur, byrum og beplantning,
at bebyggelsen indrettes med gode udendørs opholds- og aktivitetsarealer,
arkitekturen fremstår med en let og åben karakter, vertikalitet, skalaspring, forskydninger og
variationer mellem husene,
en sammenhængende stistruktur med forbindelser til naboområder,
at området vejbetjenes fra Beddingen og Østre Havnepromenade.
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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 og C som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A og B
Delområdernes hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområderne må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

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 C
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål. Inden for delområderne må der være følgende,
såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
• Rekreative formål (grønne områder, parker, havnepromenade, pladser, stier o.l.)
• Tekniske anlæg (pumpestation, små transformere, vej- og stianlæg, affaldshåndtering o.l.)
• Butikker ved trafikanlæg o.l. (kiosk o.l.)*
• Restaurant o.l. (bar, fastfood, café o.l.)
• Kulturelle formål (kulturformidling, forsamlingslokale, udstilling o.l.)
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport, fitness o.l.)
* Der må etableres en kiosk eller lign. med et bruttoetageareal på maks. 100 m² i forbindelse med
Østre Havnepark.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Udstykning kan ske efter følgende principper:
Bygninger/bebyggelser kan indenfor delområde A og B udstykkes som sokkelgrunde. Se pkt.
4.2.
Veje, stier og fællesanlæg kan udstykkes som en eller flere selvstændige ejendomme.
Grunde i delområde C skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 100 m² og maks. 500
m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).

4.2 Sokkeludstykning
Udstykning til sokkelgrunde skal ske således at de enkelte bygninger, eller dele af bygninger, inkl.
eventuel overdækket parkering, udstykkes som en selvstændig ejendom.
Sokkelgrunden kan udstykkes således at udenomsarealer, terrasser, p-arealer og lign. samt mindre
sekundære bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen, er omfattet.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens omfang
Boligetagearealet for delområde A er maks. 13.550 m²
Inden for delområde A må etagearealet for byggefelt A1-A6 ikke overstige 7.175 m² og byggefelt
A7-A9 må ikke overstige 6.375 m².
Boligetagearealet for delområde B er maks. 5.675 m².
Samlet etageareal for delområde C er maks. 400 m².

5.2 Bygningshøjder
Ny bebyggelse i delområde A, B og C må opføres med en maks. højde som angivet nedenfor.
Tekniske installationer, elevator- og trappetårn er ikke omfattet af højdebegrænsningen eller
etageantal. Antenner under 1 meter er ikke omfattet af højdebegrænsningen eller etageantal.
Den maksimale bygningshøjde angives ved kote (DVR90).
Delområde A:
Etagehøjden er fastsat til maks. 3,1 meter, dog må stueetage og penthouse overskride dette.
Byggefelt A1 - maks. 7 etager
Byggefelt A2 - maks. 6 etager
Byggefelt A3 - maks. 5 etager
Byggefelt A4 - maks. 7 etager
Byggefelt A5 - maks. 9 etager
Byggefelt A6 - maks. 11 etager
Byggefelt A7 - maks.10 etager
Byggefelt A8 - maks. 13 etager
Byggefelt A9 - maks. 12 etager
Delområde B:
Etagehøjden er fastsat til maks. 3,4 meter.
Byggefelt B1 - maks. 10 etager
Byggefelt B2 - maks. 12 etager
Byggefelt B3 - maks. 11 etager
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Byggefelt B4 - maks. 10 etager
Delområde C:
Der må i byggefelt C1 maks. opføres bebyggelse i 5 meter.

5.3 Placering af ny bebyggelse
Placering af ny bebyggelse
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på kortbilag 2.
Dele af byggefelter, der eventuelt ikke bebygges, skal anvendes til friareal.
Bebyggelsesprincip
Bygninger skal placeres vinkelret på hinanden. Forskydninger kan bruges til at skabe variation i
bebyggelsen.
Facadelængde
Bebyggelse må have en facadelængde på maks. 17 meter, inden den skal brydes op. Ved opbrud i
facaden skal der ske en forskydning i facaden (horisontalt) og ved tagetage (vertikalt). Ved
byggefelter med trappetårne o.l. må den vertikale opdelingen undtages jf. pkt. 5.2.
Bygningsfremspring
Forskydninger skal bruges til at skabe variation i bebyggelsen og skal bruges til at skabe en
optrapning i bebyggelsens struktur, som skal være lavest mod Nyhavnsgade og højest mod Østre
Havn.
Forskydninger horisontalt skal være min. 1 meter.
Forskydninger vertikalt skal være min. 3 meter.
Altaner
Der kan opføres altaner på ny bebyggelse. Altaner må maks. række 1,40 meter ud over
byggefelterne og må maks. være 1,60 meter dybe. Altaner skal anbringes min. 3,8 meter over
terræn over vej eller offentlig sti.
Ad 5.3
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Principperne beskriver hvordan bygningen skal forskydes og varieres for at opnå rytme og
sammenhæng i facaden og i bebyggelsens skyline ud mod havnebassinet.

5.4 Gulvkote (Plint)
Kote på overkant stuegulv på ny bebyggelse skal være min. kote 2,50 (DVR90).
Hvis der etableres boliger med en gulvkote under kote 2,50, skal der etableres ekstra sikring af
boligerne mod oversvømmelse.
Kælderetage skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet.
Ad 5.4
Ved at bebyggelsen etableres i ovennævnte gulvkote, fremstår bebyggelsen samlet på en plint
hævet over havnepromenade og veje. Der vil derfor være særlige bestemmelser til bearbejdninger
af kanter på plint.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Udformning og materialer generelt
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt formsprog og høj kvalitet.
Der skal sikres arkitektonisk sammenhæng mellem de enkelte bygninger og eksisterende
bebyggelse. Dette skal ske ved forskydninger vertikalt og horisontalt i bygningsmasse samt ved
materialevalg, farver og detaljering.

6.2 Bebyggelsens udformning og materialer delområde A
Facader
Bebyggelsen skal opføres med blankt tegl som det bærende materiale, dvs. mindst 50% af
facaderne skal udføres i tegl. Bygningers overflader skal som hovedindtryk fremstå i blankt tegl. Tegl
skal være blødstrøgne og i brune nuancer.
Overfladerne skal varieres med vinduer, detaljering i murværket som fx relieffer, skift i farve eller
materialer. Dette kan udformes i lette materialer som træ, metal, skiffer, glas o.lign..
Overgangen mellem basen til bebyggelsens øvrige etager skal markeres med en udkragning på
min. 0,2 meter.
Vinduer
Vinduer skal udformes med brug af både kvadratiske og rektangulære former for at opnå en varieret
facade. For at skabe en dybdevirkning i facaden skal min. 10 % af vinduer skal være dybdeliggende.
Altaner
Altaner skal fremstå lette og transparente i materialer af stål eller glas. Bundplade skal være
underbeklædte og værn skal trækkes ned foran bundpladen.
Bæringer skal fæstes under håndliste, således de udføres som "frithængende" og må derfor ikke
understøttes af fx søjler eller trækbånd.
Altaner kan indplaceres med henblik på at skabe attraktive uderum og bidrage til at skabe
dybdevirkning i facaden.
Tage
Tage skal have en taghældning mellem 0-15 grader.
Særligt for byggefelt A1 - A6:
Facaden skal karakteriseres ved en tydelig vertikalitet og skift. Facaden skal opdeles lodret for min.
hver 17 meter og forskydes min. 1,5 meter.
Etagehøjder kan maks. stige med 1 etage i byggefelt A1-A4. Hvorimod det må stige med 2 etager
fra byggefelt A4-A6.
Facader mod Nyhavnsgade skal udføres med en støjdæmpende virkning, således at gældende
grænseværdier for det indendørs støjniveau kan overholdes. Se også pkt. 10.1.
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Særligt for byggefelt A7-A9 (Højhuset):
Bebyggelsen skal differentieres i højden.
De første 2 etager skal fremstå som bebyggelsens base og skal have en høj detaljeringsgrad i form
af fx relief i murværket, farveskift, materialeskift mv.
De sidste to etager kan udformes som penthouse, med dobbelthøje vinduer.
Ad 6.2

Særligt for facaden er at den udformes med dybdeliggende vinduer, skalaspring og altaner med et
let udtryk.
Hensigten er, at basen skal medvirke til at give punkthusene en menneskelig skala i gadeniveau.

6.3 Bebyggelsens udformning og materialer delområde B
Facader
Bebyggelsen skal opføres med blank tegl som det primære materiale, dvs. mindst 50% af facaderne
skal udføres i tegl.
Facaden skal varieres i murværket med fx variationer i materialer, relieffer eller farve- og
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materialeskift. Variationer i facaden skal føres i forlængelse af vinduerne og skal udfylde min. 25 %
af facadens overflade.
Bebyggelsen skal differentieres i højden. De første 2 etager skal fremstå som bebyggelsens base
og de sidste 2 etager som bebyggelsens krone. Disse etager skal have en høj detaljeringsgrad eller
lethed i form af fx relief i murværket, farveskift, materialeskift, dobbelthøje vinduer mv.
Vinduer
Vinduer skal udformes og placeres, så de fremhæver en tydelig vertikalitet i facaden.
Altaner
Altaner skal fremstå lette og transparente i stål eller glas. Bundplade skal være underbeklædte og
værn skal trækkes ned foran bundpladen.
Bæringer skal fæstes under håndliste, således de udføres som "frithængende" og må derfor ikke
understøttes af fx søjler eller trækbånd.
Altaner kan indplaceres med henblik på at skabe attraktive uderum og overdækning.
Tage
Tage skal have en taghældning mellem 0-15 grader.
Ad 6.3

Side 40

Forslag

Lokalplan 1-4-114

Særligt for facaden er, at den udformes med en tydelig vertikalitet som vinduerne er med til at skabe
sammen med variation i murværket.

6.4 Bebyggelsens udformning og materialer delområde C
Fritidsbebyggelsen i Østre Havnepark skal udformes med en let og åben karakter med referencer til
den maritime beliggenhed.
Materialer kan fx være træ, glas og overfladebehandlet stål.
Ad 6.4
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Opmærksomheden henledes på den centrale og synlige beliggenhed, hvorfor der vil være skærpet
fokus på arkitektonisk kvalitet.

6.5 Kanter på plint
Kanter på den hævet sokkel (plint) skal bearbejdes som bløde grønne overgange mellem gårdrum
og havnepromenade, sti eller vej.
Dette skal ske i form af en kombination af landskabsbearbejdning, beplantning, etablering af
opholdsmuligheder i kanten, terrassering og etablering af forbindelser (stier/trapper/ramper) mellem
opholdsdæk og omgivelser.
Ad 6.5
Opmærksomheden henledes i særlig grad på kanten af plint mod havnepromenaden, hvor et
humant bymiljø prioriteres særligt højt.

6.6 Ventilation
Ventilationsafkast ol. skal udføres som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.
Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes facader.

6.7 Skilte
Skiltning og reklamering må kun ske i forbindelse med erhvervsvirksomheder, publikumsorienterede
aktiviteter og lignende funktioner.
Der kan opstilles fælles oplysnings- og henvisningsskilte i forbindelse med vejadgang og
havnepromenade. Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke virke dominerende.
Skilteflade maks. 1 m2 og højde over terræn maks. 1,5 m.
Den enkelte virksomhed/funktion må have ét facadeskilt pr. facade langs offentligt tilgængelige
byrum. Facadeskilte skal med hensyn til størrelse og udformning tilpasses bygningens/byrummets
skala og arkitektur.
I forbindelse med indgangspartier til erhvervsvirksomheder, publikumsorienterede funktioner mv. kan
der desuden opsættes ét skilt på forarealet med en maks. skilteflade på 1 m2 og en maks. højde
over terræn på 1,5 m.
Ad 6.7
Skiltning kan udformes som løse bogstaver/logo opsat på facaden eller opklæbet på glas.

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

6.9 Støjafskærmning
Støjdæmpende facadematerialer, vinduer og udluftningsåbninger mod Nyhavnsgade skal indtænkes
i bebyggelsens udformning som arkitektonisk integrerede facadeelementer.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelt
De ubebyggede arealer skal udformes således at der sikres et kvalitetsrigt bymiljø herunder gode
udendørs opholdsmuligheder.
Der fastlægges bestemmelser for følgende områdetyper:
Havnepromenade
Forareal
Østre Havnepark
Fælles opholdsareal
Privat opholdsareal
Opholdsarealer skal orienteres væk fra Nyhavnsgade af hensyn til trafikstøj og/eller udformes
således at de vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes.
Ad 7.1
Der er i tilknytning til lokalplan 1-4-106, Østre Havn for naboområdet mod vest udarbejdet et
kvalitetsprogram.

7.2 Havnepromenade
Der skal anlægges areal til en offentlig tilgængelig havnepromenade som vist på kortbilag
2. Havnepromenaden skal fortrinsvist indrettes til færdsel for fodgængere og cyklister. På
delstrækninger kan der desuden tillades sivetrafik til p-kældre, servicekørsel o.l.
Havnepromenaden skal fremstå som en fortsættelse af den allerede etablerede havnepromenade
langs Østre Havn både i funktion og udseende – herunder materiale- og plantevalg, inventar,
belysning, detailløsninger m.m.
Der skal indarbejdes nicher mellem bebyggelserne i en dybde på min. 15 meter. Nicherne skal
begrønnes med træer og buske.
Der skal etableres siddemuligheder, som kan integreres i bebyggelsens plint eller i forbindelse med
beplantning.
Kanten på plinten skal bearbejdes med trapper og beplantning, så der sikres en blød overgang til
bebyggelsen. Der skal etableres beplantning i form af mindre træer, buske og græsser, der skaber
en blød overgang til bebyggelse.
Havnepromenaden må ikke afspærres, hegnes eller på anden måde afskærmes, så offentlighedens
adgang hindres.
Ad 7.2
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Forslag til kantzone mellem bebyggelser og havnepromenade
Eksempel på egnet beplantning:
Træer: Vintereg, Quercus petraea, Hvidpil, Salix albo ‘Saba’og Pins sylvestris.
Buske: Dværgpil, Salix helvetica, Pil, Salix repens ‘Saret’, Ene, Jniperus conferta ‘Schlager’,
Surbær, Aronia prunifolia ‘Kolorit’, Skinnende rose, Rosa niida, sargentæble og Malus sargentii.

7.3 Forareal
Forarealet i delområde A mod nabobebyggelsen (Østre Havnepromenade 28) og Nyhavnsgade skal
udformes således, at det fremstår som en visuel grøn buffer mellem det bebyggede og trafikken.
Ud mod Nyhavnsgade skal der etableres en punktvis række af træer. Træerne skal være store eller
mellemstore løvfældende opstammede træer. Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder til
træerne. Trærækken er vist som i princippet på kortbilag 2.
Kanten på plinten skal bearbejdes med trapper og beplantning, så der sikres en blød overgang til
bebyggelsen. Der skal etableres beplantning i form af mindre træer, buske og græsser, der skaber
en blød overgang til bebyggelse.
Belægning kan være grus, stenmel, fliser, belægningssten, græsarmering o.l. Asfalt er ikke tilladt, da
dette vurderes at skabe en oplevet "vej på vej"-situation langs Nyhavnsgade som er uønsket.
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Inden for deklarationsbæltet jf. kortbilag 3, må der ikke plantes træer med dybtgående rødder, der
kan være til skade for eksisterende kloakledning.

Ad 7.3

Forslag til kantzone i forarealet.
Eksempler på egnet beplantning til det grønne forareal:
Træer: Småbladet lind, Tilia cordata, Storbladet lind, Tilia platyphyllos, Navr, Acer campestre,
Almindelig Røn, Sorbus aucuparia, El, Alnus spaethii, Vintereg, Quercus petraea, Rødask og
Fraxinus pennsylvanvica ‘Zundert’.
Buske: Skinnende rose, Rosa nitida, Almindelig Syren, Syringavulgaris, Surbær og Aronia prunifolia
‘Kolorit’.
Græsser: Star, Carex polisa ‘Copenhagen select’ Japansk star, Carex morowii ‘Ice Dance’,
Palmestar, Carex muskingumensis og Urteblanding.
Med i princippet menes, at trærækken kan justeres efter placering, størrelse på træer, afstand og
trætype.
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7.4 Østre Havnepark
Der skal etableres areal til en offentligt tilgængelig rekreativ park som vist på kortbilag 2. Østre
Havnepark skal indrettes med fleksible havnerelaterede opholds- og aktivitetsmuligheder samt
beplantning.
Østre Havnepark skal som hovedindtryk være et ubefæstet grønt areal med stedstypisk beplantning
afstemt efter vækstbetingelserne ved fjorden. Beplantning skal desuden virke rumskabende.
Østre Havnepark skal bestå af flere tydelige ruminddelinge via terræn og materialevalg, der relaterer
sig til havnen og brugerne. Rummene skal indeholde opholdszoner og mulighed for spil/leg.
Læ- og rumskabende landskabselementer skal udformes i terræn, og skal forholde sig til vind og
sol/skygge på stedet samt skabe rum og mulighed for forskellige faciliteter, leg, opholdsmuligheder.
Derudover skal parken indeholde:
Varieret beplantning i flere højder af både træer, buske og græsser og størrelser.
Der skal være mulighed for plads i parkens arealer til kabelparkens brugergrupper og udeinventar
til brugerne (bænke, grill mv.).
Der skal være muligheder for sidde/grill/lege/opholdsmuligheder til beboere og offentlighed, som
med fordel kan integreres i landskabselementer.
Stiforbindelser skal etableres internt i parken til de overordnede stier og stier langs havnekanten.
Stier skal have en permeabel belægning.
Der skal etableres belysning, der særligt gør stedet attraktivt om aftenen.
Der skal arbejdes med et klubhus, der kan ligge ud mod Havnepromenaden, såfremt der
arbejdes særligt med bygningens arkitektoniske indpasning i parken.
På det udpegede areal jf. kortbilag 2. skal der placeres en bebyggelse til nævnte anvendelser i
punkt 3.2 og udseende i punkt 6.4.

Ad 7.4
Der er udarbejdet en udbygningsaftale om etableringen af Østre Havnepark.

7.5 Fælles opholdsarealer
Gårdrummet
Gårdrummet skal etableres i en blanding af belæning med store grønne flader af græs, lav
beplantning, træer og buske.
Enkelte af de grønne flader etableres som landskabselementer, der består af en etageret
sammensætning af betonsten, græsser, buske og træer. Derudover skal der indrettes særlige
områder til ophold med siddemuligheder, legeredskaber o.l.. Opholdsarealer skal orienteres mest
hensigtsmæssigt i forhold til sol- og læforhold.
Gårdrummet skal i sin fulde udstrækning fremstå som en fortsættelse af gårdrummet i den
eksisterende østlige del af bebyggelsen dog med et øget grønt præg. Det vil sige at princippet med
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to typer belægning (betonsten, teglsten og/eller belægningsklinker) svarende til de eksisterende,
men i højere grad med beplantede flader som græs, stauder og lave buske. Desuden højbede som
de eksisterende.
Taghaver
Det er muligt at etablere taghaver og tagterrasser.
Taghaver skal beplantes med fx buske og planter i en etageret plantesammensætning i plantekasser
eller lignende.
Beplantningen på taghaverne skal yderligere være medvirkende til at bringe det grønne op på
bygningen samt skabe et frodigt og blødt udtryk af bebyggelserne.
Opholdsarealer skal orienteres væk fra Nyhavnsgade af hensyn til trafikstøj og/eller udformes
således at de vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes.
Ad 7.5
Fælles friarealer og opholdsarealer skal indrettes efter princip om tilgængelighed for alle.
De grønne elementer - træer, buske og græsser giver et godt miljø i gårrummet. Det er derfor
væsentligt at gårdrummet indrettes med fokus på beplantning og med belægning som sekundært
element.
Til gårdrummet forslåes en række forskellige træer og buske
Træer: Vintereg, Quercus petraea, Hvidpil, Salix albo ‘Saba’og Pins sylvestris.
Buske: Dværgpil, Salix helvetica, Pil, Salix repens ‘Saret’, Ene, Jniperus conferta ‘Schlager’,
Surbær, Aronia prunifolia ‘Kolorit’, Skinnende rose, Rosa niida, sargentæble Bærmispel,
Amelanchier og Malus sargentii.
Der må ikke etableres fælles opholdsarealer, hvor trafikstøjniveauet er over 58 dB.

7.6 Privat opholdsareal
Langs med bebyggelsens indre facade skal der etableres mindre private haver/terrasser til boliger i
stueplan. Disse skal indrammes af fx hække, højbede eller med en min. 2 meter bred bræmme af
græsser, buske og mindre træer.
Derudover kan der etableres altaner.
Ad 7.6
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Forslag til kantzone mod de private opholdsarelaer i gårdrummet.

7.7 Belysning
Der skal udføres belysning af veje, stier og friarealer samt fælles opholdsarealer. Belysning skal
udføres som funktions- eller effektbelysning.
Funktionsbelysning skal udføres på baggund af et samlet belysningskoncept, der skaber en god
helhedvirkning med naboområder og langs kajen.
Bygningsdele, belægningsdele, landskabselementer og beplantning i Østre Havnepark skal
markeres med effektbelysning som en integreret del af bygnings- og/eller landskabsarkitekturen.
Ad 7.7
Funktionsbelysning skal bl.a. medvirke til at øge sikkerheden ved Østre Havn og langs vejene. Ved
Østre Havnepark kan effektbelysning af beplantning mv. skabe en særlig oplevelse af parken hele
året rundt. Der er på nuværende tidspunkt etableret punktvis belysning langs kajen og i det
tilstødende gårdrum mod øst. Det forventes at denne slags belysning videreføres til lokalplanens
område, således området fremstår som en helhed mhb. på belysning.
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Referencefoto på integration af belysning som en del af designkonceptet. Her skaber belysningen
en særlig effekt på linjerne i landskabet samt oplyser enkelte træer.

7.8 Udendørs oplag
Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Beddingen som vist på kortbilag 2. Vejadgang til service- og ærindekørsel
med lastbil kan ske ad Østre Havnepromenade og Værftsvej.
Ad 8.1
Vejadgangen via Beddingen går gennem parkeringskælder og til p-hus, der servicerer
bebyggelserne.
Vejarealet på Østre Havnepromenade indgår som en privat fællesvej med nabogrunden.

8.2 Shared space
Østre Havnepromade og Værftsvej skal betjene fodgængere, cyklister og servicetrafik. Vejen skal
anlægges så indretningen klart signalerer at færdsel foregår på de bløde trafikanters præmisser.

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 en 12 meter lastbil,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Der skal sikres areal til forbindelser for cyklister og fodgængere som vist i princippet på kortbilag 2.
Langs Østre Havnepromenades kajkant skal der etableres en træpromenade, der i udseende,
bredde og materialitet giver en sammenhæng med den etablerede træpromenade mod vest.
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 ved opførelse af bebyggelse opfyldes et p-krav på:
For boliger over 50 m² bruttoetageareal: 1 P-plads pr. 2 boliger
For boliger under 50 m² bruttoetageareal : 1 P-plads pr. 8 boliger
For øvrige anvendelse: 1 P-plads pr. 100 m2
Ad 8.4
Parkering til lokalplanens bygninger foregår i parkeringshuset, der ligger op til lokalplanens område.
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved
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dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.

8.5 Cykelparkering
Cykelparkeringspladser skal være placeret indenfor lokalplanområdet, i umiddelbar nærhed af
indgange til bebyggelsen. Cykelparkeringspladser kan placeres på friarealer, langs kanten af
byggefelterne i forbindelse med opgange, samt i kælder.
Der skal etableres cykelparkeringspladser med mindst 2 pr. bolig og 1 pr. bolig under 40 m², hvoraf
50 % skal være overdækket
For øvrig anvendelse skal der etableres 1 plads pr. 100 m², hvoraf 10 % skal være overdækket.
Overdækket cykelparkering skal placeres i kælder.
Ad 8.5
Størstedelen af cykelparkering foregår i kælder. Derudover etableres mindre grupperinger på begge
sider af bebyggelsen med ikke-overdækkede cykelstativer i forbindelse med opgange.
Etableres der cykelparkering i P-kælder forudsætter det, at der etableres en særskilt adgang adskilt
fra biladgangen.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne. Blokvarmebestemmelserne gælder for varmeinstallationer
med en installeret effekt større end 250 kW, etableret i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning
før 1. januar 2019. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
ikke kan fritages fra krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres
supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.
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
Der vil blive stillet krav om forsinkelse af overfladevand, hvis afledningen til kloakledningerne
forøges i forhold til det nuværende.
Overfladevand skal håndteres i henhold til spildevandsplanen. Såfremt det befæstede areal forøges
kan der blive stillet krav om drosling inden afledning til offentlig regnvandskloak.
Ved udledning af regnvand direkte til fjorden kan der blive stillet krav om rensning.
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.

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

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

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

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

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
For at sikre en acceptabel støjpåvirkning af bebyggelsen iht. til reglerne om nye boliger i
støjbelastede byområder, skal der etableres lyddæmpende foranstaltninger mod Nyhavnsgade, i
form af fx forsatsfacader af glas, lyddæmpende ruder, ventilationsvinduer, glasafskærmning af
opholdsarealer på tagterrasser og lignende med henblik på at sikre, at støjkravene overholdes
indendørs (46 dB) og på opholdsarealer (58 dB).
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
Bestemmelser om grundejerforeninger fremgår af gældende lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved
Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn.
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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 og vejadgang for det enkelte delområde er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier for det enkelte delområde er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3, herunder
træpromenaden.
Parkering for det enkelte delområde er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. for det enkelte delområde er udført i
overensstemmelse med pkt. 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 og 7.7.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
Østre Havnepark er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.4. Aalborg Kommune kan dog tillade
at vente til delområde A og B er etableret efter øvrige punkter.

Ad 12.1 Betingelser,
Lokalplanens punkt 7.4 er tilknyttet en udbygningsaftale, som ses i lokalplanens bilag.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplan på alle punkter med undtagelse af punkt 11 om grundejerforeninger, for det område, der er
omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgad og Beddingen, Østre Havn
Derudover ophæves følgende lokalplan for den del, der er omfattet af denne lokalplan.
10-041 Erhvervsområde ved Gasværksvej.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

Side 58

Forslag

Lokalplan 1-4-114

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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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Illustrationsplanen er udarbejdet af Kjaer og Richter / Aalborg Kommune

2019

