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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
Formålet med lokalplanen er at udlægge et nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Vodskov i
forlængelse af et eksisterende erhvervsområde ved Følfodvej. Området er omfattet af
kommuneplanramme 5.2.H1 Følfodvej m.m. som udlægger området til erhverv og butikker til særligt
pladskrævende varer.
Lokalplanens område inddeles i to delområder, hvor der vil være mulighed for at etablere lettere
erhverv i miljøklasse 1-3 inden for lokalplanområdets nordlige del (delområde A) af hensyn til
eksisterende boliger, mens der kan etableres tungere erhverv i miljøklasse 2-4 i områdets sydlige
del (delområde B) mod Frederikshavnmotorvejen.
Lokalplanen fastlægger principperne for omfang og placering af ny bebyggelse, ligesom der
fastsættes bestemmelser for udformningen af områdets interne veje og Følfodvejs
forlængelse, som bliver adgangsvej til området.
Inden for lokalplanens område udlægges beplantningsbælter og en naturzone, som skal henligge i
græs og urter med grupper af træer og buske. De grønne bælter har til formål at styrke områdets
grønne struktur og fremme biodiversiteten, og samtidig virke som afskærmning af den kommende
erhvervsbebyggelse mod Frederikshavnmotorvejen, det åbne land og omkringliggende boliger.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af Vodskov mellem Frederikshavnmotorvejen
og Vodskovvej, der er den sydlige indfaldsvej til Vodskov.
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 9aq og en del af matr.nre. 12a, 13c, 14d alle Vodskov By,
Hammer. Området udgør et samlet areal på ca. 6,35 ha, heraf ligger ca. 2,45 ha i byzone. Den
resterende del af lokalplanens område, som er beliggende i landzone, overføres til byzone ved den
endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.
Terrænet i lokalplanområdet falder fra ca. kote 8 DVR90 til ca. kote 5 DVR90 fra nord mod syd.
Området består hovedsagligt af dyrkede jorder med enkelte beplantningsbælter bestående af træer
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og buske.
Langs skel mod syd og vest løber åbne grøfter, som er flankeret af stedvis træ- og buskbeplantning.
Langs skel mod nord og øst er der ligeledes beplantningsbælter.

Skråfoto 2019.

Lokalplanens område skal vejbetjenes af en parallelvej til Vodskovvej, idet Følfodvej planlægges
forlænget til Tingvej, beliggende ca. 600 meter nordøst for lokalplanområdet.
Inden for lokalplanens område ligger et vandløb, som er beskyttet i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er rørlagt. Herudover er der en række private drænledninger
og grøfter inden for lokalplanens område.
En mindre del af den nordvestlige del af lokalplanens område er beliggende i kildepladszonen til
Vodskov Vandværk, Drøvten.

Omgivelser
Terrænet syd for Vodskov er karateriseret af lavtliggende arealer med en kombination af dyrkede
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marker og engarealer.
Lokalplanens område afgrænses af erhverv mod vest og af boliger og beplantningsbælte mod nord
ved Smørblomstvej, samt af landbrugsjorder mod syd og øst.
Med Vodskovs placering syd for Hammer Bakker er byen omgivet af et net af grønne kiler. En af
disse kiler udgør et beplantningsbælte belliggende lige nord for lokalplanens
område langs Smørblomstvej.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdets anvendelse og disponering
Anvendelse
Lokalplanen udlægger et nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Vodskov i forlængelse af det
eksisterende erhvervsområde ved Følfodvej.
Disponering
Lokalplanområdet opdeles i to delområder - delområde A og B, som vist på kortbilag 2. Grænsen
mellem de to delområder er sammenfaldende med Følfodvejs forlængelse.
Da lokalplanområdet mod nord grænser op til eksisterende boliger, sætter dette nogle
begrænsninger i forhold til, hvilke typer virksomheder der kan etableres. Derfor er det i den nordlige
del af området kun muligt at opføre virksomheder inden for miljøklasse 1-3, mens der i den sydlige
del kan etableres erhverv inden for miljøklasse 2-4.

Illustrationsplan, der viser en mulig udbygning af området. Illustrationsplanen er til vejledning og er derfor ikke
bindende.
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Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens omfang
Delområde A
For ny bebyggelse inden for delområde A fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en
maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
Delområde B
For ny bebyggelse inden for delområde B fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en
maksimal bygningshøjde på 11,5 meter.
Bebyggelsens placering
Mellem bebyggelsen og vejene, skal der etableres grønne forarealer i en afstand af 5 meter fra
vejskel. Dermed sikres et grønt udtryk og en ensartethed i oplevelsen af området.
Lokalplanen stiller ikke nærmere krav til bebyggelsens placering, hvorfor det er
bygningsreglementets bestemmelser, der er gældende.

Bebyggelsens udseende
Bebyggelsens udseende
Der fastsættes bestemmelser om, at bebyggelsens facader og tagform skal fremstå ensartet
indenfor den enkelte parcel for derved at fremme et harmonisk område.
For at sikre at ny bebyggelse ikke er til gene for omgivelserne, må der ikke anvendes blanke eller
reflekterende materialer på udvendige bygningssider og tagfalder.
Skiltning
Skiltning og reklamering må kun finde sted på etablerede bygninger, såfremt der skal opstilles
fritstående skilte, må dette kun være som orienteringsskilt mod vej, som placeres ved en
adgangsvej. Skiltet må maksimalt være 1,5 meter højt og have et areal på maksimalt 1,0 m2.
Skilte og reklamer skal tilpasses bygningernes arkitektoniske udformning, men må ikke have
karakter af facadebeklædning.
Der må ikke opsættes spotbelysning på facader, skilte og reklamer.
Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede
reklamer.

Veje
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets vejanlæg, så disse dimensioneres til den trafik,
der kan forventes i et erhvervsområde.
Vejadgang og adgangsvej
Lokalplanområdet får vejadgang fra den offentlige vej Følfodvej. Følfodvej forlænges i et
sammenhængende vejforløb og skal tjene som adgangsvej til området. Fra adgangsvejen kan der
udlægges fordelingsveje i princippet som angivet på kortbilag 2.
Adgangsvejen skal give adgang til erhvervsområdets planlagte udvidelse mod øst.
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Parkering
Parkering skal overholde de normer for parkeringspladser, som er angivet i kommuneplanens bilag
F.
For at undgå store dominerende parkeringsarealer i området skal parkeringsarealer opdeles i
mindre grupper, der visuelt afgrænses med beplantning i form af hække og træer.

Ubebyggede arealer
Beplantningsbælter
Lokalplanen lægger vægt på at skabe grønne beplantningsbælter og zoner til afskærmning af
bebyggelsen og give et naturpræget udtryk mod eksisterende bebyggelse og det åbne
land. Beplantningsbælterne skal anlægges med træer og buske i hjemmehørende og
egnskarakteristiske arter.
Langs lokalplanens nordlige del ligger et grønt areal omkring Smørblomstvej, der indgår som en del
af en større rekreativ sammenhæng i den grønne struktur i Vodskov. Inden for lokalplanens nordlige
del udlægges areal til beplantning, der sikrer et samlet bælte på 20 meter fra Smørblomstvej og 15
meter fra omkringliggende boliger.
Formålet med beplantningsbæltet, er at skærme bebyggelsen og bidrage til en rekreativ oplevelse,
når man færdes langs Smørblomstvej.
Langs den sydlige del af lokalplanens område udlægges en naturzone på 15 meter for at sikre en
grøn overgang og naturpræget udtryk mellem byen og Frederikshavnmotorvejen. Inden for
naturzonen er det muligt at etablere våde regnvandsbassiner til håndtering af regnvand.
Langs lokalplanens østlige og vestlige afgrænsning udlægges beplantningsbælter i en bredde på
minimum 2,5 meter.
Beplantningsbælterne og naturzonen er angivet på kortbilag 2.
Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning samt anlæggelse af veje, parkeringspladser og regnvandsbassiner
må der inden for lokalplanens område ikke ske terrænregulering med mere end +/- 1 meter.
Regnvandshåndtering
Regnvand skal afledes til et eller flere våde regnvandsbassiner på ialt ca. 3.000 m2.
Regnvandsbassiner skal forsinke og rense regnvandet inden afledning til recipient.
Ved anlæggelsen af søer i området, vil der fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), blive
stillet krav om, at der skal etableres tiltag, der afskrækker eller på anden måde hindrer fugle i at tage
ophold i bassinerne.
Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at give bassinet et naturligt præg, skal bassinernes brinker
udformes med en mindre hældning på 1:5.
Af hensyn til eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinernes skal der sikres vejadgang hertil.
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Udendørs oplag
Af hensyn til omgivelserne må udendørs oplag kun finde sted inden for hegnede arealer i direkte
tilknytning til bebyggelsen.
Hegn
Der kan hegnes med en højde på maksimalt 2 meter. Hegn skal sløres af beplantning mod
naboarealer, herunder mod veje. Der må ikke etableres hegn i beplantningsbælterne.
Ubebyggede arealer
For at sikre en grøn sammenhæng og struktur i området stilles der med lokalplanen krav om,
at ubebyggede arealer, der ikke er nødvendige at befæste i forbindelse med drift af arealet, skal
anlægges med et grønt præg, f.eks. som græs eller engarealer.
Belysning
Der kan ske belysning inden for lokalplanens område. Ved belysning skal der benyttes armaturtyper,
som ikke blænder eller oplyser andet end nødvendigt areal.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
I august 2018 godkendte Aalborg Byråd en Byudviklingsplan for Vodskov i form af et
kommuneplantillæg, Kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.2.H1 Følfodvej m.m. Lokalplanen er i
overensstemmelse med kommuneplanrammen.
Aalborg Lufthavn
Lokalplanens område er omfattet af støjkonsekvenszonen på 50dB, dvs. den yderste zone, fra
Aalborg Lufthavn/Flyvestationen, jf. kommuneplanens retningslinje 13.3 "Støj". Udlæg af ikke
støjfølsom anvendelse som f.eks. erhverv inden for støjkonsekvenszonen på 50dB er i
overensstemmelse med kommuneplanen.
Nærhed til Aalborg Lufthavn medfører ligeledes, at der skal tages hensyn til flysikkerheden. Konkret
betyder det, jf. retningslinje 13.6 "Aalborg Lufthavn", at der inden for lokalplanens område ikke må
etableres større søer. På baggrund af en konkret ansøgning til Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES),
kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til søer på op til ialt 3.000 m2.
Frederikshavnmotorvejen
Jf. kommuneplanens retningslinje 13.3 "Støj" må arealer langs eksisterende og planlagte veje
ikke anvendes til støjfølsomme formål, medmindre støjgrænserne kan overholdes.
Lokalplanområdet ligger ca. 150 meter nord for motorvejen. Lokalplanområdet er belastet af støj fra
motorvejen på mellem 60 og 65dB. Der gives mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3 i den nordlige
del og 2-4 i den sydlige del. Der gives ikke mulighed for etablering af støjfølsom anvendelse, f.eks.
boliger, institutioner e.l. indenfor lokalplanområdet.
Detailhandel
I henhold til planlovens § 16, stk. 6 skal der ved planlægning for butikker redegøres for
bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer
og trafikale forhold.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper inden for
lokalplanens delområde A samt mindre butikker til salg af egne produkter inden for delområde A og
B.
Lokalplanen skal sikre, at etablering af butikker inden for lokalplanens område ikke vil påvirke
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naboer og omgivelserne væsentligt. På baggrund af nedenstående, er det vurderet, at der ikke er en
væsentlig påvirkning af etablering af særligt pladskrævende varegrupper i området.
Lokalplanområdet ligger mellem Vodskovvej og Frederikshavnmotorvejen i den sydøstlige del af
Vodskov. Området ligger i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde mod vest. Der findes
ingen eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet, og arealet anvendes ved planens
udarbejdelse til landbrugsjord.
Ny bebyggelse vil ligge i tilknytning til eksisterende erhvervsbebyggelse i de nærliggende
erhvervsområder, hvorfor ny bebyggelse ikke vil skille sig væsentligt ud fra det eksisterende bymiljø.
For at mindske den landskabelige påvirkning stilles der krav om nyetablering afskærmende
beplantning, en grøn naturzone der sikrer en naturlig overgang mellem byen og
Frederikshavnmotorvejen samt bestemmelser om omfang og placering af flag og skiltning.
Der kan etableres gode adgangsforhold til lokalplanområdet med til- og frakørsel via Følfodvej.
Følfodvej bliver på sigt en gennemgående vejforbindelse mellem Vodskovvej og Tingvej. Hermed
ledes trafikken til og fra området uden om bymidten i Vodskov.
Det skønnes, at trafikafviklingen til og fra området via den planlagte Følfodvej vil kunne håndtere og
afvikle den mertrafik, en udbygning med mulighed for indretning af butikker, der forhandler særligt
pladskrævende varegrupper, vil generere.
Internt i området skal der etableres de nødvendige parkeringspladser til områdets funktioner. Det
vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det
omgivende miljø.
Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning
Et meget lille areal af det sydvestlige område af delområde B er omfattet af kommneplanens
retningslinje 2.1.6 "Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning", og udpeget som område med
risiko for påvirkning fra klimaforandringer, f.eks. stigende havvandstand eller overfladevand.
Området er i lokalplanen udpeget til naturzone, hvor der ikke vil være risiko forbundet med
oversvømmelser. Der vil dermed ikke blive gennemført afværgeforanstaltninger i forbindelse med
lokalplanens realisering.

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.
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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 de
endelige bygge- eller anlægsprojekter 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 beliggende ca. 1,3 km nord for lokalplanens område (område nr.
218 Hammer Bakker, østlig del). Alene på grund af afstanden vurderes planen hverken i sig selv
eller sammen med andre planer og programmer at påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Inden for lokalplanens område er der ikke registreret beskyttede bilag IV-plantearter, og området
vuderes heller ikke at være potentielt yngle- eller rasteområde for bilag IV-dyrearter.
De eneste arter, der potentielt forventes at findes inden for området, er arter af flagermus.
Lokalplanområdet rummer ikke bevoksning eller større træer, så det vurderes usandsynligt at
området benyttes i væsentlig grad af flagermus.
Derudover vurderes området ikke at være potentielt levested for beskyttede dyrearter eller at
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medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-plantearter eller bilag IV-dyrearter.
Alle danske arter af flagermus er fredede, jf. artsfredningsbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse
nr. 1466 af 06/12/2018), og strengt beskyttede af habitatbekendtgørelsen. Det betyder, at det er
ulovligt at slå flagermus ihjel samt beskadige eller ødelægge deres yngle- og rastepladser.

Kystnærhedszonen
Af planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 meter anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 1,6 km fra Limfjorden.
Området er udlagt som erhvervsområde i kommunenplanen og ligger i tilknytning til et eksisterende
erhvers- og centerområde i den sydlige del af Vodskov. Den nye bebyggelses tæthed vurderes også
at svare til tætheden i området generelt, hvor det vurderes at kystlandskabet ikke påvirkes med
planens realisering. Området er en afrundning af Vodskov by mod syd bag motorvejen, som
skærmer mod kystlandskabet, og lokalplanens naturzone og beplantning, skaber en klar
afgrænsning af området mellem byen og Frederikshavnmotorvejen.

De kystnære dele af byzonen
Ifølge planlovens § 16 stk. 4 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 meter anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Ny bebyggelse opføres i henholdsvis 8,5 meter og 11,5 meters højde og placeres bag motorvejen
og i forlængelse af eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse vil ikke afvige væsentligt i højde
og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, og vurderes dermed ikke at få betydning for
oplevelsen af kysten.

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, at der skal eksproprieres areal til Følfodvejs forlængelse efter lokalplanens
vedtagelse. Ekspropriation til forlængelse af Følfodvej kan også ske efter lov om offentlige veje,
hvorefter vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej, når almenvellet kræver det.
Proceduren for ekspropriation følger reglerne for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Det
indebærer bl.a.:
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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 over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end planloven.

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

Vandløb
Lokalplanens område er omfattet af et beskyttet vandløb. Vandløbet, som er rørlagt, er beskyttet i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke omlægges mv. uden Aalborg Kommunes
tilladelse.
Herudover kan der være private drænledninger inden for lokalplanens område. Omlægning mv. af
private drænledninger skal ske i henhold til vandløbsloven og med Aalborg Kommunes tilladelse.

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.
Det er vurderingen, at der med stor sandsynlighed findes fortidsminder under terræn ved
anlægsarbejder og byggeri i området.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. museumslovens § 26, stk. 1-2.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på matr. nr. 9aq Vodskov By, Hammer, jf. kortbilag 1. Der må derfor ikke
foretages ændringer af eksisterende forhold, før Landbrugsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for disse arealer.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Anlæg indenfor nærområdet omkring Aalborg Lufthavn
Tilladelse til etablering af regnvandsbassiner forudsætter tilladelse fra Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen jf. "Forvaltning af risiko for fugle- og vildthændelser ved flyvepladser jf. EU-Forordning
139/2014", v/ Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

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

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD) og en lille del
indenfor kildepladszonen til Vodskov Vandværk, Drøvten. Vodskov Vandværk er kategoriseret som
et tætby-vandværk, det vil sige et vandværk, hvis kildepladszone er præget af bebyggelse.
Kildepladszonen til Vodskov Vandværk, Drøvten er omfattet af indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse OSD 1475 Hammer Bakker og Tylstrup. Området er generelt sårbart over for
både nitrat og miljøfremmende stoffer herunder pesticider.
Den fremtidige anvendelse af området skal derfor disponeres, så forurening af
grundvandsressourcen undgås, jf. kortbilag 2.
For at minimere risikoen for forurening af grundvandet, skal overfladevand fra parkering, vejarealer
og øvrige befæstede arealer samt tagflader ledes via regnvandskloak til regnvandsbassin.
Herudover må der af hensyn til sikring af grundvandet i kildepladszonen ikke tilføres eller benyttes
materialer, der kan udgøre en forureningsrisiko (f.eks. forurenet jord, slagger, flyveaske, opbrudt
asfalt m.v.) ved terrænregulering og etablering af veje, parkeringspladser o. lign.
Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie sand- og grusmaterialer.

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.
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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
f.eks. 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.nre. 9aq, 12a, 13c og 14d, Vodskov By, Hammer
Tinglyst: 15.12.1961-944351-76
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Offentligretlig rådigheds- og tilstandservitut vedrørende kloakledninger med servitutbælte
på hhv. 4 og 5 meter omkring ledningen.
Påtaleberettiget: Kommunalbestyrelsen (Nu Aalborg Forsyning, Kloak A/S)
Matr.nr. 12a, Vodskov By, Hammer
Tinglyst: 10.02.2004-12392-76
Titel: Dok om kabelrør og kabelskab mv.
Indhold: Offentligretlig rådigheds- og tilstandservitut.
Det er ikke tilladt at bygge i et bælte over kabelrøret afgrænset af 1 meter uden for rørets midterlinje
samt 1 meter på alle sider af kabelskabet.
Påtaleberettiget: Kommunalbestyrelsen (Nu Aalborg Forsyning, Kloak A/S)
Matr.nr. 14d, Vodskov By, Hammer
Tinglyst: 13.08.1969-944358-76
Titel: Dekl hvorefter der ikke må opføres ny bebyggelse
Indhold: Offentligretlig tilstandsservitut.
Forbud mod opførelse af ny bebyggelse.
Påtaleberettiget: Kommunalbestyrelsen og byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen (Nu Aalborg
Kommune)
Servitutten forudsættes ophævet. Da der er tale om en offentligretlig servitut, kan dette kun ske med
de påtaleberettigedes underskrift.
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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 erhvervsformål,
at området disponeres med hensyn til omkringliggende boliger, og
at vejadgang til området sker fra Følfodvej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte
lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.
Den del af lokalplanens område, som ligger i byzone forbliver i byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er erhvervsformål. Inden for delområdet må der være følgende,
såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Butikker til særligt pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Dyreklinikker mv.
Kontorer
Service
Trykkerier
Fritidsanlæg***
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder
Mindre industri
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m2 pr. butik.
** Bruttoetageareal: Max. 250 m2 pr. butik.
*** Kun ikke støjfølsomme fritidsanlæg, som med fordel kan placeres i et erhvervsområde f.eks.
værkstedsaktiviteter.
Der må kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-3, se Bilag 0.

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

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er erhvervsformål. Inden for delområdet må der være følgende,
såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Dyreklinikker mv.
Trykkerier
Fritidsanlæg**
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
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Værksteder
Mindre industri.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m2 pr. butik.
** Kun ikke støjfølsomme fritidsanlæg, som med fordel kan placeres i et erhvervsområde f.eks.
værkstedsaktiviteter.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 2-4, se Bilag 0.

Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Grundstørrelser
Ejendomme må ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse end 1500 m2.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.
Bygningshøjde, delområde A:
Maks. 8,5 meter, målt fra et niveau fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Bygningshøjde, delområde B:
Maks. 11,5 meter, målt fra et niveau fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Ad 5.1
Skorstene, antenner, elevatortårne og miljømæssige nødvendige tekniske anlæg er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.

5.2 Bebyggelsens placering
Bebyggelse på ejendomme der grænser op til vejen A-B, skal placeres med facade eller gavl
parallel med vejen A-B (Følfodvej).
Bebyggelse skal placeres:
mindst 5 meter fra skel mod vejskel (se byggelinje langs vej A-B på kortbilag 2)
Bebyggelse må ikke opføres inden for arealer udlagt til grønne forarealer, naturzone og
beplantningsbælter, jf. pkt. 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4 og kortbilag 2.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader skal udformes, så der sikres en ensartethed, og så der opnås en god helhedsvirkning
indenfor de enkelte ejendomme.
Bygninger til kontor og administration skal udføres i beton, tegl o.l.. Øvrige bygninger kan udføres i
andre materialer.

6.2 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige males i andre farver.
Der må ikke anvendes stærke signalfarver.

6.3 Tage
Tage skal udformes, så der sikres en ensartethed, og så der opnås en god helhedsvirkning indenfor
den enkelte ejendom.
Den del af tagfladen, der ikke anvendes til energianlæg (f.eks. solceller), kan fremstå som "grønne
tage" i form af beplantning med f.eks. mos-sedum eller græstørv.
Ventilationsanlæg og lignende tekniske anlæg oven på tag skal udformes, så de fremtræder som
integrerede dele af bygningens arkitektur.

6.4 Solenergianlæg
Solenergianlæg (f.eks. solfangere og solceller) på tage skal nedfældes i tagfladen eller opsættes
som designelementer på tag eller facade. Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener.

6.5 Skiltning
Skiltning og reklamering må kun finde sted på bygninger. Fritstående skilte må kun etableres som
orienteringsskilt placeret ved ejendommens adgangsvej. Skiltet må maks. være 1,5 meter højt og
have et areal på maks. 1,0 m2.
Skilte og reklamer skal tilpasses bygningernes arkitektoniske udformning, og må ikke have karakter
af facadebeklædning.

6.6 Orienteringsskilte
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på
at orientere og må ikke virke dominerende.

6.7 Lysskilte/belyste skilte
Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne. Der må ikke anvendes
gennemskinnelige lyskasser. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Eventuelle spotlamper og
armaturer skal være spinkle og udføres i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden, de
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opsættes på.
Der må ikke opsættes laserlys eller dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller
animerede reklamer.

6.8 Flag
Flagstænger placeres i grupper af op til 3. Der må max. etableres én gruppe på den enkelte
ejendom. Flagstængernes højde må være maks. 10,0 meter.

6.9 Belysning
Belysning på den enkelte ejendom skal etableres med armaturtyper, som ikke blænder eller oplyser
andet end nødvendigt areal.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Beplantningsbælte
Der udlægges areal til et 2,5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdets grænse mod
øst og vest, som vist i princippet på kortbilag 2.
Beplantningsbælterne skal anlægges med træer og buske af hjemmehørende arter eller nektarrige
blomstrende arter.
Beplantningsbæltet mod øst kan på sigt brydes i forbindelse med udviklingen af perspektivområdet
mod øst.
Udtrykket af beplantningsbæltet skal være en tæt beplantning, hvor træerne er dominerende.
Træerne og buskene skal fremstå med naturlig væktsform.

Ad 7.1
Eksempler på hjemmehørende arter, egnet til beplantningsbæltet:
Træer:
Betula pubescens, Dunbirk
Alnus glutinosa, Rødel
Sorbus aucuparia, Alm. Røn
Sorbus intermedia, Sejljerøn
Crataegus laevigata, Alm. Hvidtjørn
Quercus robur, Silkeg
Større buske:
Rhamnus frangula, Alm. Tørst
Sambucus nigra, Alm. Hyld
Viburnum opulus, Alm. Kvalkved
Corylus Avellana, Alm Hassel
Mindre buske:
Rosa canina, Hudnerose
Salix repens, Krybende pil
Lonicera xylosteum, Dunet gedeblad
Clematis vitalba, Skovranke/klematis
Træer må ikke kappes i højden, men de store træer må gerne opstammes.
Erhvervsområdet kan fortsættes mod øst. Beplantningsbæltet på 2,5 meter vil dermed blive
suppleret med et tilsvarende beplantningsbælte på 2,5 meter inden for næste etape, og dermed
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opnå en samlet bredde på 5 meter, når erhvervsområdet er fuldt udbygget.

7.2 Beplantningsbælte - mod boliger
Der udlægges areal til et beplantningsbælte mod boligerne ved Smørblomstvej, som vist i princippet
på kortbilag 2.
Beplantningsbæltet skal udlægges i en bredde på mindst 15,0 meter målt fra skel mod boliger. Mod
Smørblomstvej skal beplantningsbæltet, inklusiv det eksisterende beplantningsbælte, have en
bredde på mindst 20,0 meter målt fra vejkant af Smørblomstvej.
Udtrykket af beplantningsbæltet skal på sigt fremstå med primært fuldkronede træer med min. 20
meter`s mellemrum, med mindre træer og buske imellem. Der må gerne være luft imellem
trækronerne, så beplantningsbæltet ikke bliver for massivt.
Ad 7.2
Træer må ikke kappes i højden, men de store træer må gerne opstammes til 4 m.
Eksempler på arter jf. ad. 7.1.

7.3 Naturzone
Naturzonen udgør et 15 meter bredt bælte langs lokalplanområdets sydlige grænse, som vist på
kortbilag 2.
Naturzonen skal sikre en grøn overgang fra erhvervsområdet til Frederikshavnmotorvejen med
fokus på delvis afskærmning og kik ind til det nye erhvervsområde.
Naturzonen skal tilsåes med græs eller engblanding og beplantes med hjemmehørende arter, der
trives på fugtig og våd bund.
Udtrykket af naturzonen skal på sigt fremstå med træer og buske i grupper på en bund af uplejede
arealer med græsser og blomstrende urter. Der skal udelukkende anvendes hjemmehørende,
stedsspecifikke arter, der fremmer biodiversiteten.
Der kan etableres bassiner til regnvandshåndtering inden for naturzonen jf. pkt. 7.8.
Ad 7.3
Eksempler på hjemmehørende arter, der trives på fugtig og våd bund:
Betula pubescens, Dunbirk
Alnus glutinosa, Rødel
Sambucus nigra, Alm. Hyld
Salix cinerea, Gråpil
Salix aurita, Øret pil

7.4 Forarealer
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Der skal udlægges et 5 meter bredt grønt forareal ud mod stamvejen A-B og fordelingsveje.
Forarealer skal henligge, som areal med hjemmehørende græsser og urter der fremmer
biodiversiteten.

7.5 Ubebyggede arealer
De ubebyggede arealer, der ikke er nødvendige at befæste i forbindelse med brug af ejendommen,
skal henligge som grønne arealer.
Arealerne skal fremstå med græs, stauder eller urter med grupper af træer og buske.
Ad 7.5
Der skal anvendes hjemmehørende arter, eller arter der er med til at fremme biodiversiteten.

7.6 Udendørs oplag
Affaldsstationer, genbrugscontainere, varegårde, udendørs oplag og lignende skal integreres i
bebyggelsen eller etableres inden for hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.

7.7 Hegn
Faste hegn må etableres med en højde på maks. 2 meter. Hegn, der etableres tættere på naboeller vejskel end 5 meter, eller som er synlig fra Frederikshavnmotorvejen, skal sløres af beplantning
mod nabo og vej.

7.8 Regnvandshåndtering
Der må ikke ske nedsivning af regnvand inden for kildepladszonen, som vist på kortbilag 2.
Overfladevand skal forsinkes og renses indenfor lokalplanområdet inden udledning til recipient..
Der skal reserveres areal til et eller flere åbne regnvandsbassiner på et samlet areal på ca. 3.000
m2 indenfor delområde B jf. kortbilag 2.
Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassiner.
Skråningsanlæg omkring åbne forsinkelsesbassiner må ikke udføres med en hældning, der er
stejlere end 1:5.

7.9 Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning samt anlæggelse af veje, parkeringspladser og regnvandsbassiner
må terrænreguleringer må ikke finde sted nærmere skel end 1,0 meter. Herudover må der ikke
foretages terrænreguleringer på mere end +/- 1 m.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Følfodvej som vist på kortbilag 2.
Ved Følfodsvejs fremtidige videreføring til Tingvej vil lokalplanområde ligeledes få vejadgang fra øst,
som vist på kortbilag 2.
Adgangsvejen udlægges som adgangsvej til en videreførsel af erhvervsområdet mod øst.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Adgangsvejen A-B, som vist på kortbilag 2, udlægges i en bredde på min. 11 meter med en
kørebanebredde på min. 7 meter.
Langs adgangsvejen A-B skal der plantes allétræer i græsrabatten for hver 10. meter. Allétræerne
skal være ens inden for lokalplanens område.
Der kan etableres interne fordelingsveje inden for lokalplanens område.
Fordelingsveje skal udlægges i en bredde på min. 11 meter med en kørebanebredde på min. 7
meter.

Ad 8.2

Tværsnit af vej A-B
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Ved projektering af veje skal det sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for køretøjer der er
typiske for erhverv inden for miljøklasse 1-4.
Allétræerne kan eksempelvis være:
Hæg, Prunus Padus
Naur, Acer Cmpestre
Poppel, Populus, Simonii
Prydpære, Pyrus Caucasica
Røn, Sorbus
Småbladet Lind, Tilia Cordata
Spidsløn, Acer Plantanoides

8.3 Parkering
Parkering skal overholde de normer for parkeringspladser, der er angivet i kommuneplanens bilag
F.
Parkeringsarealer til personaleparkering, og øvrige parkeringsarealer hvor det er hensigtsmæssigt
af hensyn til tung trafik, skal anlægges med permeable belægningstyper.
Der skal etableres beplantning omkring parkeringsarealerne. Beplantningen skal bestå af levende
hegn i en højde af minimum 1 meter.
Herudover skal der plantes solitære træer svarende til mindst 1 træ pr. 5 parkeringsbåse. Træerne
skal være opstammede og skal fordeles harmonisk i hele området. Der skal sikres tilstrækkelige
vækstmuligheder til beplantningen.
Velegnede træer er spidsbladet løn, ahorn og ask.

Ad 8.3
Kravet om permeabel belægning gælder ikke ved handicapparkering, da disse skal opføres efter
gældende vejregler.
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8.4 Cykelparkering
Cykelparkering skal overholde de normer for cykelparkeringspladser, der er angivet i
kommuneplanens bilag F.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Området skal separatkloakeres.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal forsinkes og renses indenfor lokalplanområdet inden udledning til recipient.
Åbne regnvandsbassiner skal anlægges med sø-lignende karakter. Bassinets sider udformes af
sikkerhedsmæssige årsager med svag hældning på 1:5, da bassinet ikke indhegnes.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, f.eks. 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.
Tilladelse til etablering af regnvandsbassiner forudsætter tilladelse fra Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen jf. "Forvaltning af risiko for fugle- og vildthændelser ved flyvepladser jf. EU-Forordning
139/2014" v/ Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

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. Jf.
desuden pkt. 7.6.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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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 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.6 Energianlæg
Der kan etableres solfangere og solceller på tagflader.
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10. Miljø
10.1 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller selv
påvirkes af et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til
Miljøstyrelsens Vejledning om ”Støj fra virksomheder”.
Der må kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-3 i delområde A samt virksomheder
inden for miljøklasse 2-4 i delområde B.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag.
Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på
både kort og lang sigt.

10.2 Luftforurening fra erhverv
Etablering af virksomheder i området må ikke give anledning til luftemissioner med uacceptabel
påvirkning af nærmiljøet, som defineret i miljøstyrelsens luftvejledning.

10.3 Grundvandssikring
For at minimere risikoen for forurening af grundvandet, inden for lokalplanens område, skal
overfladevand fra parkering, vejarealer og øvrige befæstede arealer samt tagflader ledes via
regnvandskloak til regnvandsbassin.
Herudover må der af hensyn til sikring af grundvandet i kildepladszonen ikke tilføres eller benyttes
materialer, der kan udgøre en forureningsrisiko (f.eks. forurenet jord, slagger, flyveaske, opbrudt
asfalt m.v.) ved terrænregulering og etablering af veje, parkeringspladser o. lign.
Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie sand- og grusmaterialer.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for delområderne A og B med medlemspligt for samtlige
grundejere.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, fordelingsveje, belysning
og fællesanlæg. Drift og vedligeholdelse af veje 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.
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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:
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Regnvandsbassiner er etableret jf. pkt. 9.3.
Beplantningsbælter og naturzone er etableret, jf. pkt. 7.1, 7.2 og 7.3.
Parkering og veje er etableret, jf. pkt. 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4.
Der er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1
Det er dokumenteret, at de vejlende grænseværdier for luftemission er overholdt, jf. pkt. 10.2.

Ad 12.1 Betingelser,
Hensigten med ovenstående i forhold til beplantningsbælter og naturzone, kan etableres etapevis i
takt med at området byggemodnes.
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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. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

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, efter planlovens §47, hvis det er nødvendigt
for at virkeliggøre lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere
information.
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15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Side 46

Forslag

Benzinsalg
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Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg,

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.
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Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

7

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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