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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og
bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå
byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller
lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i
lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
Byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel
gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område
eller projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse.
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at sikre mulighed for, at der kan ske en omdannelse af et mindre
område ved Nørre Tranders Vej i bydelen Vejgård til et blandet bolig- og centerområde.
Lokalplanområdet ligger på grænsen af den tætte karréby i den centrale del af Vejgård, og møder
her det rolige og grønne villakvarter mod sydøst.
Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler og
ejer, der har fået udarbejdet et skitseforslag til en fremtidig bebyggelse på arealet.
En omdannelse af området til en tættere bebyggelse er i tråd med kommunens målsætning om, at
bydelen skal udvikles inden for de eksisterende grænser via fortætning og omdannelse. Med
lokalplanen gives mulighed for opførelse af ny bebyggelse, der formår at udnytte den strategiske
placering ved overgangen mellem bydelens hovedstrøg og det grønne villakvarter, og skabe
fortætning centralt i Vejgård, tæt på de bymæssige funktioner.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til boligformål i form af etageboliger.
Dele af området kan desuden også anvendes til centerformål, herunder liberale erhverv samt
restauration, serviceerhverv og detailhandel i stueetagen ud mod Nørre Tranders Vej.
Med lokalplanen stilles krav til, at den nye bebyggelse gennem dens formsprog og arkitektur
tilpasses bydelens skala og overgangen fra karréby til villaby. Der stilles særlige krav til
bebyggelsens arkitektur, der sikrer, at den nye bebyggelse kommer til at fremstå som en
nyfortolkning af de klassiske træk fra byhusarkitekturen og bydelens lokale arkitektoniske
karaktertræk afspejles i den nye bebyggelse.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
På oversigtskortet ovenfor er lokalplanområdets afgrænsning vist.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone på kanten af Vejgårds centerområde og udgør et areal på
ca. 1.900 m².
Lokalplanområdet afgrænses mod vest/sydvest af Nørre Tranders Vej og mod øst af Grønnegade.
Mod Grønnegade grænser lokalplanområdet dels op til en etageboligbebyggelse i 3 etager med
mansardtag og dels op til en fritliggende villa i 1½ plan. Mod Nørre Tranders Vej grænser
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lokalplanområdet dels op til en fritliggende villa i 1½ plan mod syd og mod nord til Jyske Bank, et
ældre byhus i 2½ etager, der desuden også har facade langs Hadsundvej. Hadsundvej er
hovedfærdselsåren igennem Vejgaard og indfaldsvej til Aalborg Midtby. Hvor bebyggelse langs
Hadsundvej består af etage- og karrébebyggelse, er Grønnegade en blanding mellem
etageejendomme og villaer. Langs vejens vestlige side, fremstår bebyggelsen med markante
uregelmæssigheder og "huller i facaderækken" mens østsiden af Grønnegade fremstår mere
homogen med fritliggende villaer i 1½ plan og forhaver.
Ejendommene inden for lokalplanområdet vejbetjenes alle fra Nørre Tranders Vej.
Området fremstår i dag bebygget med små ældre byhuse i 1½ plan og med
saddeltagkonstruktion samt baghuse og mure i skel. Byhusene er orienteret med facade mod Nørre
Tranders Vej - enkelte bebyggelser er trukket en smule tilbage fra vejen. Mod Grønnegade er
ejendommen ubebygget og afskærmet med høj mur.
Bebyggelserne anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til boligformål og serviceerhverv. Enkelte
bebyggelser står tomme og flere fremstår nedslidte.
Terrænet er forholdsvist plant med et mindre fald mod nordøst langs Nørre Tranders Vej.

Fotoet af Grønnegades blandede bebyggelse. Ejendommen der ligger bag muren indgår i lokalplanområdet (byggefelt
B) og sammenbygges med nabobebyggelsen, der fremstår i 3 etager og med mansadtag. Dette samt fotoet
nedenfor er gode eksempler på områdets blandede bebyggelse bestående af etageejendomme og villaer.

Side 6

Udkast

Lokalplan 4-1-122

Ejendommene langs Nørre Tranders Vej består af fritliggende byhuse i 1½ og 2 etager med karakteristiske
gavlfremspring, skrå tage og kviste.

Omgivelser
Planområdet ligger i bydelen Vejgård, i den østlige del af Aalborg. Vejgaard opstod som arbejderby i
kølvandet på industrialiseringen og med stor tilflytning fra slutningen af 1800-tallet. Især efter
etablering af cementfabrikken "Rørdal" i 1889 og "Eternitten" i 1914 var der stor tilflytning til Vejgård.
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Vejgård - på grænsen mellem Vejgårds Bymide og
ældre villakvarter i den østlige del af bydelen. Vejgaard er et attraktivt sted at bo, da bydelen
rummer både et godt lokalt handelsliv, let adgang til service- og fritidsfunktioner og nærheden til
Aalborg Midtby. Desuden ligger området tæt på Aalborg Universitet, hvilket også gør det attraktivt
for unge studerende at bo i bydelen. Vejgård opleves som en "by i byen" med en stærk
identitetsfølelse og lokal tilknytning.
Planområdet er beliggende centralt i Vejgård, der hvor Hadsundvej og Nørre Tanders Vej mødes.
Disse er nogle af de ældste veje i bydelen. Hadsundvej er hovedfærselsåren igennem Vejgård og
forbinder Humlebakken mod syd og Østre Alle mod nord. Langs Hadsundvej finder man flere
butikker, liberale erhverv samt serviceerhverv. Hvor Nørre Tranders vej og Hadsundvej mødes,
ligger Vejgård Torv, med et velfungerende butiksmiljø og direkte forbindelse til Vejgård Bymidte hvor
der også ligger flere centerfunktiner herunder også dagligvarebutikker.
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Hadsundvej set i nordlig retning.
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Foto hvor Nørre Tranders Vej slutter i mødet med Hadsundvej, set fra Vejgård Torv.

Særligt karakteristisk for den centrale del af Vejgård er de ældre sammenbyggede etagehuse langs
Hadsundvej, der danner et samenhængede gadeforløb. Husene er i 2½-3½ etager med saddeltag,
kviste, karnapper, gesimser og ornamentik og fremstår med stor variation i deres facadeudtryk.
Dette understøttes af ejendommenes matrikelvise facadelængder, brug af forskellige materialer,
farver, kvistfremspring, karnapper mv.
Langs Grønnegade finder man en række ældre murmestervillaer fra starten af 1900-tallet, men også
flere etageejendomme opført i 3 etager.
Langs Nørre Tranders Vej finder man flere ældre villaer og flere eksempler på "bedre byggeskik" fra
første halvdel af 1900-tallet. Nord og nordøst for Nørre Tranders Vej er bydelen med årene udbygget
og området fremstår som et større sammenhængende villakvarter med et markant grønt præg.
I Vejgård er der adgang til større grønne områder - bl.a. Signalbakken, der er beliggende ca. 350
meter nord for lokalplanområdet. Bag bibliotektet, beliggende ud til Hadsundvej, finder man en
mindre bypark, hvortil der er adgang fra Nørre Tranders Vej.
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Bag bibliotektet og med adgang fra Nørre Tranders Vej er der adgang til en lille bypark i nær afstand fra
lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Med lokalplanen gives mulighed for, at området, der i dag fremstår nedslidt og med mindre byhuse i
1½ plan, kan omdannes til et attraktivt blandet byområde med en tættere og højere bebyggelse ud
mod omkringliggende veje og gode opholdsarealer i gårdrummet bagved. Realisering af
planlægningen forudsætter, at eksisterende bebyggelser inden for området nedrives.
Særligt karakteristisk for planområdet er, at området er beliggende centralt i Vejgård ved
overgangen mellem karrébyen og villabyen mod sydøst. Med lokalplanen sikres, at der kan ske en
ønsket omdannelse og fortætning, mens ny bebyggelse, gennem placering, volumen og formsprog
indpasses i bydelens skala.
Projektudvikler har fået udarbejdet et skitseprojekt, der ligger til grund for nærværende lokalplan.
Nedenfor er vist et forslag til, hvordan lokalplanområdet kan indrettes.

Skitsen oven for viser et eksempel på, hvordan området kan indrettes. Situationsplanen er ikke bindende.

Anvendelse og disponering
Realisering af projektet forudsætter, at den eksisterende bebyggelse nedrives. En del af den
eksisterende bebyggelse er registreret som bevaringsværdig. Nedrivning af de bygninger der er
registreret som bevaringsværdige, må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse
hertil iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Lokalplanen giver mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål i form af
etageboligbebyggelse. Desuden kan dele af lokalplanområdet også anvendes til centerformål i tråd
med eksisterende planlægning for området. Ud mod Nørre Tranders Vej gives mulighed for, at der
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kan indrettes klinikker og kontorer. Yderligere kan der længst mod nordvest og ved krydset mellem
Nørre Tranders Vej og Hadsundvej i bebyggelsens stueetage indrettes serviceerhverv,
restaurationer og udvalgsvarebutikker, hvilket ligger fint i tråd med de anvendelser, man finder langs
Hadsundvej. Dermed er den nye bebyggelses opdeling i anvendelse og funktion også med til at
understrege overgangen fra karréby til villaby.
Ny bebyggelse skal opføres som en karrébebyggelse langs de tilgrænsende veje og skal opføres
med proportioner, der tilpasses omgivelserne. For at sikre, at Nørre Tranders Vej ikke kommer til at
fremstå for trangt, stilles der krav om at ny bebyggelse mod Nørre Tranders vej skal trækkes en
smule tilbage fra vejen i forhold til skel.
Centralt i området og mellem karrébebyggelserne skal der indrettes fælles opholdsareal for
områdets beboere og ansatte samt parkeringsarealer. Området vejbetjenes alene fra Nørre
Tranders Vej.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal disponeres inden for de udlagte byggefelter. Inden for byggefelterne A1, A2 og
B opføres bebyggelse som karrébebyggelse med facade i eller bag facadebyggelinjer.
Dog kan mindre bygningsdele som altaner, karnapper o. lign. placeres med et bygningsfremspring
på op til 0,7 m ift. facaden mod Nørre Tranders Vej - dog ikke i stueplan.
Med lokalplanen stilles særlige krav til placering og udformning af altaner. Der differentieres mellem
altaner mod facade og gårdside. Der gives mulighed for forskellige typer af altaner, der skal sikre
både en variation, men samtidig en sammenhæng i bebyggelsens facade.
Byggefelt A1 og A2, Nørre Tranders Vej
Ny bebyggelse mod Nørre Tranders Vej skal opføres med facade trukket 1 m tilbage fra skel mod
vejen. Dele af bebyggelsen skal trækkes yderligere tilbage. Det sikre en opbrydning af facaden,
der er med til at styrke byggeriets indpasning i bymiljøet og refererer til de sammenbyggede
etageejendomme langs Hadsundvej.
Ny bebyggelse skal opføres i skel mod nordvest (matr. nr. 19d Ø. Sundby, Aalborg Jorder). Mod
sydøst er byggefeltet trukket væk fra naboejendommen, for at sikre plads til vejadgang til området. I
kombination med facadens udtryk er afstanden mellem ny bebyggelse og nabobebyggelsen mod
sydøst med til at understøtte overgangen fra karréby til villaby.
Mod gårdrummet kan der uden for byggefeltet opføres mindre bygningsdele i form af f.eks.
gavlfremspring. For at begrænse omfanget af bebyggelse der opføres uden for byggefeltet,
fastsætter lokalplanen en maksimal dybde og facadelængde for disse mindre bygningsdele.
Der gives alene mulighed for placering af elevatorer, trapper og altangange på facade, der vender
ind mod gårdrummet. Elevatorer, trapper og altangange skal opføres som integreret med facaden.
Altangange skal opføres således, at adgangsarealets ydersider ligger bag eller følger bebyggelsens
facadelinje.
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Altangangene skal integreres i facaden, således at de ikke er synlige fra gårdrummet og dermed bliver en del af den
samlede bebyggelse. Fotoet ovenfor viser et eksempel på dette. Referencefoto er fra Laurits Hauges Vej 1,
Nørresundby.

Byggefelt B, Grønnegade
Mod Grønnegade skal ny bebyggelse opføres i skel mod vejen, således at den nye bebyggelses
facade flugter nabobebyggelsen. Byggefeltet udlægges ikke i hele matriklens bredde, da der skal
sikres plads til anlæg af sti for gående til det bagvedliggende gårdrum. Bygningen skal udformes
med opgang med adgang direkte fra Grønnegade, som de øvrige etagebygninger i gaden.
Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse mod Grønnegade må opføres med en maksimal
husdybde på 8 m, hvilket er tilpasset nabobebyggelsens proportioner. Mod gården må der indenfor
byggefeltet opføres et gavlfremspring udover de 8 meter. Dette må dog ikke udgøre mere end 6
meter af facadens bredde.
Byggefelt C og sekundær bebyggelser
Lokalplanen udlægger også et byggefelt C, hvor der kan opføres større sekundær bebyggelse som
f.eks. udhus eller overdækket cykelparkering. På tagfladen skal der indrettes fælles tagterrasse til
områdets beboere.
Der kan desuden udenfor byggefelterne opføres mindre sekundære bygninger og overdækninger
med hvert et maksimalt etageareal på 20 m².
Bebyggelsens omfang
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Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en omdannelse og fortætning i området. I området
må der opføres ny bebyggelse med et samlet maksimal etageareal på 2.000 m2, hvilket svarer til en
bebyggelsesprocent på 106 for området som helhed.
Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 13 meter.
Med lokalplanens realisering kommer den nye bebyggelse til at formidle overgangen fra
Hadsundvejs etagebebyggelser til villaerne langs Nørre Tranders Vej.

Bebyggelsens udseende
Ny bebyggelse skal opføres i et moderne formsprog med reference til de den eksisterende kontekst
med de klassiske træk fra etageejendommene langs Hadsundvej og de små byhuse. Særligt
karakteristisk for etageejendommene langs Hadsundvej er at de fremstår med stor variation og
samtidigt har en tydelig facaderytme med skiftedne motiver og vertikale opdelinger, som også er
karakteristisk for den ældre villabebyggelse i området. Motiver så som korte matrikelvise
facadelængder, farveskift, vertikal placering af vinduer, karnapper mv. skal genfortolkes i den nye
bebyggelse.
Der stilles derfor krav om, at ny bebyggelse inden for byggefelt A skal udføres med vertikale
opdelinger, således at facaden mod Nørre Tranders Vej fremstår opdelt i mindre facade enheder
med en maksimal facadelængde på 10 m. Den vertikale opdeling skal udføres ved at veksle
mellem gavl- og længemotiver, suppleret med farveskift og forskydning af facaden. Hvert motiv skal
fremstå som en arkitektonisk helhed, der skaber rytme og opbryder facaden i mindre enheder hvor
placering af vinduer, altaner, kviste o. lign understøtter facademotivet.

Skitsen viser, hvorledes en opdeling af facaden mod Nørre Tranders Vej i mindre enheder kan udføres med
gavlfremspring, farveskift, placering af vinduer, altaner mv.

Ny bebyggelse skal opføres i teglsten, der skaber en sammenhæng i bebyggelsen, men variation
mellem farver og nuancer for hver enhed bidrager til en nedskallering af bebyggelsen og indpasning
i konteksten.
Etageskift skal tilpasses de sammenbyggede naboejendomme og gennem valg af teglsten og
proportioner på vinduespartier, kviste og altaner og taghældning skal der skabes en genkendelighed
og symmetri, der skaber et harmonisk facadudtryk.
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Illustrationer der viser en kommende bebyggelse dels fra Hadsundvej og dels fra syd (Nørre Tranders Vej).

Også facaden mod Grønnegade skal skabe reference til de traditionelle etageejendomme med
vertikale opdelinger. Ny bebyggelse skal desuden tilpasses nabobebyggelsens facadeudtryk.
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Illustrationer der viser en kommende bebyggelse ved Grønnegade og nabobygningen Grønnegade 40.

Ny bebyggelse mod Nørre Tranders Vej skal opføres med saddeltagkonstruktion for at skabe
sammenhæng med omgivelserne. Mod Grønnegade kan ny bebyggelse også opføres med
mansardtag.
Sekundære bygninger, herunder udhuse, garage, carporte o. lign. kan opføres i andre materialer og
med andre tagformer, blot det sikres at bygningerne harmonerer med boligbebyggelsen.

Ubebyggede arealer
Bag bebyggelserne skal gårdrummet indrettes til fælles opholdsarealer, beplantning, intern vej,
vendeplads, fælles parkeringspladser, cykelparkeringspladser, affaldshåndtering, varelevering,
tekniske anlæg o. lign.
Udendørs opholdsarealer skal udgøre mindst 15% af ejendommens areal og etableres som større
sammenhængende arealer med et grønt præg. Fælles opholdsarealer kan etableres på terræn og
som tagterrasse på byggefelt C. Der skal som minimum plantes 2 markante træer i tilknytning
til områdets fælles opholdsarealer på terræn.
Altaner mod Nørre Tranders Vej kan ikke medregnes som opholdsarealer, da de er belastet af
trafikstøj over de vejledende grænseværdier.
Langs områdets afgrænsning mod syd skal der mod mur i naboskel etableres grøn beplantning, der
er med til at sikre en grøn karakter i området og understøtte overgangen fra karrébyen til villabyen.
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Trafik
Lokalplanområdet sikres vejadgang via Nørre Tranders Vej.
I området er der fastsat parkeringskrav i forhold til Aalborg Kommunes standard parkeringsnorm.
Der skal således etableres mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig for etageboliger over 50 m² og for
etageboliger under 50 m² skal der udlægges 1 parkeringsplads pr. 8 boliger.
Parkering skal etableres som fælles parkeringsarealer i gårdrummet. Hvis det ikke er muligt at
etablere det krævede antal parkeringspladser i henhold til P-normen inden for lokalplanområdet, kan
parkeringskravet opfyldes ved at tinglyse en tidsubegrænset brugsret på de nødvendige
parkeringspladser uden for lokalplanens område. Der er en forudsætning, at parkeringspladserne
findes inden for kvarteret i en afstand på maksimalt 500 meter fra lokalplanens område.
Området ligger centralt og tæt på Aalborg Midtby og Aalborg Universitet, hvorfor det forventes, at
mange beboere vil gøre brug af cyklen som transportmiddel. Der skal i forbindelse med den
endelige disponering af arealet sikres plads til antallet af cykelparkeringspladser iht. standard
cykelparkeringsnormen.
Med lokalplanen udlægges stiforbindelse og portgennemgang, der sikrer adgang igennem området
og skaber forbindelse mellem Grønnegade og Nørre Tranders Vej.
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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.
Byudviklingsplan for Vejgård - fordebat
Aalborg Kommune igangsatte i foråret 2019 en debat om udviklingen af tre store bydele i Aalborg,
herunder Vejgård. Debatten tager afsæt i fire emner; "Det gode hverdagsliv", "Det grønne og det
rekreative", "Mobilitet" og "Byudvikling".
I forbindelse med fordebatten blev der indsendt forslag om, at der inden for nærværende
lokalplanområde kan ske en omdannelse og fortætning i området og opføres ny
etageboligbebyggelse. By- og Landskabsudvalget behandlede den 21. november 2019 alle input
modtaget i debatfasen. Kommunen er positiv overfor, at der kan ske en omdannelse og fortætning i
området. Udvalget besluttede bl.a., at der kan arbejdes videre med planlægning for området, hvor
der er fokus på især overgangen mellem karrébyen og villabyen, bebyggelsens facaderytme,
opholdsaraler og parkering.
Kommuneplanens retningslinjer
Bydelscenter Vejgård
Lokalplanområdet er jf. kommuneplanens retningslinje 7.1.3 beliggende inden for bydelscenteret
Vejgaard. Inden for Bydelscenteret kan der etableres detailhandel (både dagligvarebutikker og
udvalgsvarebutikker) på 15.500 m². Det areal, der aktuelt er i brug til detailhandel er opgjort til ca.
11.124 m² (2008), hvilket giver en ledig rummelighed til etablering af nye butikker på ca. 4.400 m².
I bydelscenteret må der opføres dagligvarebutikker med en maksimal butiksstørrelse på 3.500 m² og
udvalgsvarebutikker med en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m².
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På oversigtskortet ovenfor er Bydelscenter Vejgård vist med blå farve. Lokalplanområdet, vist med hvid streg, ligger
inden for bydelscenteret.

Inden for lokalplanens område kan der indrettes udvalgsvarebutikker, dog ikke dagligvarebutikker, i
bebyggelsenes stueetage ud mod Nørre Tranders Vej. Der gives mulighed for, at der kan indrettes
butikker med et maksimalt samlet butiksareal på 260 m². Lokalplanen fastlægger en maksimal
butiksstørrelse på 260 m² for udvalgsvarebutikker.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer om
detailhandel.
Bevaringsværdige bygninger
Ifølge kommuneplanens retningslinje 5.2.3 om bevaringsværdige bygninger, må bygninger med en
bevaringsværdi på 1-6 ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt, om der kan nedlægges
forbud iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
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Flere af de eksisterende bebyggelser inden for lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdige,
men alene med lav til middel bevaringsværdi. Flere af bygningerne fremstår forsømte og ikke i
særlig god stand. Realisering af lokalplanen forudsætter, at eksisterende bygninger nedrives.
Kommuneplanens rammer
Lokalplanen er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 4.1.C1 Vejgård Center, der
bl.a. udlægger området til boligformål i form af etageboliger, butikker, kontorer, klinikker og service.
Desuden ligger området inden for bydelscenter Vejgård. Læs mere under kommuneplanens
retningslinjer. Et af målene for området er at sikre mulighed for en bred anvendelse for at styrke
centeret.
Rammebestemmelserne giver mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse i op til 3½ etage.
Bebyggelsesprocenter er for ejendommene inden for området fastsat til 40-60 pct. Ny bebyggelse
skal opføres med en maksimal husdybde på ca. 10 meter tilpasset nabobygninger.
Rammen bestemmer desuden, at der skal indrettes fælles opholdsareal svarende til mindst 15 pct.
af området for boliger og mindst 10 pct. for anden anvendelse.
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På oversigtskortet oven for er vist eksisterende rammeområder i området. Lokalplanområdet, vist med hvid streg, ligger
inden for rammeområde 4.1.C1.

Inden for lokalplanområdet gives der mulighed for at opføre ny bebyggelse med et samlet
etageareal på maksimalt 2.000 m2, hvilket svarer til en byggelsesprocent på 106 for området som
helhed.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommunenplanens rammer. Lokalplanen følges
dermed af et kommuneplantillæg der ændrer kommuneplanens rammer således, at der sikres den
nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget
dækker alene lokalplanens område og hæver bebyggelsesprocenten til 106, samt forøger
bygningsdybden til 12 meter for boliger, under forudsætning af at der kan sikres tilfredsstillende
lysforhold i boligen.

Lokalplaner
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Den nordvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-004 "Byfornyelse og
etageanvendelse Vejgård Center", offentlig bekendtgjort den 29. august 1992. Den del af
lokalplanområdet, der er omfattet af lokalplan 11-004, ligger inden for lokalplanens delområde C.
Delområde C udlægges til bolig- og centerformål samt offentlige formål. I stueetagen må der
indrettes butik, mens de øvrig etager skal anvendes til boligformål.
Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med lokalplan 11-004 for så vidt angår
bebyggelsens omfang, placering samt udseende. Den del af lokalplan 11-004, som er omfattet af
nærværende lokalplan, aflyses i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 4-1-122.

Af oversigtskortet fremgår, at nærværende lokalplanområde delvist berøres af lokalplan 11-004.

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.
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Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 7 km nordvest for lokalplanområdet – Natura
2000 fuglebeskyttelsesområde ”Ulvedybet og Nibe Bredning”, Habitatområdet ”Nibe Bredning,
Halkær Ådal og Sønderup Ådal” og ramsarområde ”Ulvedybet og Nibe Bredning”. Alene pga.
afstanden vurderes, at en planlægning for området, der er en del af den centrale del af Vejgaard,
hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura
2000-konsekvensvurdering.

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
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2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på
habitatdirektivets bilag IV, herunder flere flagermusarter, odder, markfirben, stor vandsalamander og
spidssnudet frø. Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter, jf.
naturdatabasen. Planområdet fremstår bebygget og befæstet og uden beplantning af væsentlig
udstrækning, træer e. lign. De eneste arter der potentielt kan have yngle- eller rasteområde i og ved
eksisterende bygninger er arter af flagermus. Da de fleste af bygningerne benyttes ved planens
udarbejdelse, vurderes de ikke at være egnede som yngle- og rasteområde for arter på
habitatdirektivets bilag IV.
Det vurderes, at realisering af planen ikke vil medføre nogen påvirkning af bilag IV-arter i området.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 5 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, men i en afstand af ca. 1 km syd for
kysten og omgivet af tæt bebyggelse i byzone. Den nye bebyggelse er placeret bag ved
eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Med lokalplanen gives mulighed for opførelse af ny
bebyggelse i 3 etager tilpasset de omkringliggende bebyggelser både i højde og volumen. På
baggrund af bebyggelsens omfang og beliggenhed vurderes, at bebyggelsen ikke kan ses i
sammenhæng med kysten. Det vurderes, at realiseringen af planen ikke vil påvirke oplevelsen af
kysten.

Påvirkning på bymiljøet
Iht. planlovens § 16, stk. 5 skal der ved planlægning for butikker redegøres for bebyggelsens
påvirkning på bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale
forhold.
Med lokalplanen gives mulighed for, at der i bebyggelsens stueetage ud mod Nørre Tranders Vej,
men kun mod nordvest, nærmest Hadsundvej, kan indrettes udvalgsvarebutikker, hvilket også er
tilfældet i dag.
Dele af lokalplanområdet ligger inden for bydelscenter Vejgård og i den centrale del af Vejgård ved
overgangen fra den tætte karréby til den grønne villaby, hvor Nørre Tranders Vej møder
Hadsundvej. Langs Hadsundvej, der er hovedfærselsåren igennem Vejgård, ligger flere butikker.
Tæt på området finder man Vejgård Torv med flere butikker. Indretning af butikker i den nordvestlige
del af bebyggelsen ligger dermed fint i tråd med bystrukturen og vil være med til at understøtte
overgangen fra den tætte karréby til villaby.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et tættere og højere byggeri end er tilfældet i dag,
hvorfor der stilles en række krav til bebyggelsens udformning og udseende. Dette skal sikre, at
bebyggelsen indpasses i omgivelserne og understøtter overgangen fra karréby til villaby. Bl.a. stilles
der krav til opdeling af facaden i mindre enheder, der skaber sammenhæng til de omkringliggende
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byhuse og villabebyggelser.
I det fælles gårdrum udlægges fælles opholdsarealer til områdets beboere og ansatte. Herudover er
der adgang til større rekreative parkanlæg - det nærmeste ved Signalbakken, er beliggende ca. 500
meter nord fra lokalplanområdet samt den lille bypark ved Vejgård Bymidte.
Området vejbetjenes fra Nørre Tranders Vej hvorfra der også er direkte adgang til butikkerne. I
gårdrummet er der adgang til etageboligerne og der udlægges bl.a. arealer til parkering.
Samlet vurderes, at en planlægning for området, med mulighed for indretning af mindre butikker i
stueplan ikke vil påvirke bymiljøet væsentligt.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
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
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§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

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

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.
Lokalplanområdet er områdeklassificeret iht. jordforureningsloven. 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. Når der opføres ny beboelse, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens §
72 b sikre sig, at det øverste 50 cm jordlag ikke er forurenet, eller at der er varig fast belægning.
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 inden for indvindingsoplande for byvandværker, nitratfølsomme
indvindingsområder og indsatsområder inden for nitratfølsomme indvindingsområder.
Desuden er området beliggende inden for kildepladszonen omkring Vejgaard Vandværk.
Kildepladsen ligger centralt i Vejgård.
Med planlægningen gives alene mulighed for samme anvendelse som eksisterende forhold –
boligformål i form af etageboligbebyggelse samt erhvervsformål i form af liberale erhverv,
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serviceerhverv og detailhandel. Det vurderes, at anvendelsen ikke vil give anledning til en øget
risiko for forurening af kildepladsen og ikke vil ændre på muligheden for at indvinde drikkevandet
herfra.
Der skal tages hensyn til drikkevandsinteresserne ved planlægning, etablering og drift af
lokalplanområdet. Der må ikke tilføres jord eller andre materialer ved terrænregulering, der kan
udgøre en forureningsrisiko. Kildepladszonen skal friholdes for nedsivning af overfladevand.
Såfremt der anlægges regnsvandsbassiner inden for lokalplanens område, skal disse etableres med
membran.

Lokalplanområdet er beliggende inden for indvindingsoplande for byvandværker, NFI samt kildepladszonen omkring
Vejgaard Vandværk.

Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for en midlertidig eller permanent
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grundvandssænkning i lokalplanområdet, skal Miljø- og Energiforvaltningen orienteres inden
igangsætning, jf. Vandforsyningsloven og Byggeloven.
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til permanent grundvandssænkning i området.
Matriklen der ligger nord for lokalplansområdet, er V2 kortlagt, der er endvidere flere V1 forurenede
lokaliteter i nærheden af området, hvilket kan have betydning for mulighederne for
grundvandssænkning.
Der kan derfor blive stillet særlige krav om eksempelvis beregning af sænkningstragtens udbredelse
for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne, samt påvirke
eksisterende jordforureninger i området og drikkevandsindvinding.

Støj
Støj fra trafikken
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a. De vejledende grænseværdier for trafikstøj ved
bl.a. boligområder og udendørs opholdsarealer er Lden 58 dB(A).
Planområdet grænser mod sydøst op til Nørre Tranders Vej. Med baggrund i Aalborg Kommunes
trafiktællinger kan trafikken på
strækningen ud fra lokalplanområdet fremskrives til ca. 3.500 køretøjer i døgnet i 2030.
Med lokalplanen gives mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres med facade i en afstand af 1 m
målt fra skel mod vejen. Oversigtlige beregninger i NORD 2000 viser, at facaderne i en afstand af 6
meter målt fra vejmidte vil belastes med støj fra trafikken på ca. 65,0 dB i 5 meters højde og ca. 66,5
dB i 1,5 meters højde.
I tætbyområder/huludfyldning, kan der jf. Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra
virksomheder fra juli 2007 accepteres et støjniveau på facaden på op til 68 dB(A) mod, at der
etableres støjreducerende løsninger, således at der kan opnås et maksimalt støjniveau på Lden 46
dB(A) indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer og Lden 33 dB(A) med lukkede vinduer.
Boligerne skal ligeledes indrettes således at sove- og opholdsrum er orienteret mod den støjsvage
facade.
Ved støjbelastning over 68 dB(A) bør der ikke udlægges boliger.
Det vurderes, at der er behov for at afskærme den nye bebyggelses facade mod Nørre Tranders
Vej. Støjisolering af facaderne kan ske ved f.eks. at etablere facaden som dobbeltfacade, isætte
støjisolerende vinduer o.lign., således at det sikres, at det indendørs støjniveau kan overholdes.
Lokalplanen stiller krav om, at det skal dokumenteres, at miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier indendørs er overholdt inden ibrugtagning af den nye bebyggelse.
Det skal desuden sikres, at opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau på
maksimalt 58 dB(a). Såfremt dette ikke er tilfældet, kan arealet ikke indgå i beregningen af
opholdsarealerne.
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De fælles opholdsarealer er placeret bag bebyggelsen i fælles gårdrum. Det vurderes, at de fælles
opholdsarealer ikke vil belastes med støj fra trafikken, der overskrider miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
Støj fra virksomheder
Støjbelasning fra virksomheder, herunder varelevering, må ikke overstige de vejledende
grænseværdier, fastsat i miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern Støj fra virksomheder", vejledning
nr. 5/1984 eller senere udgave. For centerområder gælder grænseværdierne 55/45/40 for
henholdsvis dag/aften/nat.
Lokalplanområdet er beliggende på grænsen mellem et centerområde med boliger, butikker og
servicevirksomheder og et boligområde. Det vurderes ud fra typen af virksomheder omkring
lokalplanområdet, at virksomhederne i nærhed til lokalplanområdet ikke vil give støjbidrag over de
vejledende støjgrænser.
Lokalplanen giver alene mulighed for etablering af erhverv i form af detailhandel
(udvalgsvarerbutikker), liberale erhverv og serviceerhverv, der erfaringsmæssigt kan indpasses i
området uden at give anledning til støjgener. Varelevering bør ske i tidsrummet mellem kl. 07.00 og
22.00.
Bygningstransmitteret støj
Lokalplanen giver mulighed for, at bebyggelsen kan indrettes til både boliger, udvalgsvarebutikker
og restaurationer. Indretning af f.eks. restaurationer kan muligvis medføre bygningstransmitteret
støj.
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj
fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 dB(A) fra klokken 07.00 til klokken 22.00
og 25 dB(A) fra klokken 22.00 til klokken 07.00, målt i boligen. Bygningstransmitteret støj fra erhverv
mod kontorer må ikke overstige 40 db (A). Der henvises til miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om
"Ekstern støj fra virksomheder".
Miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder ved bygningstransmitteret støj
skal overholdes. Det kan blive nødvendigt at udføre særlige støjdæmpende tiltag i
bygningskonstruktionerne for at sikre, at grænseværdierne kan overholdes.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Matr.nr. 19e og 19f, begge Ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 11.05.1895
Titel: Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Indhold: Deklarationen omhandler fælles brandgavl mellem bygningerne på matr. nr. 19e og 19f
begge Ø. Sundby, Aalborg Jorder.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 19e og 19f begge Ø. Sundby, Aalborg
Jorder.
Deklarationen er ikke relevant ift. lokalplanen for projektet og bør aflyses. Dog kan servitutten ikke
aflyses før projektet realiseres. Brandgavle skal opretholdes så længe, at eksisterende bebyggelser
bevares.
Matr.nr. 19e og 19f, begge Ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 02.03.1901
Titel: Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Indhold: Deklarationen omhandler fælles brandgavl mellem bygningerne på matr. nr. 19e og 19f
begge Ø. Sundby, Aalborg Jorder.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 19e og 19f begge Ø. Sundby, Aalborg
Jorder.
Deklarationen er ikke relevant ift. lokalplanen for projektet og bør aflyses. Dog kan servitutten ikke
aflyses før projektet realiseres. Brandgavle skal opretholdes så længe, at eksisterende bebyggelser
bevares.
Matr.nr. 19f, Ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 14.11.1968
Titel: Dok. om betingelser for opsætning af rullemarkise.
Indhold: Deklarationen omhandler tilladelse til opsætning af markiser på bygning på matr. nr. 19f.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Deklarationen er ikke relevant ift. lokalplanen for projektet og bør aflyses. Dog kan servitutten ikke
aflyses, før projektet realiseres.
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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 etageboliger samt centerformål i form af liberale
erhverv, serviceerhverv og detailhandel i dele af stueetagen,
at ny bebyggelse opføres som en sammenhængende karrébebyggelse i samspil med konteksten
og det omkringliggende bymiljø
at ny bebyggelse gennem dens placering, højde og formsprog forholder sig til konteksten
og overgangen fra karréby til villaby,
at bebyggelsen indrettes med fælles udendørs opholdsarealer og
at lokalplanområdet får vejadgang fra Nørre Tranders Vej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, generelt
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål og centerformål.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Byggefelt A1 og A2
Indenfor byggefelt A1 og A2 (mod Nørre Tranders Vej) kan bebyggelsen desuden også anvendes til:
Etageboliger
Klinikker mv. (kiropraktor, læge, tandlæge o.lign. terapi)
Kontorer (administration, advokat, revisior o.lign., arkitekt, ingeniør o.lign.)
Byggefelt A1
Indenfor byggefelt A1 (mod Nørre Tranders Vej) kan stueetagen desuden anvendes til:
Butikker (ikke dagligvarer)
Restaurant o.lign.
Serviceerhverv (bedemand o.lign., ejendomsmægler o.lign., forsikring, frisør o.lign., marketing,
medievirksomhed, pengeinstiution, postkontor mv.)
Byggefelt B
Etageboliger
Byggefelt C
Fællesanlæg, herunder f.eks. fælleshus, udhus, cykelskur, overdækning til opsamling af affald
o.lign.
På tagfladen må der indrettes fælles tagterrasse.

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 såsom pavilloner, skure og
lignende, samt veje, stier og fællesarealer og beplantning.
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3.2 Butiksstørrelser
Byggefelt A1
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdets byggefelt A1 er fastsat til
maks. 260 m².
Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end:
Udvalgsvarebutikker 260 m²
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4. Udstykning
4.1 Udstykningsprincip
Udstykning skal ske efter følgende principper:
Bygninger kan udstykkes som sokkelparceller.

Ad 4.1
De enkelte bolig- og erhvervsenheder kan opdeles i ejerlejligheder i h.t. ejerlejlighedsloven.

4.2 Sokkelparceller
Udstykning til sokkelparceller skal ske således, at de enkelte bygninger eller dele af bygninger,
udstykkes som en selvstændig ejendom.

Ad 4.2
Sokkelgrunde afgrænses i princippet langs bygningens eller kælderens sokkel/mur, men kan dog
også omfatte eventuelle private opholdsarealer (terasse, altan mv.), trapper, teknik, mindre
sekundære bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen o.lign.
Hvis området udstykkes som sokkelparceller, skal rummeligheden fordeles mellem de enkelte
sokkelparceller, jf. pkt. 5.3.

4.3 Udstykning til tekniske anlæg
Ejendomme til tekniske anlæg kan dog udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets
sokkelflade + 1,0 m hele vejen rundt herom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Placering
Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter.
Ny bebyggelse inden for byggefelterne A1, A2 og B, skal sammenbygges med eksisterende
ejendomme.
I stueplan må ingen bygningsdel placeres nærmere skel mod vej end facadebyggelinjerne angiver,
jf. Kortbilag 2. Dog må mindre bygningsdele på de øvrige etager overskride facadebyggelinjen med
et bygningsfremspring på op til 0,7 meter fra facaden.
Det samlede etageareal må ikke overstige 2.000 m².
Ad 5.1
Ved nærmere fastlæggelse af skel ved opmåling og efterfølgende skelopretning i matrikelkortet kan
byggefelter flyttes med de oprettede skel, således at ny bebyggelse kan placeres med samme
afstand til skel som på de viste byggefelter.
Det maksimale etageareal for lokalplanområdet på 2.000 m² svarer til en bebyggelsesprocent på
106 for lokalplanområdet i sin helhed.
Hvis området udstykkes til sokkelparceller, jf. pkt. 4.1 og 4.2 skal rummeligheden fordeles mellem de
enkelte sokkelparceller.

5.2 Byggefelt A1 og A2
Ny bebyggelse skal placeres med facade ud mod Nørre Tranders Vej.
Ny bebyggelse skal opføres i skel mod nordvest (matr. nr. 19d Ø. Sundby, Aalborg Jorder).
Mindst 1/3 del af facaden skal forskydes og rykkes yderligere 1 m længere tilbage målt fra
facadebyggelinjen, i princippet som vist på Kortbilag 3.
Ny bebyggelse må opføres med en maksimal husdybde på 12 m målt fra facaden mod Nørre
Tranders Vej.
Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 3 etager og med en maksimal topkote på 22,0 DVR90
(svarende til maks 14 m. fra terræn).
Mod gårdrummet kan der uden for byggefelterne A1 og A2 opføres fremskudte bygningsdele så
som gavlfremspring el. lignende med et maksimalt fremspring på 5 m. Fremskudte bygningsdele må
udgøre maksimalt 1/5 del af bygningsfacadens samlede længde.
Ad 5.2
Byggefelt A1 og A2 er udlagt med en facadebyggelinje placeret 1 m tilbage fra skel mod Nørre
Tranders Vej og med en dybde på 12 m.
På gårdsiden kan opføres et gavlfremspring på maksimalt 5 meter, der overskrider byggefelterne A1
og A2 og ikke er begrænset af bygningsdybden på 12 meter fra facadelinjen.
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke omfattet
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af højdebegrænsningen.

5.3 Byggefelt B
Ny bebyggelse skal opføres i skel mod sydøst (matr. nr. 19cb Ø. Sundby, Aalborg Jorder).
Ny bebyggelse skal placeres med facade ud mod Grønnegade i facadebyggelinje.
Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 3 etager og med en maksimal topkote, der ikke overstiger
nabobygningen, Grønnegade 40.
Ny bebyggelse skal opføres med en maksimal husdybde på 8 m.
Dele af bebyggelsen mod gårdrummet kan opføres med gavlfremspring/gavlkviste. Disse er ikke
omfattet af begrænsningen på 8 meter bygnignsdybde. Eventuelle gavlfremspring/gavlkviste skal
placeres inden for byggefeltet og må fremstå med en maksimal bredde på 6 m.
Ad 5.3
Mod Grønnegade er byggefelt B udlagt med facadebyggelinje i skel mod vejen, således at den nye
bebyggelses facade flugter nabobebyggelsen.
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke omfattet
af højdebegrænsningen.
Byggefeltet er udlagt med en dybde på 12 m. Byggefeltet udlægges ikke i hele matriklens bredde,
da der skal sikres plads til anlæg af sti med en minimumsbredde på 2 m for gående adgang til
gårdrummet (se pkt. 8.2 Stier).
Det bestemmes, at ny bebyggelse inden for byggefeltet alene må opføres med en maksimal
husdybde på 8 m for at sikre, at ny bebyggelse tilpasses nabobebyggelsens proportioner.

5.4 Byggefelt C
Bebyggelsen må opføres i maksimalt 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 3 meter samt
ovenpåliggende tagterrasse.

5.5 Sekundære bebyggelser
Der kan opføres mindre sekundære bygninger og overdækninger udenfor byggefelterne.
Sekundære bygninger skal placeres iht. bygningsreglementets bestemmelser, dog må der ikke
etableres sekundære bygninger indenfor arealerne til fælles ophold.
Mindre sekundære bebyggelser og overdækninger, der opføres udenfor byggefeltet, må opføres
med hvert et maksimalt etageareal på 20 m².

5.6 Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse
De eksisterende bevaringsværdige bebyggelser inden for lokalplanområdet, se oversigtskortet, må
ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes særlige tilladelse.
Ad 5.6
Realisering af lokalplanen forudsætter at eksisterende bebyggelser, hvoraf nogle er har lav-middel
bevaringsværdi, nedrives. Disse må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse hertil
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iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

På oversigtskortet er angivet de to bebyggelser inden for området, der er registreret med bevaringsværdi 5 og 6 og som
forudsætter en tilladelse iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Side 40

Udkast

Lokalplan 4-1-122

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal gennem placering, volumen og formsprog tilpasses den eksisterende kontekst
med de klassiske træk fra områdets etageejendommene og villabebyggelser.
Ny bebyggelse skal udføres med facade som blank mur eller vandskuret tegl.
Mindre bygningsdele som kviste, karnapper, altaner, trapper o.lign. kan opføres i andre materialer
som zink, kobber, glas, træ, skiffer, metal o. lign.
Tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg/-afkast, rørføringer mv., skal være skjult i
bygningen eller integreres i bygningens arkitektur.
Elevatortårne og trapper skal ligeledes fremstå som en integreret del af bebyggelsen og må ikke
fremstå fritstående.
Ad 6.1
Særligt karakteristisk for konteksten er at ejendommene fremstår med stor variation og samtidigt har
en tydelig facaderytme med skiftedne motiver og vertikale opdelinger. Motiver så som korte
matrikelvise
facadelængder, farveskift, vertikal placering af vinduer, karnapper mv.
skal genfortolkes i den nye bebyggelse.

6.2 Byggefelt A
Bebyggelsens facader skal fremstå opdelt i mindre enheder med en maksimal facadelængde på 10
m.
Den visuelle opdeling skal udføres ved at veksle mellem gavl- og længemotiver, suppleret med
farveskift og forskydning af facaden med en minimum afstand på 10 meter jf. pkt 5.2.
Virkemidler så som udformning og placering af vinduer, altaner, skyggenot, nedløbsrør o. lign. skal
bruges til arkitektonisk at understøtte den vertikale opdeling i mindre enheder
Etagehøjder skal tilpasses etage- og gesimshøjde på naboejendommen Hadsundvej 27.
Proportioner på vinduespartier, kviste og altaner for den samlede facade skal fremstå ensartede.
Vinduer i gavl mod syd må kun etableres som højtliggede vinduesbånd.
Facade mod Nørre Tranders Vej

Vinduespartier, karnapper, kviste og altaner skal placeres lodret over hinanden.
Der må ikke etableres altangange, trappe- eller elevatortårne mod Nørre Tranders Vej.
Hvert facademotiv skal fremstå som en arkitektonisk helhed, der skaber rytme og opbryder facaden i
mindre enheder hvor placering af vinduer, altaner, kviste o. lign understøtter facademotivet.
Et gavlmotiv skal holdes minimum 10 m fra byggefeltets afslutning mod nord og syd, se
nedenstående illustration.
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Illustration der viser princippet for vertikal opdeling ved hjælp af facademotiver. Enhederne markeres ved skift mellem
farver samt facademotiverne A (længe motiv) og B (gavlmotiv).

Altaner skal udføres efter følgende princip:
Altanen opføres som indeliggende altan, dvs. bag bebyggelsens facade.
Altanen opføres som delvis indeliggende eller som ”frithængende” altan, der forankres i muren og
uden synlig bærende konstruktion, f.eks. hyldeknægte, stolper, stålbånd e.lign. Altanen må
opføres med et fremspring på maksimalt 0,7 m ift. bebyggelsens facade.
Altanen indbygges delvist i kviste eller karnapper, der er opført med et fremspring ift.
bebyggelsens facade. Altanen må opføres med et maksimalt fremspring på 0,7 m ift.
bebyggelsens facade.
Facade mod gårdrummet
Mod gårdrummet må etableres altangange.
Altangangene skal fremstå som en integreret del af bygningens volumen, således at
adgangsarealets ydersider ligger bag eller følger bebyggelsens facadelinje og og dermed bliver en
del af den samlede bebyggelse. Se redegørelse for reference.
Altangange skal udføres uden synlig bærende konstruktion, f.eks. hyldeknægte, stolper, stålbånd
e.lign.

Vertikalitet og opdeling af facaden i længe- og gavlmotiv skal kunne genændes i facaden mod gårdrummet.

Tage
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende og skal udføres med tagsten af tegl eller beton.
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Tage skal udformes med symmetrisk eller asymetrisk saddeltagkonstruktion med en taghældning
på minimum 35 grader og maksimum 50 grader, tilpasset taghældning på naboejendomme.
Tag på gavlmotiv skal opføres med symmetrisk saddeltagkonstruktion med en taghældning
på minimum 30 grader og maksimum 50 grader.
Ad 6.2

Skråfoto, kortforsyningen.dk.
De vertikale facedeskift giver rytme til gadeforløbet og er en markant karakteristik for området for både etage- og
enfamlie husene.

En vertikal opdeling af facaden i mindre enheder skaber variation i bybilledet og reference til de
omkringliggende ejendommes mindre, matrikelvise facadelængder. Gennem valg af teglsten og
proportioner på vinduespartier, kviste og altaner skal der skabes en genkendelighed og symmetri,
der skaber en harmonisk og rolig facade.

6.3 Byggefelt B
Facader
Ny bebyggelse skal gennem placering, volumen og formsprog tilpasses nabobygningen,
Grønnegade 40, som bebyggelsen skal sammenbygges med.
Facaden fremstå med vertikal opdeling i form af f.eks. vinduesplacering i lodrette kolonner,
forskydning i facaden som karnapmotiv, skyggenot, materialeskift o. lign.
Vinduesplacering skal horisontalt tilpasses nabobebyggelsens facadelinjer. Vinduespartier skal
placeres lodret oven over hinanden.
Ejendommen skal have adgang direkte fra Grønnegade.
Der må ikke etableres altaner, altangange, trappe- eller elevatortårne mod Grønnegade.
Altaner mod gårdrummet skal placeres eller udformes således at indbliksgener til naboejendomme
minimeres.
Altanen opføres som delvis indeliggende eller som ”frithængende” altan, der forankres i muren og
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uden synlig bærende konstruktion, f.eks. hyldeknægte, stolper, stålbånd e.lign.
Tage
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende og skal udføres med tagsten af tegl eller beton.
Ny bebyggelse inden for byggefelt B skal tilpasses nabobygningens masardtag med hensyn til
taghældning, højder og øvrige proportioner.
Ad 6.3
For at sikre tilpasning til Grønnegade 40 stiller lokalplanen krav til placering af vinduer (horisontalt
og vertikalt) samt mansardtag.

6.4 Byggefelt C og sekundære bygninger
Facader og tagflader på mindre sekundære bygninger, som f.eks. carporte, udhuse, cykelskure
o.lign. kan udføres i andre materialer og farver, som harmonerer med resten af områdets arkitektur
og materialevalg.
Tage på sekundære bygninger, udhuse o.lign. kan udføres med anden tagform samt udføres med
sedum.

6.5 Støj- og vindforanstaltninger
Støjdæmpende facadematerialer, vinduer og udluftningsåbninger skal indtænkes i bebyggelsens
udformning som arkitektoniske integrerede facadeelementer.
Der kan opsættes støj- eller vindskærme ved udendørs opholdsarealer og ved altaner.
Støj- og vindskærme ved opholdsarealer og ved altaner skal være transparente og skal integreres
arkitektonisk i byggeriet.
Afskærmning af hensyn til sikring af naboer mod indbliksgener (jf. pkt. 6.3) kan uanset ovenstående
udføres med ikke transperante materialer.

6.6 Skiltning
Skiltning skal udføres i overensstemmelse med Aalborg Kommunes generelle retningslinjer,
beskrevet i vejledningen Brug Byen, og skal godkendes af Aalborg Kommune inden de sættes op.
Skiltning og reklamering må kun ske i forbindelse med erhvervsvirksomheder, publikumsorienterede
aktiviteter og lignende funktioner.
Der kan opstilles fælles oplysnings- og henvisningsskilte i forbindelse med vejadgange. Skilte skal
udformes med henblik på at orientere, og må ikke virke dominerende. Skilteflade maks. 1 m2 og
højde over terræn maks. 1,5 m.
Den enkelte virksomhed/funktion må have ét facadeskilt pr. facade langs offentligt tilgængelige
byrum. Facadeskilte skal med hensyn til størrelse og udformning tilpasses bygningens/byrummets
skala og arkitektur.
I forbindelse med indgangspartier til erhvervsvirksomheder, publikumsorienterede funktioner mv. kan
der desuden opsættes ét skilt på forarealet med en maks. skilteflade på 1 m2 og en maks. højde
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over terræn på 1,5 m.

Side 45

Udkast

Lokalplan 4-1-122

7. Ubebyggede arealer
7.1 Gårdrum
Gårdrummet, markeret på Kortbilag 2, må kun anvendes til fælles opholdsarealer, beplantning,
interne veje, vendeplads, parkeringspladser, cykelparkeringspladser, affaldshåndtering,
varelevering, tekniske anlæg o. lign.

7.2 Fælles opholdsareal
Indenfor gårdrummet skal der udlægges udendørs fælles opholdsarealer til områdets beboere og
ansatte svarende til mindst 15 pct. af lokalplanområdets areal.
Opholdsarealet skal placeres på terræn som større sammenhængende fælles opholdsareal, i
princippet som vist på Kortbilag 2. Dog kan dele af de fælles opholdsarealer indrettes som
tagterrasse på byggefelt C.
Ad 7.2
Arealerne til fælles opholdsarealer på terræn er vist på Kortbilag 2. Herudover giver lokalplanen
mulighed for indretning af tagterrasse på bebyggelse inden for byggefelt C.

7.3 Indretning af fælles opholdsarealer
Udendørs fælles opholdsarealer skal anlægges med et grønt præg. Fælles opholdsarealer skal
indrettes og beplantes med en varieret vegetation af græs, blomster, lavere buske og
mindre/mellemstore træer af fortrinsvis hjemmehørende arter og insektvenlige planter, som kan
skabe rummelighed og mulighed for biodiversitet.
Fælles opholdsarealer skal indrettes med gode opholds- og aktivitetsmuligheder med udgangspunkt
i de forventede målgruppers behov.
Opholdsarealer skal orienteres og afskærmes mod vejarealer med lave buske eller hække for at
fremme gode opholdsmuligheder.

7.4 Beplantning
Opholdsarealer skal afskærmes mod vejarealer med lave buske eller hække.
Der skal plantes minimum to mellemstore træer i gårdrummet.
Langs naboskel mod syd skal etableres et bed med både lav og mellemhøj beplantning, der ikke
overstiger murens højde. Bedet fungerer som afstandsgiver mellem kørebane og mur i skel. Beddet
skal udlægges i mindst 1 meters bredde.
Ved vendeplads og sti a-a skal etableres beplantning, der giver et grønt præg ved kig ind i området
fra Nørre Tranders Vej.

7.5 Terrænregulering
Der må ikke ske terænregulering nærmere skel end 1,0 meter. Indenfor lokalplanens område må der
ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.
Der kan foretages den nødvendige terrænregulering ved etablering af f.eks. regnvandsbede o.lign.
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tekniske anlæg.

7.6 Udendørs oplag
Udendørs oplag må ikke finde sted udenfor tæt hegnede og overdækkede arealer. Oplaget må ikke
være synligt fra omgivelserne.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Nørre Tranders Vej, som vist på Kortbilag 2.
Der anlægges fortov langs den ene side af adgangsvejen, som også vist på kortbilag 2.
Ad 8.1

8.2 Stier
Stien a-a skal udlægges som vist i princippet på Kortbilag 2, og anlægges med fast belægning i
enten belægningssten eller asfalt med en bredde på minimum 1,00 m.
Der skal sikres mulighed for portgennemgang b-b fra Nørre Tranders Vej til gårdrummet med
placering som vist i princippet på Kortbilag 2. Portgennemgangen b-b skal etableres med en
minimumsbredde på 2,00 m og en minimumshøjde på 2,50 m.
Porten skal have god belysning og i øvrigt friholdes for inventar.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
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Portgennemgang sikrer mulighed for gennemgang fra Nørre Tranders Vej til
gårdrummet. Stiforbindelsen skal sikre mulighed for gennemgang fra Grønnegade til gårdrummet og
Nørre Tranders Vej.

8.3 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal iht. til Parkeringsnormen svarende til mindst:
1½ P-plads pr. etagebolig over 50 m².
1 P-plads pr. 8 etageboliger under 50 m².
Restauranter og lignende: 1 P-Plads pr. 10 siddepladser.
Udvalgsvarebutikker: 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 P-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal.
Kontor, kliniker, service, butikslignende formål: 1 P-Plads pr. 50 m2 bruttoetageareal.
Parkering skal anlægges på egen grund. Alternativt tinglyses parkering på arealer inden for 500
meter fra lokalplanområdet.
Hvis der indrettes mere end 260 m² erhverv i området, skal der foretages en konkret vurdering af
parkeringsbehovet.
Parkering skal etableres som fælles parkeringsareal inden for arealet vist på Kortbilag 2, og
afskærmes med lav busk eller hæk beplantning op mod private boliger i stueetage og til fælles
opholdsarealer for at mindske gener fra billygter.
Parkeringsarealerne skal etableres i fast belægning med mulighed for forsinkelse af regnvand.
Parkeringsarealet skal anlægges, så det sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvreareal for en 12,0
m lastvogn.
Ad 8.3
Der er tale om et centralt beliggende areal i Vejgaard med adgang til kollektiv transport.
Såfremt det ikke er muligt at etablere det krævede antal parkeringspladser inden for
lokalplanområdet, kan parkeringskravet opfyldes ved en tinglyst, tidsudbegrænset brugsret på de
nødvendige parkeringspladser i nærområdet. Det er en forudsætning, at parkeringspladserne
findes i kvarteret i afstand af maksimalt 500 meter fra lokalplanens område. Der vil blive taget
konkret stilling til parkeringskravet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

8.4 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med standard cykelparkeringsnormen, der
fremgår af Kommuneplanens bilag F.
Cykelparkering skal etableres på terræn, udenfor fælles opholdsarealer, eller i
bygningskonstruktionen, herunder indenfor byggefelt C.
Ad 8.4
Ifølge normen skal der inden for området etableres mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig, hvoraf
halvdelen skal være overdækket..
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Det skal fremgå af bebyggelsesplanen ved ansøgning om byggetilladelse, hvor der indrettes areal til
cykelparkering.

8.5 Varelevering
Varelevering til mindre butikker og erhverv skal ske fra gårdrummet med indkørsel fra Nørre
Tranders Vej.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
Lokalplanområdet ligger inden for område, der ifølge varmeforsyningsplanen forsynes med
fjernvarme. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal separatkloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Planområdet ligger inden for kloakopland 0.3.19. Området er fælleskloakeret, men planlagt
separatkloakeret. Området skal separatkloakeres og tilsluttes kloaksystemet efter kommunens
anvisninger.

9.3 Regnvand
Nedsivning af overfladevand er ikke en mulighed inden for området. Udlægges regnvandsbassiner
til forsinkelse af overfladevand skal disse etableres med membran.
Såfremt befæstelsesgraden inden for lokalplanområdet øges i forhold til de nuværende forhold,
stilles krav om forsinkelse af overfladevand.

Ad 9.3
Lokalplanområdet er beliggende inden for kildepladszonen omkring Vejgaard Vandværk.
Kildepladszonen skal friholdes for løsninger med nedsivning af overfladevand.
Store dele af arealerne er ved planens udarbejdelse befæstet og det vurderes, at planlægningen
ikke vil medføre en forøgelse af befæstelsesgraden. Med planlægningen udlægges dele af arealet til
grønne fælles opholdsarealer.

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.
Affaldsløsningen skal som udgangspunkt være i form af nedgravede containere.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
Med nedgravede containere opnås mindre synlige affaldsløsninger og støjgenerne mindskes. Hvor
der er behov for, at opsamlingen af affald sker i kuber eller storcontainere, skal der tages hensyn til,
at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
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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.aalborgforsyning.dk/renovation
Etageboliger
Ved etageejendomme bør der reserveres areal til etablering af affaldsøer.
Erhverv
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er
plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald
sker i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som
skal kunne komme helt hen til containeren.
Butikker
Ved detailhandelsbutikker, bør der, afhængig af butikstypen, tages højde for og afsættes plads til, at
kunderne kan aflevere tom emballage som eksempelvis flasker, malingrester mv.

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
Der kan til tagbeklædning anvendes solenergianlæg - herunder eksempelvis solceller, solfangere
mv. Disse elementer skal integreres som en del af arkitekturen/tagfladen.
Panelerne skal antirefleksbehandles (maks. glanstal 20), og må ikke medføre blændingsgener for
naboer, genboer eller forbipasserende.

9.8 Gasforsyning
Lokalplanområdet ligger inden for Aalborg Bygas A/S forsyningsområde.
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas er et renere brændsel end kul og olie. Ud fra en CO2-betragtning er det derfor vigtigt at fremme
brugen af gas på bekostning af disse to brændsler. Jf. kommuneplanens retningslinje 14 om Teknisk
Forsyning, afsnit 14.1.9 om Bygas.
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs,
gasgrill mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken på Nørre Tranders Vej
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Det skal sikres, at der i hvert opholds- og soverum skabes mulighed for, at der kan åbnes mindst et
vindue, uden at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overstiges ved:
46 dB, Lden i alle sove og opholdsrum med åbne vinduer i samme rum
58 dB, Lden på udendørs opholdsarealer
Orientering af sove og opholdsrum mod støjsvag side.
I forbindelse med byggeansøgning stilles der krav om, at støjniveauet dokumenteres ved målinger
eller beregninger.

Ad 10.1
De vejledende grænseværdier for trafikstøj ved bl.a. boligområder og udendørs opholdsarealer er
Lden 58 dB(A). I tætbyområder/huludfyldning, kan der accepteres et støjniveau på facaden på 68
dB(A) mod, at der etableres støjreducerende løsninger, således at der kan opnås et maksimalt
støjniveau på Lden 46 dB(A) indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer og Lden 33 dB(A)
med lukkede vinduer.
Planområdet grænser mod sydøst op til Nørre Tranders Vej. Oversigtlig beregning viser, at der er en
overskridelse af gældende grænseværdier for trafikstøj ved boliger langs Nørre Tranders Vej. Læs
mere i redegørelsen. Det vil derfor være nødvendigt at facader mod Nørre Tranders Vej
støjisoleres.

10.2 Støj fra erhverv, herunder varelevering
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ved indretning af arealer til erhverv, herunder butiksformål, skal det sikres at støj fra erhverv
(herunder støj ved varelevering) ikke overstiger grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om
"Ekstern støj fra erhverv".
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de ikke er til gene for støjfølsomme
anvendelser.
Ad 10.2
Støjbelasning fra virksomheder må ikke overstige de vejledende grænseværdier, fastsat i
miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern Støj fra virksomheder", vejledning nr. 5/1984 eller senere
udgave. For centerområder gælder grænseværdierne 55/45/40 for henholdsvis dag/aften/nat.
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I forbindelse med byggeansøgning skal der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.3 Bygningstransmitteret støj
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse med indretning af både støjfølsom og
støjforurenende anvendelser skal det sikres, at Miljøstyrelsens grænseværdier for
bygningstransmittereret støj kan overholdes.
Ad 10.3
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj
fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 dB(A) fra klokken 07.00 til klokken 22.00
og 25 dB(A) fra klokken 22.00 til klokken 07.00, målt i boligen. Bygningstransmitteret støj fra erhverv
mod kontorer må ikke overstige 40 db (A).
Der henvises til miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
Ad 11.1
Planloven giver ikke hjemmel til oprettelse af en grundejerforening for etageboliger. Grundejer kan
dog oprette og tinglyse bestemmelser om medlemspligt til en grundejerforening inden eventuel salg.
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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:
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Vejadgang og parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.3.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3 og
7.4.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj fra trafikken er overholdt, jf. pkt.
10.1.
Det er dokumenteret, at de vejlendende grænseværdier for støj fra virksomheder er overholdt, jf.
pkt. 10.2.
Det er dokumenteret, at de vejlendende grænseværdier for eventuel bygningstransmitteret støj er
overholdt, jf. pkt. 10.3.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplan for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 11-004, "Byfornyelse og etageanvendelse Vejgård Center".

Side 57

Udkast

Lokalplan 4-1-122

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
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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