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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?

Side 1

Udkast

Lokalplan 6-6-105

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
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske og en vision fra en lokalt forankret
initiativgruppe.
Visionen er at skabe fremtidens boplads "St. Restrup Fælled", hvor fokus er:
mangfoldighed i forhold til alder, interesser og behov
fællesskab og ansvar, for værdier, tryghed, sundhed og ressourcer
plads til individualitet i forhold til bosætningsformer og udfoldelse
samspil med landskabsværdierne
Lokalplanen vil give mulighed for forskellige boligtyper på et relativt åbent og grønt areal. Det
centrale i området vil være en lang række fællesfaciliteter som lade, staklade, marklodder, frugt- og
køkkenhave, orangeri, naturlegeplads, park og gadekær.
Disse faciliteter vil i høj grad være for områdets beboere, men tanken er, at de skal bidrage til
mulighederne i hele St. Restrup. Netop derfor er der en tæt sammenhæng mellem faciliteterne og
det eksisterende forsamlingshus, der ligger i tilknytning til lokalplanens område. Visionen er således
at løfte hele byen og skabe sammenhæng mellem de eksisterende aktiviteter i regi af
forsamlingshuset og aktiviteterne på fælleden.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Hovedparten af lokalplanområdet er et eksisterende landbrugsareal, der ønskes inddraget til
boligformål med tilhørende faciliteter. Området ligger i landzone og er beliggende i den nordvestlige
del af St. Restrup som en del af herregårdslandskabet ved St. Restrup Herregård.
Hele området omkring St. Restrup Herregård er udpeget som kulturmiljø (område 84). Det er et
større område, hvor udgangspunktet for udpegningen er husmandsudstykningerne tilbage fra
omkring 1912. Udviklingen af lokalplanområdet skal forholde sig til denne udpegning, så der sikres
en sammenhæng til de eksisterende strukturer og landskab omkring herregården.
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En mindre del af lokalplanområdet (ca. 2.800 m2) ligger på østsiden af Restrup Kærvej, og udgør én
ejendom umiddelbart nord for forsamlingshuset. Her ligger en eksisterende bolig på en større
grund. Grunden ligger op til eksisterende skovareal omkring St. Restrup Herregård.
Den største del af arealet ligger vest for Restrup Kærvej og udgør et samlet areal på ca. 5 hektar.
Terrænet har et forholdsvis jævnt fald fra vest mod øst - fra kote 17 til kote 10. Langs områdets
vestlige og størstedelen af den nordlige afgrænsning står der markante læhegn. Desuden er der et
nord-sydgående læbælte centralt i området, som dog er af en mindre markant karakter.
Gennem området går en afskærende kloakledning i øst-vestgående retning og en vandledning i
nord-sydgående retning. Det er nogle elementer, som vil indgå i den fremtidige disponering af
området.

Omgivelser
Mod vest og syd grænser lokalplanområdet op til det åbne land med eksisterende landbrugsjord.
Mod syd ligger ud til Restrup Kærvej en enkelt ejendom samt et par større driftsbygninger. Længere
mod syd fortsætter St. Restrup med beboelser og ejendomme omkring Nibevej.
Mod øst/sydøst ligger St. Restrup Herregård med tilhørende park og skov. Hasseris Å har sit forløb
gennem park- og skovanlægget. I tilknytning til lokalplanområdet ligger Forsamlingshuset Friskolen,
der er et vigtigt mødested for hele landsbyen og området St. Restrup.
St. Restrup fortsætter mod nord med beboelser og ejendomme omkring Restrup Kærvej. Her ligger
også rideskolen. Umiddelbart nord for byen er der direkte adgang til Ny Nibevej og videre ud i
engene.
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Lokalplanens indhold
Idé og disponering
Udgangspunktet er den kulturhistoriske fortælling om St. Restrup, hvor 50 husmandssteder blev
udstykket tilbage i 1912. Her var stort fokus på andelstanken - samarbejder og fællesskab. Den
grundlæggende idé med St. Restrup Fælled er at fokusere på fællesskaber. St. Restrup Fælled er
en nyfortolkning af historien.
Det afspejler sig i områdets disponering, der som udgangspunkt er delt op i tre typer arealer; den
private del, der er selve boligen med de tilhørende arealer, den fælles del, der er de nære friarealer
omkring boligerne, der i funktion og anvendelse er målrettet boligerne, og endeligt den mere
offentlige del, der er de funktioner, der er målrettet hele St. Restrup.
Sidstnævnte er en lang række fælles funktioner, som hele byen har muligheden for at benytte. For at
sikre denne åbenhed og sammenhæng til byen, er det tanken, at disse arealer og funktioner drives
sammen med forsamlingshuset. Derfor skal der også være fokus på rent fysisk, hvordan der kan
skabes sammenhæng mellem området og forsamlingshuset.
Området er relativt åbent og grønt, hvilket skal være med til at give indtryk af, at man "bor på
landet", men stadig har mulighed for en moderne individuel bolig samtidig med muligheden for
forskellige aktiviteter i fælleskabet.

Anvendelse og bebyggelse
Områderne til boligformål fordeler sig på to forskellige områder - område A og B. Samlet set kan der
opføres 4.000 m2 til boligformål i de to områder tilsammen, hvilket kan fordeles som beskrevet
nedenfor.
I område A kan der etableres tæt/lav boligbebyggelse. Der kan maksimalt etableres 2.000 m2
boligbebyggelse. Boligerne skal ligge i en gårdstruktur omkring det nye Landsbytorv og ved
adgangsvejen til området. Derved opnås en samlet karakter af et torv/gårdsplads, der både kan
anvendes til altiviteter og parkering. For at sikre en åbenhed i bebyggelsen, skal boligerne etableres
i rækker af 2-4 boliger. Landsbytorvet vil få en central funktion i området, og det er vigtigt, at der
skabes både visuel og fysisk sammenhæng mellem torvet og området ved parken og gadekæret
mod nord. Derfor skal der være mindst 8 meter mellem boligrækkerne mod nord, så der kan skabes
en grøn forbindelse her. Boligerne kan opføres i én etage med udnyttet tagetage.
I område B kan der etableres maksimalt 3.000 m2 boligbebyggelse, som fritliggende boliger på
individuelle grunde med en byggeret på 250 m2. Den enkelte bolig må således have en maksimal
størrelse på 250 m2 incl. garage/carport. Ved de enkelte boliger er der ikke så meget privat friareal det er primært bolig og terrasse, der er her. Boligerne ligger placeret i landskabet omkring den
slyngede adgangsvej, der går gennem det store åbne areal, hvor der er plads til at have landskabet
og nogle ekstensivt plejede arealer mellem de enkelte huse. Boligerne kan samles i mindre klynger
med fælles vejadgang fra adgangsvejen, men for at sikre åbenheden i området, skal der være
mindst 10 meter mellem de enkelte boliger. Boligerne kan opføres i én etage med udnyttet tagetage.
Område C1 og C2 udgør de arealer, hvor de primære fællesfaciliteter er. Det er disse områder, som
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både beboerne på fælleden og St. Restrups øvrige indbyggere skal benytte til alskens aktiviteter og
fællesskaber. C1 vil have karakter af et rekreativt område med naturlegeplads mv. i tilknytning til
gadekæret, som også fungerer som regnvandsbassin. Der må ikke etableres nogen former for
dyrehold i område C1. C2 er tænkt til de mere pladskrævende fælles funktioner som køkkenhaver,
marklodder, lade, mindre dyrehold mv. I områdets nordvestlige hjørne er fastlagt et byggefelt, hvor
der kan etableres lade og staklade med diverse fælles faciliteter. Bygningerne skal fremstå som
landbrugsbygninger. Da denne placering ligger relativt højt i landskabet, er det vigtigt at arbejde med
bygningernes placering i forhold til landskabet, så de ikke kommer til at fremstå højere end
nødvendigt.
Endelig kan der også bygges boliger i område D og E. Område D er en enkelt parcel i forbindelse
med den eksisterende ejendom mod syd. Her kan bygges én bolig i en etage med udnyttet
tagetage. Område E kan enten udstykkes i maksimalt tre parceller til parcelhuse eller til en samlet
tæt/lav bebyggelse.
Boliger og de tilhørende opholdsarealer skal placeres, så de ikke bliver støjbelastede af støj fra
trafik på Restrup Kærvej. Den maksimale støj fra trafikken må udgøre 58 dB(A), og det er i
delområde A, D og E, man skal være opmærksom på det i forhold til placeringen af boligerne. Der er
lavet en beregning af trafikstøjen ved en hastighed på henholdsvis 50 og 60 km/t. Den fastsætter, at
afstanden fra vejmidte til bebyggelse og friarealer skal være mindst 14 meter. I den konkrete
byggesagsbehandling skal det dokumenteres, at støjgrænserne er overholdt. Her vil det endelige
afstandskrav blive fastsat.

Landskab og beplantning
Som beskrevet tidligere ligger lokalplanområdet som en del af det store herregårdslandskab
omkring St. Restrup Herregård, hvor kulturhistorien har sat sine aftryk med blandt andet
husmandsudstykningerne.
Der er udpeget et større kulturmiljø (Kulturmiljø nr. 84, Store Restrup husmandsudstykning), som
omfatter selve St. Restrup Herregård og store dele af landskaberne her omkring.
Kulturmiljøudpegningen er sammenfaldende med en landskabsudpegning som særligt værdifuldt
landskab. Derfor er der i udviklingen af området særligt fokus på at forholde sig til
herregårdslandskabet og de strukturer og værdier, der er i området. Ved at placere bebyggelse i
tilknytning til Restrup Kærvej og arbejde med markant egnskarakteristisk beplantning langs vejen,
arbejdes på at sikre en fortsættelse af den eksisterende landsbykarakter. Vest herfor kommer de
fritliggende boliger, som placeres i en åben og grøn struktur i landskabet. Området får flere store
friarealer med natur- og landskabspræg. Længst mod vest skal området skabe sammenhæng til det
åbne land. Her er mulighed for fælles faciliteter og mulighed for indpasning af bygninger som lade
og staklade.
De eksisterende grønne strukturer i området udgør udgangspunktet for disponeringen af området.
De markante læbælter mod nord og vest skal bevares og fremstå som en markant afgrænsning af
området mod det åbne land. Tilsvarende skal der etableres et beplantningsbælte mod syd, som skal
afgrænse området.
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De eksisterende strukturer suppleres med en række grønne elementer, der hovedsageligt etableres
i forbindelse med de forskellige funktioner i fællesområderne. Den endelige placering af de
forskellige fællesfunktioner defineres først i udviklingen af området. Men da det er betydelige
arealer, der skal have en fælles anvendelse, er det også elementer, der skal være med til at
understøtte den samlede landskabsoplevelse i området. Der lægges op til en meget åben struktur
med en lang række grønne elementer til at binde området sammen.
Det er som grønne kiler, lunde, gadekær, der sammen med park og legeplads vil blive et meget
centralt element i området samt den store åbne fælled mellem de enkeltstående boliger, der skal
bringes i spil - både som en del af friarealerne og som en del af landskabsbilledet.
Tanken med at begrænse de private friarealer og i stedet fokusere på fællesskaber betyder, at der i
forhold til vedligehold og drift vil være forskellige typer arealer. Da hele området vil blive så
ekstensivt udnyttet, er der ikke problemer med at leve op til kravene om at levere fælles friarealer.
Men driften af arealerne vil blive opdelt, så de fællesarealer, der ligger i tilknytning til boligerne skal
vedligeholdes af en grundejerforening. De øvrige fællesarealer (offentlige), som hovedsageligt vil
ligge i delområde C1 og C2, er for hele St. Restrup, og forventes drevet sammen med
Forsamlingshuset. Fællesskabstanken er altså grundlæggende i den kommende drift af området.

Trafik - veje og stiforbindelser
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Restrup Kærvej.
Der kan etableres én vejadgang til at forsyne området vest for Restrup Kærvej. Vejen vil slynge sig
gennem området fra forsamlingshuset i øst, forbi boligerne og til fællesfaciliteter og lade i vest.
Da området bliver tilgængeligt for hele St. Restrup, og tanken er at skabe en sammenhæng mellem
aktiviteterne på begge sider af Restrup Kærvej, er det vigtigt at arbejde på en eller flere sikre
overgange her. Det kan være i forhold til at skabe forbindelse til forsamlingshuset, og det kan være
for at sikre forbindelse mellem området ved gadekæret og til skoven på østsiden af Restrup Kærvej.
Der skal ligeledes sikres stiforbindelser internt i området. Dels langs adgangsvejen og dels som
rekreative stier mellem de forskellige fælles funktioner inde i området.
Der kan etableres selvstændig vejadgang til boligerne i delområde D og E.

Håndtering af regnvand
Overfladevand fra området vest for Restrup Kærvej ledes til ét samlet regnvandsbassin på det
lavest liggende areal ved Restrup Kærvej i områdets nordøstlige hjørne. Regnvandsbassinet
forventes at have et permanent vandspejl, og vil afhængigt af nedbørsmængderne kunne variere
i overflade og dybde. Da der forventes et permanent vandspejl, vil det få funktion af et gadekær, der
kommer til at ligge i tilknytning til områdets park- og fællesfaciliteter.
Overfladevandet håndteres således på egen grund, så det skal ikke kobles på det
offentlige spildevandssystem eller afledes til vandløb. Skybrudshændelser håndteres også inden for
området.
Ved at håndtere vandet i et åbent system vil det komme til at tilføre området væsentlige
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landskabelige og rekreative kvaliteter, der kan være med til at understøtte landsbymiljøet og
placeringen i herregårdslandskabet.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillæg 6.028 ændrer følgende:
Landsbyafgrænsningen udvides med udlæg af et nyt rammeområde 6.6.L7 St. Restrup ved Restrup
Kærvej.
I forhold til den eksisterende kommuneplanramme 6.6.L4 er der de samme generelle
anvendelsesmuligheder. Forskellen ligger primært i ændrede muligheder for byggeri, hvor der
er fastsat en bebyggelsesprocent på 30 til åben-lav byggeri og 40 til tæt-lav byggeri.
Der er desuden redegjort for områdets sammenhæng med beliggenheden som en del af et
kulturmiljøet omkring St. Restrup Herregård og det særligt værdifulde landskab.

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
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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.
I kraft af en betydelig afstand på ca. 3,6 km til nærmeste Natura 2000 område, vurderes lokalplanen
uden betydning indenfor 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.
Arealerne indenfor lokalplanområdet er i dag intensivt dyrkede landbrugsjorde af meget ringe værdi
som levested for dyr og planter. Dog rummer de levende hegn i markskel som omkranser
lokalplanområdet en ikke uvæsenlig værdi som ledelinje for flagermus - beskyttet efter
EU-habitatdirektivets bilag IV. Det fremgår af lokalplanens illustrationer, at disse levende hegn så
vidt muligt bevares og suppleres med yderligere læhegn/beplantning, desuden etableres et
gadekær, der, hvis det etableres med naturpræg, vil være en berigelse af områdets kvalitet som
fourageringsområde for flagermus.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
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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
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
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ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes på 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
Nordjyllands Historiske Museum kan have væsentlige arkæologiske interesser i planområdet.
Området ligger på østsiden af den markante bakkeformation Sønderholmen, der er udpeget som
kulturarvsareal af national betydning. Der er ikke kendte fortidsminder på arealet, men der findes
mange fortidsminder lige i nærheden.
På baggrund af Museets vurdering, er der stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under
terræn ved anlægsarbejder og byggeri i lokalplanområdet. For at få af- eller bekræftet
tilstedeværelsen af fortidsminder, opfordrer museet derfor bygherre til at lade museet gennemføre
en større arkæologisk forundersøgelse i området.
Hvis der i øvrigt 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 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.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.
Vandforsyningsforhold
Lokalplanområdet ligger inden for naturligt forsyningsområde til Sønderholm Vandværk, hvorfor
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nyopførte ejendomme på arealet skal forsynes fra vandværket jf. Aalborg Kommunes
Vandforsyningsplan 2013-2024.

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.

Landbrug - lugtgeneafstand
Planlovens §15b fastslår, at der ikke må udlægges arealer i en lokalplan til boliger mv., hvis området
er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der derfor lavet lugtberegninger på de to større
husdyrproduktioner i nærheden - Troldkirkevej 20 og Nibevej 477 - begge 9240 Nibe.
I beregningerne er der fastsat en maksimal lugt-grænseværdi svarende til kravet i et boligområde i
byzone. Hvis den beregnede lugtgeneafstand ikke overstiger den faktiske afstand til det
lokalplanlagte område, så er lugtgenekravet overholdt.
Lugtberegningerne viser for
Troldkirkevej 20
en beregnet lugtgeneafstand på 801,2 meter
en faktisk afstand på 877 meter
Nibevej 447
en beregnet lugtgeneafstand på 480,9 meter
en faktisk afstand på 699 meter
For begge ejendomme er lugtgenekravet således overholdt.
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Kort der viser lugtgene-afstande fra Troldkirkevej 20 og Nibevej 477

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
En af de grundlæggende idéer med St. Restrup Fælled er, at der skal være mulighed for at have
nogle fælles aktiviteter til gavn for hele området. Det kunne eksempelvis være et mindre dyrehold
som får, ponyer og lignende. Tanken er, at der skal være mulighed for at have dyr i nærheden af
beboelsen, hvilket der generelt er mulighed for på landet.
Kommunen er indstillede på at give mulighed for mindre dyrehold, men det er væsentligt at forholde
sig til, hvor dyrene må være. Det er således vigtigt, at der skabes afstand mellem selve boligerne,
så risikoen for gener minimeres mest muligt.
Som udgangspunkt kan der ikke etableres dyrehold i boligområder - heller ikke selv om det er i
landzone. Der er et generelt forbud mod det i §8 i "Bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter".
Bekendtgørelsen giver mulighed for at dispensere fra det nævnte forbud under forudsætning af at
visse forudsætninger er opfyldt - herunder at der er tale om et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (§7 i
bekendgørelsen).
Et konkret dyrehold vil skulle anmeldes til kommunen, og der vil skulle søges om og opnås
dispensation fra forbuddet i §8 i "Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter".

Trafikstøj
Der er udarbejet en beregning af trafikstøjen på Restrup Kærvej ved en hastighed på henholdsvis
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50 og 60 km/t.
På den baggrund er det fastsat, at boliger og friarealer i delområde A, D og E skal placeres mindst
14 meter fra vejmidte, så det sikres, at de ikke er belastet af trafikstøj fra Restrup Kærvej.
I den konkrete byggesagsbehandling skal det dokumenteres, at støjgrænserne er overholdt. Det er
derfor her, at det endelige afstandskrav bliver fastsat.
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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.
Der skal være særlig opmærksomhed på den afskærende kloakledning og vandledningen vist på
Kortbilag 2. Deklarationsbælterne på henholdsvis 6 og 5 meter skal respekteres og dermed friholdes
for bebyggelse.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse,
at udviklingen af området tilpasses det omgivende landskab,
at tæt-lav boliger etableres omkring et fælles torv/fællesareal,
at åben-lav boliger etableres som enkeltstående boliger på fælleden,
at der sikres god adgang til områdets fælles faciliteter,
at der sikres stiforbindelser i området og som skaber sammenhæng til omgivelserne,
at vejadgang sker fra Restrup Kærvej og
at disponeringen sikrer sammenhæng og fællesskab med resten af St. Restrup.
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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 landzone og skal forblive i landzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C, D og E, som vist på Kortbilag 1 og 2.

2.4 Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse af byggeri, anlæg mv., som
beskrevet i nærværende lokalplan, jf. planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.
Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgende:
anvendelse jf. punkt 3
udstykning og grundstørrelse jf. punkt 4
bebyggelsens omfang og placering jf. punkt 5.1 og 5.2
bebyggelsens udseende jf. punkt 6.1-6.5
regulering af ubebyggede arealer jf. punkt 7.1-7.6
vejadgang, veje, stier og parkering jf. 8.1-8.4
håndtering af overfladevand jf. punkt 9.3
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²)
Kulturelle formål
Rekreative formål

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på 300-700 m2)
Rekreative formål

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

3.3 Anvendelse, delområde C1 og C2
Delområdets hovedanvendelse er boligområde, fællesanlæg.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Kulturelle formål
Rekreative formål
Værksteder o.l. (hobbylignende værksteder - ikke kommercielle)

Ad 3.3
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Funktioner i fællesområderne skal respektere området som boligområde

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

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

3.5 Anvendelse, delområde E
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
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boliger på grunde under 700 m²)
Rekreative formål

Ad 3.5
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Delområde A
Der må maksimalt udstykkes 20 boliggrunde.
Delområde B
Der må maksimalt udstykkes 20 boliggrunde.
Delområde C1 og C2
Der må ikke ske udstykning.
Delområde D
Der må udstykkes én boliggrund.
Delområde E
Ved åben/lav må der udstykkes 3 boliggrunde.
Ved tæt/lav må der udstykkes 4 boliggrunde.

4.2 Grundstørrelser
Delområde B
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 300 m² og under 700 m²
(ekskl. andel i fællesarealer).
Delområde E
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og under 1.400 m²
(ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Samlet byggemulighed - delområde A og B
Inden for delområde A og B må der maksimalt bygges samlet set 4.000 m2 til boligformål. Dog må
der i delområde A maksimalt bygges 2.000 m2 og i delområde B 3.000 m2.
Delområde A
Bebyggelsesprocent for delområdet maks. 40.
Bebyggelsen kan opføres i 1½ etage med en maksimal højde på 8,5 meter.
Delområde B
Hver enkelt boligparcel har en byggeret på 250 m2.
Bebyggelsen kan opføres i 1½ etage med en maksimal højde på 8,5 meter. Opføres bebyggelse
med ensidig taghældning, er den maksimale højde 6 meter.
Bygninger må opføres i flere forskudte planer, såfremt de tilpasses terrænforholdene. Der kan
fastsættes flere niveauplaner for samme grund. Ny bebyggelse kan også opføres i ét fuldt plan med
mulighed for parterreplan. Et parterreplan kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri
adgang til det lavest beliggende terræn på grunden.

Illustration af parterré plan.

Delområde C1 og C2
I byggefelterne i områdets nordvestlige hjørne (delområde C2), kan der bygges to bygninger - en
lade og en staklade beliggende på hver sin side af en gårdsplads.
Bygningerne må opføres i én etage med en maksimal højde på 8,5 meter.
Ud over bebyggelse i byggefelterne kan der etableres mindre bygninger, der har en funktion i forhold
til de fælles friarealer og aktiviteter (se 7.2).
Delområde D
Bebyggelsesprocent for delområdet maks. 30.
Bebyggelsen kan opføres i 1½ etage med en maksimal højde på 8,5 meter. Opføres bebyggelse
med ensidig taghældning er den maksimale højde 6 meter.
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Delområde E
Åben-lav bebyggelse - bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom maks. 30.
Tæt-lav bebyggelse - bebyggelsesprocent for delområdet maks. 40.
Bebyggelsen kan opføres i 1½ etage med en maksimal højde på 8,5 meter. Opføres bebyggelse
med ensidig taghældning er den maksimale højde 6 meter.
Bygninger må opføres i flere forskudte planer, såfremt de tilpasses terrænforholdene. Der kan
fastsættes flere niveauplaner for samme grund. Ny bebyggelse kan også opføres i ét fuldt plan med
mulighed for parterreplan. Et parterreplan kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri
adgang til det lavest beliggende terræn på grunden.

Illustration af parterré plan.

5.2 Bebyggelsens placering
Generelt
Deklarationsbælterne (jf. Kortbilag 2) for henholdsvis den afskærende kloakledning (6 meter)
og vandledning (5 meter) skal respekteres og friholdes for bebyggelse.
Delområde A
Boliger skal placeres indenfor byggefelterne omkring adgangsvejen og landsbytorvet, som vist på
kortbilag 2.
Der kan maksimalt etableres fire sammenhængende boliger i en række boliger. Der kan ske
forskydning i facaderne på op til 1 meter mellem de enkelte boliger.
Mellem de to nordlige byggefelter skal der være en ubebygget åben forbindelse på minimum 8
meter, som sikrer forbindelse mellem landsbytorvet og fællesareal/regnvandsbassin mod nord.
Bebyggelsen skal placeres mindst 14 meter fra vejmidte, så det sikres, at den ikke er belastet af
trafikstøj fra Restrup Kærvej.
Delområde B
De enkelte boliger skal etableres mindst 5 meter fra vejskel mod adgangsvejen til området.
Der skal være en afstand på minimum 10 meter mellem de enkelte boliger, så der sikres en
åbenhed på fælleden.
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Delområde C2
Lade og staklade skal placeres indenfor byggefelterne i områdets nordvestlige hjørne. Bygningerne
adskilles af en gårdsplads.
Bygningerne skal indpasses i forhold til terrænet, så de ikke fremstår højere end nødvendigt i
forhold til deres funktion.
Der skal være minimum 3 meter fra bygningerne og til det 10 meter brede beplantningsbælte.
Delområde D og E
Bebyggelsen skal placeres mindst 14 meter fra vejmidte, så det sikres, at den ikke er belastet af
trafikstøj fra Restrup Kærvej.
Ad 5.2
I den konkrete byggesagsbehandling skal det dokumenteres, at støjgrænserne er overholdt. Det
er her, at det endelige afstandskrav bliver fastsat. Afstandskravet på mindst 14 meter kan derfor vise
sig anderledes.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Tæt-lav byggeri, generelt
Indenfor hvert af delområderne A og E skal ny tæt-lav bebyggelse fremstå ensartet med hensyn til
bebyggelsesform, tagudformning, materialer og farver.

6.2 Facader
Facader på beboelsesbygninger skal udføres som murværk (blank, pudset eller vandskuret) eller
lignende. Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre
materialer omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig
arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres fx bjælkehuse eller træhuse med krydsende
hjørnesamlinger.
Facader på lade og staklade i delområde C2 kan udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
Bygningerne skal fremstå som landbrugsbygninger.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.3 Tage
Tagbeklædning
Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret), beton, skifer, tagpap med
trekantlister eller begrønnede tage (mos, sedum o.lign.)
Tage på lade og staklade i delområde C2 kan fx beklædes med pandeplader, tagpap med
trekantlister.
Tage på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
Taghældning
Tæt-lav bebyggelse skal etableres med saddeltag med en hældning mellem 25 og 45 grader.
Åben-lav bebyggelse kan etableres med saddeltag med en hældning på 25-45 grader eller med
ensidig taghældning og udføres med en hældning på minimum 5 grader.
Tagform
Beboelsesbygninger må ikke opføres med hel-valmede gavle.

6.4 Skiltning
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på
at orientere og må ikke virke dominerende.
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Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30x30 cm.

6.5 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
Opholdsarealer, generelt
De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så de skaber gode og attraktive rum.
Beplantning skal bidrage til rumdannelsen og understrege den rekreative anvendelse. Alle
opholdsarealer skal indrettes, så der sikres god opholdskomfort, og til beplantning på arealerne skal
anvendes egnskarakteristiske arter, som er naturligt hjemmehørende i Danmark.
Interne stiforbindelser i området - mellem delområderne - skal sikre god og let adgang til
opholdsarealer og de forskellige fællesfunktioner, der er i området.
Delområde A
Der skal udlægges fælles opholdsarealer, svarende til min. 15% af delområdet. Opholdsarealerne
skal placeres dels i tilknytning til bebyggelsen ved landsbytorvet og dels som en del af de øvrige
fælles opholdsarealer for hele området, der kan etableres i delområde B, C1 og C2.
Delområde B
Der skal udlægges fælles opholdsarealer svarende til min. 10 % af delområdet.
Opholdsarealerne skal placeres som et netværk af pladser, aktivitetsrum, lunde på fælleden mellem
husene. Friarealerne skal opleves som en helhed og hænge sammen både visuelt og funktionelt.
Desuden skal de hænge sammen med de omkringliggende delområder.
Ad 7.1
Opholdsarealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås en sammenhængende helhedsvirkning. Hermed
menes, at inventar (lamper, bænke, borde, bålsted, nyttehaver, affaldsstativer, legeredskaber mv.),
belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering. Det skal samtidig
sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
Med god opholdskomfort menes sol, læ og veldefinerede opholdsrum.

7.2 Offentlige friarealer
Delområde C1, C2, samt dele af delområde B, skal fungere som et fælles rekreativt opholds- og
aktivitetsareal for hele området og St. Restrup.
Der skal etableres større sammenhængende grønne arealer, legeplads, boldbane og samlingssted.
Der kan desuden etableres aktiviteter, der understøtter områdets anvendelse til rekreative formål, fx:
Naturareal, gerne i tilknytning til regnvandsbassinet
Køkkenhof
Orangeri (ikke i C2, men i tilknytning til bebyggelse eller anden fælles aktivitet)
Frugthave og lunde
Naturlegeplads, bålplads og boldbane
Arealer til mindre dyrehold
Arealer med jordlodder til dyrkning
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Beplantning med skovlignende karakter
Ud over lade/staklade i byggefelterne mod nordvest kan der etableres mindre bebyggelse i området
(fx skur til opbevaring af legeredskaber), som understøtter områdets primære funktioner, såfremt
bebyggelsen indpasses i landskabet.
Derudover kan materialeoplag og øvrig bebyggelse ikke tillades.
Der kan etableres et ekstra parkeringsareal i delområde B's sydøstlige hjørne i tilknytning til
adgangsvejen og den tæt-lave bebyggelse i delområde A. Dette parkeringsareal skal etableres med
permeabel belægning, med en karakter der passer til delområdets udtryk, fx græsarmering, grus
eller lignende. Parkeringsarealet afgrænses med fritvoksende beplantning.

7.3 Hegn og øvrig beplantning
Beplantningsbælter
De eksisterende beplantningsbælter mod nord og vest - vist på Kortbilag 2 - skal bevares i en
bredde af min. 10 meter. Beplantningsbælterne kan suppleres med flere rækker af beplantning.
Langs områdets sydlige afgrænsning af delområde B og C2 - vist på Kortbilag 2 - etableres et nyt
levende hegn med en bredde på min. 10 meter.
Beplantningsbælterne skal fremstå ensartede og sammenhængende i hele deres udstrækning. De
skal bestå af fritvoksende træer og buske af egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af
fuldkronede træer og buske.
Hæk og hegn
Overgangen mellem boliger/boligområder og friarealer skal fremstå åbent og med en glidende
overgang. Det vil sige uden markering i skel i form af hegn, sammenhængende beplantning og
lignende.
Mellem grundene tættest på husene og vejen kan der plantes tættere og kombineres med
fritvoksende planter med mere havekarakter som f.eks. Syren. Der kan i umiddelbar tilknytning til
bebyggelsen etableres privarte opholdsarealer. Disse opholdsarealer må afskærmes med spredt
fritvoksende beplantning, der ikke har karakter af hæk eller hegn.
Ny beplantning i øvrigt
Der skal etableres træbeplantning på landsbytorvet. Beplantningen skal medvirke til at definere
torvet som et grønt rum.
Der skal i delområde C1 i området mellem regnvandsbassinet og skel mod Restrup Kærvej 21
etableres en beplantning bestående af trægrupper og lægivende buske.
Afgrænsningen ud mod Restrup Kærvej skal være grøn, bestående af spredte store fuldkronede
træer, der er karakteristiske for området.
På fælleden og i tilknytning til fri- og opholdsarealer, skal der plantes forskellige fritvoksende
hjemmehørende og stedstypiske buske og træer, som passer ind i områdets karakter, gerne blandet
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og i grupper med varierende afstand og tæthed.
Som en del af beplantningen kan der etableres forskellige lunde med fx frugttræer.
Ad 7.3
De eksisterende, bevaringsværdige læbælter skal forynges og erstattes ved skade og ved
udskiftning af døde eller skadede planter. Der skal genplantes med buske og træer af anselig
størrelse, således det opståede hul lukkes hurtigst muligt.
Lejlighedsvis kan der med fordel ske udtynding af tætstående træer, indeholdende
bevaringsværdige træer, for at fremme deres vækst og udvikling.
Bebyggelsen skal fremstå som et samlet hele i sammenhæng med det omgivende landskab, og
eksisterende naturtyper forlænges ind i lokalplanområdet. Ved at stille krav om, at der ikke må
hegnes omkring de enkelte boliger, sikres en åben og grøn karakter. Der skabes en blød overgang
fra den private bolig og opholdsareal til områdets fællesarealer, så matriklerne bliver en naturlig
forlængelse af landskabet.

7.4 Terrænregulering
Der må foretages mindre terrænregulering i forbindelse med byggmodning og etablering af
vejanlæg.
Generelt skal det eksisterende naturlige terræn så vidt muligt skal bevares, og bebyggelsen
placeres under hensyn til eksisterende terræn. Terrænet må ikke terrasseres. Det gælder både i
forbindelse med byggemodning og ved bebyggelse af den enkelte grund. På stærkt skrånende
terræn skal niveauforskelle optages i bebyggelsen. (se også 5.1)
I delområde A, D og E kan der i forbindelse med byggemodning terrænreguleres, så terrænet
kommer til at ligge i niveau med Restrup Kærvej.
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op
mod eventuelle bygninger eller anlæg. Den maksimale hældning må være 1:3.
Efter færdig byggemodning skal terrænregulering begrænses. Der må ikke foretages
terrænregulering med mere end +/- 0,5 meter og ikke nærmere naboskel end 1 meter.
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Der kan foretages de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med etablering af tekniske anlæg,
herunder regnvandsbassin og øvrig forsinkelse af regnvand. Anlæggene skal dog have en naturlig
overgang til omgivelserne.
Ad 7.4
Vilkår om at der ikke må foretages væsentlige terrænregulering skal sikre, at de markante
landskabstræk i området bibeholdes.
Det kan være nødvendigt at indarbejde forskudte planer i bebyggelsen.
Byggemodningsprojektet og byggetilladelser skal følges af en terrænreguleringsplan, der viser at
ovenstående bestemmelser er tilgodeset.
I særlige tilfælde, indenfor områdets mest kuperede grunde, kan der tillades større
terrænreguleringer, hvis det indpasses på en naturlig måde.Tilladelse til større terrænreguleringer
kan forudsætte en dispensation fra lokalplanen og vurderes ud fra det konkrete projekt.

7.5 Regnvandshåndtering
Overfladevand fra delområderne A, B og C1 og C2 skal samles i ét fælles regnvandsbassin mod
nordøst ved Restrup Kærvej, som illustreret på kortbilag 3.
Bassinet skal etableres som et rekreativt anlæg i sammenhæng med det fælles opholdsareal. Det
må ikke hegnes, hvorfor brinkerne må etableres med en maksimal hældning på 1:5.
Ad 7.5
Bassinets nordlige brink kan med fordel have en mindre hældning for at tilgodese dyrelivet

7.6 Belysning
Belysningsarmaturer skal højde- og udformningsmæssigt understøtte deres funktion langs hhv. veje
og stier. Der skal vælges armaturtyper, som ikke blænder eller oplyser andet end vej- og stiarealer.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Restrup Kærvej, som vist på kortbilag 2.

8.2 Veje
Adgangsvejen til delområde A, B og C2 skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Adgangsvejen A-B, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 9,0 m med ca. 5,5
m kørebane, et ca. 1,5 m bredt gang- /stiareal langs vejen. I begge sider af vejen skal der være ca.
1,0 m rabat.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lang lastbil.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2 og 3.
De primære stier skal udlægges med en bredde på 3,0 m og anlægges med en belægning (fx grus,
stenmel eller belægningssten), asfalt) på mindst 2,0 m og rabat til hver side.
Stien langs adgangsvejen A-B skal anlægges i en bredde på 1,5 meter med en belægning fx. grus,
stenmel eller belægningssten.
Rekreative stier i området kan etableres efter behov, så der sikres sammenhæng i området og let
tilgængelighed til områdets fælles faciliteter. Rekreative stier skal anlægges i en bredde af 2 meter
med en belægning som fx græs, grus eller flis.
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 udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1½ parkeringspladser pr. bolig til tæt/lav.
2 parkeringspladser pr. bolig til åben/lav.
Parkering til tæt/lav beboelse kan etableres som fælles parkeringsareal.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan ikke umiddelbart forsynes med kollektiv varmeforsyning.
Ad 9.1
Området kan ikke umiddelbart forsynes med central kollektiv varmeforsyning. Men i forbindelse med
etablering af byggeri i lokalplanområdet bør muligheden for etablering af decentral kollektiv
varmeforsyning, f.eks. i form af et fælles varmepumpeanlæg eller lignende undersøges.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Hovedparten af lokalplanområdet (delområde A, B, C1, C2, D) er ikke omfattet af
spildevandsplanen, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives indenfor lokalplanområdet.
Nedsivning kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
I lokalplanens delområde C1 etableres et regnvandsbassin, hvortil der kan ske afledning af
regnvand fra lokalplanområdets område A, B, C1 og C2.
Regnvandsbassinet skal ikke have forbindelse til kloaksystemet.
Regnvandsbassinet skal udformes som et rekreativt element med sølignede karakter i tilknytning til
det øvrige opholdsareal. Det må derfor ikke indhegnes, og skal etableres med skråningsanlæg med
en maksimal hældning på 1:5.
Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassinet.
Overfladevand i delområde D og E skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes i faskiner
eller lign.
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Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Der skal indrettes mindst et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx
papir/pap, metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

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

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes, såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område (med undtagelse af delområde D og
E) med medlemspligt for samtlige grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af
Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer, beplantningsbælter mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen 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 lignende
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
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
Ad 11.1
Grundejerforeningens opgaver skal defineres nærmere, når det er afklaret, hvilke opgaver der
varetages af "byen"/forsamlingshuset.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1-7.6
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Bygherre har redegjort for en samlet plan for regnvandshåndtering - herunder dimensionering af
regnvandsbassin jf. pkt. 9.3
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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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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ST. RESTRUP FÆLLED OG SKOV
Udkast

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

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