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

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Aalborg Kommune er ejere af den gamle grusgrav/materielgård, beliggende ud til Bygaden i Gl.
Hasseris. Arealet er ikke længere i brug og står, ved lokalplanens udarbejdelse, som en tom plads
omgivet af et skrånende terræn og bredt beplantningsbælte.
Arealet er af en særlig karakter, idet det ligger gemt som en grøn lomme i direkte forbindelse til
Bygaden, hovedgaden igennem Gl. Hasseris. Arealet har en god placering med mulighed for direkte
forbindelse til grønne rekreative arealer, stiforløb, skoler og handlemuligheder.
Med en ny lokalplan ønsker Aalborg Kommune at udvikle området til boligformål med mulighed for
tæt/lav og/eller etageboligbebyggelse.
Med lokalplanen ønskes der et attraktivt boligområde for områdets fremtidige beboere. I lokalplanen
er der særlig fokus på at bevare den grønne karakter for området, forbindelser til eksisterende
stisystemer og bebyggelsens arkitektur og placering.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Gl. Hasseris, øst for Bygaden, som netop også er
vejadgang til området.
Området er beliggende i byzone og er ca. 0,6 ha.
Arealet er en gammel grusgrav og har været anvendt som bl.a. oplagsplads for Aalborg Kommune,
men efter sammenlægningen af materielgårdene er dette område ikke længere i brug.
Lokalplanområdet omkranses af høje skrænter, som nogle steder er op til 8 m høje. Dette
forstærkes yderligere af den høje beplantning, der står på skrænterne. Dele af beplantningen er
bevaringsværdig.
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Lokalplanområdet set mod nord med skrænter, beplantning og eksisterende skur.

Der står en enkelt bygning tilbage på arealet i form af et skur. Denne er ikke tænkt bevaret i
lokalplanen.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den sydøstligste del af Gl. Hasseris. Den gamle landsby er stadig tydelig i
gadebilledet og i arkitekturen, der bærer præg af mange ældre huse opført i traditionel ældre, dansk
byggeskik. Bygningerne omkring Bygaden er typisk opført i 1-2 plan med saddeltage og facader i
blank mur eller som kalkede eller pudsede, hvor gul, hvid, grå og sandfarve er de dominerende
farver.
Den gamle landsby er i dag flere steder omdannet til et boligområde, hvor flere af de gamle gårde
og tilhørende arealer er omdannet til nyere boligudstykninger med fritliggende enfamiliehuse og
rækkehuse. Flere af de oprindelige gårde ligger dog fortsat langs Bygaden, og præger fortællingen
om landsbymiljøet, og dertil er bebyggelsesstrukturen i området karakteriseret af, at hovedparten af
bygningerne er orienteret med gavle ud mod Bygaden.
Lokalplanområdet har vejadgang fra Bygaden, men ligger skjult og dermed adskilt fra Bygaden pga.
beplantning og terræn.
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Området set fra Bygaden, hvor indkig til lokalplanområdet er meget begrænset.

Lokalplanområdet omgives af et boligområde med rækkehuse og åben-lav boliger mod nord og øst.

Rækkehuse nord for lokalplanområdet på Klokkestabelen.
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Syd for området findes det rekreative område ved Klokkestabelen.

Mod syd er det rekreative område "Klokkestabelen". Der er gårdbebyggelser mod vest på den
anden side af Bygaden. Længere mod øst ligger Hasseris Gymnasium, og længere mod vest
kommer boligområdet ved Hasseris Enge. Syd for Hasseris Enge er boligområdet Sofiendal Enge
ved at blive udviklet.
Mellem lokalplanområdet og boligerne mod nord går "Klokkestabelstien", som er med til at forbinde
Gl. Hasseris med Hasseris via "Gymnasiestien" og "Hasserisstien".
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at den tidligere materielgård i Gl. Hasseris kan omdannes til et nyt
boligområde.

Områdets disponering og anvendelse
Lokalplanområdet er omgrænset af stejle skrænter med en beplantning, der delvist skal bevares.
Beplantningen på skænterne vil komme til at omfavne den kommende boligbebyggelse, som vil
ligge placeret i midten på den flade del af lokalplanområdet. Da skrænterne og træerne både
begrænser udsigt fra og indsigt til, området, vil der være udsigt til eksisterende beplantning fra de
kommende boliger og opholdsarealer.

Udkig til Bygaden fra lokalplanområdet er begrænset pga. beplantning.

Denne lokalplan er ikke udarbejdet som en projektlokalplan, hvorfor indretningen af boliger,
boligveje, parkering og fællesfriarealer kan disponeres på flere måder, men områdets indretning skal
til hver en tid tage højde for lokalplanens bestemmelser, og herunder er det bl.a. vigtigt at tage højde
for lysforholdene i boligerne og på fællesarealerne.

Bebyggelse
Der tillades sammenhængende boligbebyggelse i maks. 3 etager. Bebyggelserne skal trappe ned i
etageantal mod vest (mod Bygaden), hvor der maks. tillades 2 etager.
Der er i lokalplanen lavet bestemmelser om byggeriets arkitektur, for at sikre et nutidigt og ensartet
byggeri fx med bestemmelser om forskudte facader og altanerners udformning. Desduen er der
lavet bestemmelser for at sikre, at der kommer gode lysforhold i, og omkring boligerne, på trods
skrænternes og træernes skyggeeffekter.
Da etageboliger ikke forekommer i bydelen, er det særlig vigtigt, at ny bebyggelse fremstår i et
nutidigt og enkelt arkitektonisk udtryk, men der kan være referencer til den klassiske byggeskik, som
er karakteristisk for området.
Facaderne skal fremstå med blanke murstensvægge for at afstemme arkitekturen med fx tæt-lav
boligerne på Klokkestabelen nord for lokalplanområdet.
Tage kan udføres flade, men skal i så fald være begrønnede, mens tage med en eller to-sidet
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taghældning skal udføres i rødt tegl for at stemme overens med områdets øvrige tagbeklædninger.

Området ved Klokkestabelen har hovedsageligt røde tegltage med dobbeltsidet taghældning.

Ubebyggede arealer
Området kobler sig i dag visuelt på Gl. Hasseris grønne struktur pga. bevoksningen på skrænterne,
der fletter sig sammen med bevoksningen på de omgivende matrikler, bl.a. mod syd med det grønne
naturområde ved Klokkestabelen. Bevoksning og skrænter er tilgængelige for dyrelivet. Der er i
lokalplanen sikret flere af de eksisterende træer og sammenhængende beplantninger, da de er så
værdifulde for området, at de skal bevares.
Lokalplanen sikrer, at der centralt mellem boligbebyggelserne skal placeres et
sammenhængende fælles friareal. Opholdsarealerne skal fremstå som græsarealer med mulighed
for etablering af træer, buske og elementer til leg og ophold, og skal desuden anvendes til lokal
afledning af overfladevand.
Til hver bolig skal der desuden etableres private opholdsarealer i form af terrasser eller altaner,
hvilket er sikret i lokalplanens bestemmelser.

Veje og stier
Lokalplanområdet skal fastholde den eksisterende vejadgang fra Bygaden.
Lokalplanen fastsætter, at der skal udlægges en ny boligvej, som navngives Klokkestolen, internt i
området. Langs boligvejen er det muligt at indrette vinkelret fællesparkering samt privat parkering
integreret i boligerne. Da lokalplanen ikke er en projektlokalplan, kan boligvejene og parkering
placeres på flere måder.
Da området er beliggende lidt afskærmet fra det øvrige Gl. Hasseris pga. skrænterne, er der i
lokalplanen lagt stor vægt på at sikre en stiforbindelse i lokalplanområdets østlige del, der skal give
de kommende beboere, og de øvrige beboere i området, en adgangsvej og en
gennemgangsmulighed til og fra området. Stien skal placeres på skrænten mod øst på et
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eksisterende plateau. Stien skal placeres således, at der ikke er indkig fra stien til boligerne øst for
lokalplanområdet, hvilket niveauforskel og beplantning skal være med til at sikre. Stien vil koble
området med Klokkestabelstien mod nord-øst og det rekreative område omkring Klokkestabelen
mod syd-øst, hvor der i lokalplanen er sikret stitilslutninger i begge ender af stien. Stien navngives
Klokkestabelstien, da det vil være en forlængelse af denne eksisterende sti. Stien er sikret i
lokalplanen som en betingelse for ibrugtagning af området, og stien skal dermed etableres, inden
områdets boliger kan tages i brug.

Miljø
Lokalplanområdet er lavt beliggende og har tidligere været anvendt som bl.a. materielgård. I
henhold til lokalplanen er der givet mulighed for at regulere terrænet i området for at sikre, at der
ikke er behov for at blive etableret pumpestationer til kloakrørene.
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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.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg 3.032, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Kommuneplantillægget indeholder følgende ændringer:
Tillægget ændrer på boligrammen 3.3.B4 Rotunden m.m., som indkrænkes mod syd med det areal,
som 3.3.B14 Klokkestabelen m.m. erstatter.
Der laves to delområder: Delområde 1 syd for Gymnasiestien og delområde 2, som er samme
område, som denne lokalplan omfatter. I delområde 1 ændres de bebyggelsesregulerende
bestemmelser ikke, så bebyggelsesprocenten er maks. 25 for åben-lav og maks. 30 for tæt-lav
boliger. Der må maks. bygges 2 etager og maks. bygningshøjde er 8,5 m. I delområde 2 skal de
bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsættes i en lokalplan, hvilket gøres i denne lokalplan.
Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn
Lokalplanområdet ligger indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg
Lufthavns landingsbaner, men der er ikke mulighed for åbne bassiner.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 05-022.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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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.
Det nærmeste Natura-2000 område ligger ca. 4,5 km væk og er "Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal". Lokalplanområdet forventes ikke at have nogen indvirkning alene på baggrund af
afstanden til 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.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en række flagermus opført på habitatdirektivets
bilag IV. Der er relativt gamle træer på områdets skrænter, men det vurderes ikke, at de har en
sådan alder, at de har væsentlig værdi som yngle- eller overvintringsbiotoper for arter af flagermus.

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.
Området opleves som både fysisk og landskabeligt adskilt fra kysten af den mellemliggende
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bebyggelse. Hele området ligger lavt og efterlever hovedprincippet om fortrinsvis placering bag
eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Derudover er hele lokalplanområdet omringet af
beplantning og skrænter, som vil 'gemme' nyt byggeri.
Alt i alt vurderes det, at boligerne inden for lokalplanområdet vil indpasse sig naturligt i forhold til den
eksisterende byprofil. Udbygningen vil dermed ikke udgøre en negativ påvirkning af kystlandskabet.

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
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
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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.

Side 15

Udkast

Lokalplan 3-3-116

Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
Eksisterende vejtilslutning til Bygaden fastholdes.
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).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor lokalplanområdet, men der er beskyttet overdrev lige
syd for lokalplanområdet. For at sikre det beskyttede § 3-område syd for lokalplanområdet, skal
skrænten bevares som ubebygget og henlægge som urørt natur, som en buffer mellem de to
områder.
Lokalplanen sikrer, at den sydlige skrænt indenfor lokalplanområdet bevares som ubebygget.

Arkæologi
Ældre kortmateriale viser, at matrikel 27a Sofiendal By, Skalborg er anvendt til
materialetagning/terrænreguleret i første halvdel af 1900-tallet. Det er derfor Nordjyllands Historiske
Museums vurdering, at der ikke er risiko for at påtræffe oldtidslevn af væsentlig kulturhistorisk
interesse under anlægsarbejde på det pågældende areal.
Skulle man mod forventning alligevel støde på fund eller anlægsspor af mulig kulturhistorisk
interesse under arbejdet, skal dette straks indstilles og Nordjyllands Historiske Museum
underrettes, jf. Museumsloven.
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
Der er gennemført diverse forureningsundersøgelser, som ses under øvrige sagsbilag.
Det fremgår af undersøgelsesrapporterne, at der er konstateret olieindhold i nogle af de analyserede
jord- og poreluftmålinger, men af begrænset udstrækning og omfang. Region Nordjylland har på det
grundlag afgjort, at ejendommen udtages af kortlægningen i henhold til Jordforureningsloven.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.
Jordforureningsloven §72b skal fortsat overholdes, hvilket betyder, at ejer eller bruger af et areal,
der ændrer anvendelsen til bolig, skal sikre, enten at det øverste 50 centimeters jordlag af den
ubebyggede del af arealet ikke er forurenet (= under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium), eller at
der er etableret en varig fast belægning.
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Hvis der således 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.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker. Der er ingen vandindvindingsboringer i området, der skal
tages hensyn til.

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 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.
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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,
at bebyggelsen udformes, så den tilpasses området og det omkringliggende landskab,
at udvalgte karakteristiske træer og sammenhængende beplantninger bevares,
at området forbindes med eksisterende stiforbindelser,
at området får vejadgang fra Bygaden.
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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
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Tæt-lave boliger (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gårdhavehuse og lign.)
Rekreative formål, herunder også LAR-anlæg

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Der kan gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige matrikulære forandringer (matrikulering,
udstykning, arealoverførsel og sammenlægning).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Der tillades maks. 29 boliger.
Der tillades, at der opføres et samlet boligetageareal i hele området på maks. 2970 m2 inkl.
indbyggede garager i boligbebyggelsens stuetager.
Fodaftrykket for boligerne må samlet set ikke overstige 1080 m2.
Der må desuden opføres maks. 300 m2 mindre bygninger som fx skure, overdækninger til
affaldshåndtering, cykelskure og lign.
Ad 5.1
Der er bestemmelse om samlet fodaftryk for at sikre, at der er plads til fælles friareal mv. Bygges der
udelukkende i 1 etage, kan der derfor samlet set opføres maks. 1080 m2.
2970 m2 boligbebyggelse inkl. indbyggede garager i boligens stueetage svarer til en
bebyggelssprocent på ca. 45 for hele lokalplanområdet og ca. 60, hvis skrænterne ikke medregnes i
bebyggelsesprocenten.
Der tillades maks. 300 m2 skure mv. for at sikre tilstrækkelig plads til friareal og til afledning af
overfladevand.

5.2 Bebyggelsens placering
Indenfor lokalplanområdets skal bebyggelsen fremstå som en sammenhængende helhed og ikke
individuelle huse, dvs. at husene skal fremstå som klynger eller rækker, hvori min. 2 eller flere
boliger er bygget sammen.
Bebyggelserne skal placeres inden for byggefeltet jf. Kortbilag 2. Bebyggelsen skal desuden
placeres, så det ubebyggede areal kan indeholde min. et større sammenhængende fælles friarealer,
som i princippet vist på Kortbilag 3, jf. pkt. 7.1 Fælles opholdsarealer.
Hver bolig skal placeres forskudt, så sammenbyggede boliger ikke fremstår i lige stænger.
Ad 5.2
Bebyggelsens sammenhæng kan ske via direkte sammenbygning af boligerne som rækkehuse
samt ved brug af garager, carporte eller udhuse som fysiske bindeled mellem boligerne.

5.3. etageantal
Der tillades maks. 3 etager, dog maks. 2 etager nærmest Bygaden jf. princippet vist på Kortbilag 3.
Der kan etableres tagterrasser, dog ikke på bygningernes øverste etage.
Bygninger i 3 etager kan maks. tillades opført i op til 9,5 m inkl. tag målt fra fremtidigt terræn.
Ad 5.3.
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Boliger kan have enten vandret eller lodret lejlighedskel.
Tekniske installationer, elevator- og trappetårn, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke
omfattet af etageantal.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende, generelt
Inden for hver gruppering af sammenhængende boliger skal bebyggelsen fremstå ensartet med
hensyn til bebyggelsesform, taghældning, tagudformning, materialer og farver.
Boligernes vinduespartier skal udformes og placeres, så der sikres gode lysforhold i, og omkring
boligerne, på trods af skrænternes og træernes skyggeeffekter.
Bebyggelsen skal fremstå i et nutidigt og enkelt arkitektonisk udtryk. Der kan indarbejdes referencer
i byggeriets udtryk til den klassiske byggeskik, som i øvrigt er karakteristisk for området, hvilket fx
kan være dobbeltsidet taghældning med tegltag.

6.2 Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten. Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens
samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.
Facader må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig arkitektur. Det betyder, at
der ikke må opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller træhuse med krydsende
hjørnesamlinger.
Bebyggelsen skal fremstå med forskydninger i facaden for hver individuel boligenhed jf. princip vist
på Kortbilag 3.
Er fremtidig terræn ikke plant, skal der desuden indarbejdes individuelle forskydninger i facaderne
vertikalt for at bygningernes facader følger fremtidig terræn.
Der må ikke anvendes materialer til facader, der giver afsmitning til regnvand (f.eks. ubehandlet
zink, kobber, bly, trykimprægneret træ samt træ, der skal overfladebehandles).
Ad 6.2
For at sikre at sammenbyggede boligenheder ikke fremstår som lige bygningsstænger, skal der
laves forskydninger i facaden for hver individuel boligenhed.
Der tillades ændret terrænkote jf. pkt. 7.4 Terrænregulering, men hvis fremtidig terræn ikke er plant,
der hvor der placeres bygninger, skal boligenhederne individuelt følge det fremtidige terræn, og
derfor kan der blive behov for vertikale forskydninger i facaderne.
I visse tilfælde kan der gives tilladelse til anvendelse af metal, som facadebeklædning, der giver
afsmitning til regnvand (feks. zink, kobber, bly o.l.). Miljømyndigheden kan dog i det tilfælde stille
krav om rensning. Der skal derfor etableres særskilt rensning af dette vand.
Zinktagrender bør erstattes i det omfang, der er andre løsninger, der har samme holbarhed, og ikke
giver anledning til afsmitning til regnvand.
Zinktagrender kan accepteres ved mindre inddækninger og små flader.

6.3 Farver
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Farvemæssigt skal facader fremtræde i materialernes naturlige farve.

6.4 Tage
Flade tage (med op til 5° hældning) skal begrønnes.
Tage skal udføres uden udhæng.
Tage med en eller to-siders taghældning skal have rødt tegltag.

6.5 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.

6.6 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet. Det må ikke være elementer
påsat facaden, og det må ikke opstilles på terræn. Såfremt det placeres på taget, må det ikke være
synligt fra terræn.
Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener.

6.7 Altaner
Altaner skal være helt eller delvist indeliggende i facaden, alternativt påhængte uden brug af synlige
forstærkende konstruktioner på facaden eller understøttende søjler.
Altaner må maks. udrage 1,3 m fra bygningsfacaden. Der kan opnås større altandybder ved at
arbejde med helt eller delvist indeliggende altaner.
Altanernes bundplader skal være underbeklædte, og værn skal trækkes ned foran bundpladen.

6.8 Trapper og altangange
Trappeopgange skal ske indvendigt i bygningen.
Der tillades ikke altangange.
Ad 6.8
Bestemmelsen om at trappeopgange skal ske indvendigt, skal sikre, at der ikke optages unødig
ekstra plads fra friarealer til trappeopgange.
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7. Ubebyggede arealer
Alle skrænter, jf. Kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse og andre former for anlæg udover mindre
ting som fx bænke, stier, trapper mv.

7.1 Fælles opholdsarealer
Der skal udlægges fælles udendørs opholdsareal for hele lokalplanområdet svarende til min. 15% af
områdets areal.
Opholdsarealerne skal udformes og indrettes med henblik på at sikre en god sammenhæng i
områdets friarealer. Derudover skal det indbyde til og skabe gode rammer for ophold, leg og
aktivitet.
De befæstede arealer skal være med permeable belægninger. Udelukkende private opholdsarealer
kan delvist indrettes med ikke permeable belægninger. Befæstede arealer skal udføres med et
ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser arealets funktion.
Der kan endvidere etableres forsinkelse af overfladevand i det fælles opholdsareal i ikke åbne
systemer.
Ad 7.1
Fælles opholdsarealer skal gerne være etableret med planter, der er bi- og insektvenlige og hjælper
med bevarelsen af biodiversiteten.

7.2 Bevaring af sammenhængende beplantning på skrænt mod syd
Syd for lokalplanområdet findes et §3 område og skrænten mod syd skal derfor bevares som
ubebygget og henlægges som urørt natur, som en buffer mellem de to områder jf. Kortbilag 2.
Bevaringsværdig beplantning må ikke fældes eller beskæres og gravning, byggeri eller
materialeoplag skal ske uden for drypzonen af bevaringsværdig beplantning. Såfremt den
bevaringsværdige beplantning dør, vil der være krav om genplantning, idet træerne indgår som en
del af en bevaringsværdig sammenhæng.
De øvrige skrænter mod øst og nord skal fortrinsvist bevares med bevoksninger af træer og buske,
der består af både mellemstore og store træer og buske. Beplantningen kan plejemæssigt tyndes for
at fastholde et samlet kronedække og en sund bevoksning, hvor træerne kan udvikle sig fuldkronet,
og der fortsat kan komme lys til en bund af buske og lavere træer, jf. pkt. 7.3 Bevaring af
enkelttræer, for derved at bevare de mest værdifulde naturværdier i området.
Bevoksning ud mod Bygaden skal bevares, så vejadgangen opleves smal for at sikre
begrænset indblik fra Bygaden til det nye område, jf. Kortbilag 2.

7.3 Bevaring af enkelttræer
De gamle bøgetræer på skrænten mod nord er bevaringsværdige træer jf. Kortbilag 2.
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Bevaringsværdig træer må ikke fældes eller beskæres og gravning, byggeri eller materialeoplag skal
ske uden for drypzonen af bevaringsværdige træer. Såfremt de bevaringsværdige træer dør, vil der
være krav om genplantning.

7.4 Terrænregulering
Terræn i lokalplanens vestlige del ud mod Bygaden skal bevares.
For at sikre håndteringen af spildevand, jf. pkt. 9.2 Kloakering, kan det øvrige terræn i byggefeltet, jf.
Kortbilag 2, hæves til kote 7.7 (DVR90).
Der må ikke tilføres jord eller andre materialer, der kan udgøre en risiko for grundvandet/miljøet,
som forurenet jord, slagger, flyveaske m.m. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie
sand- og grusmaterialer.
Efter byggemodning må der ikke foretages permanente reguleringer af terrænet på mere end +/- 0,5
m.
Efter byggemodning må der ikke foretages permanente reguleringer af det fremtidige terræn inden
for 1 m fra skel mod naboer, vej, sti og fællesarealer.
Der må ikke foretages terrænregulering inden for drypzonen af bevaringsværdig beplantning jf. pkt.
7.2 Bevaring af sammenhængende beplantning på skrænt mod syd og pkt. 7.3 Bevaringsværdige
enkelttræer. Der kan dog godt tillades, at nogle af de eksisterende nederste træer på skrænten mod
øst fjernes, så der kan terrænreguleres.
Ad 7.4
Laveste kote i området er ved eksisterende terræn i kote 6.0 (DVR90), men terræn tillades hævet til
kote 7.7 (DVR90) for at tilgodese kloaksystemet, som ellers vil kræve flere pumpeanlæg i området.
Der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse fremsendes redegørelse for
terrænændringer i forbindelse med nyt byggeri.
Ved terrænregulering skal indtænkes, at der ifl. Bygningsrelementet skal være et redningsareal til
stigeredning ved boligerne på min 5 x 5 m.

7.5 Private opholdsarealer
Der skal i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private udendørs opholdsarealer på terræn eller
som altaner. På terræn kan der maks. etableres 120 m2 private opholdsarealer i alt.
Ad 7.5
Der kan maks. etableres 120 m2 private opholdsarealer i alt for at sikre, at der også er tilstrækkeligt
med fælles opholdarealer og for at sikre nok areal til LAR-anlæg (anlæg til lokal afledning af
overfladevand).

7.6 Hegn
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Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn
kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn
fuldt udvokset, dog maks. 1,80 m. Hegn langs veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet
og vedligeholdes således, at det ikke vokser ud over vej- og stiskellet.
Fra hver private opholdsareal (terrasse) kan der laves en maks. 1,0 m bred åbning i hækken mod
friarealer og stier.

7.7 Beplantning
Beplantning i lokalplanområdet skal bestå af hjemmehørende arter af træer og buske. Dog kan der
tillades ikke hjemmehørende (eksotiske) arter i de private haver.
Der skal anvendes bøg som hæk.
Eventuelt indkig til boliger, fra gående på stien på skrænten i lokalplanområdets østlige del, skal
sikres med beplantning i form af buske.
Ad 7.7
Hjemmehørende arter af træer kan være fx bøg, birk, tjørn, røn, eg og vildæble. Hjemmehørende
arter af buske kan fx være ulvsrøn, benved og hunderose.
Hvis der ved etablering af stien i lokalplanområdets østlige del skabes mulighed for indkig til boliger,
skal stien skærmes med buske, således der ikke er mulighed for et generende indkig til boligerne.

7.8 Støttemure
Etableres der støttemure, skal de begrønnes med beplantning, så de indgår som en del af
skræntens udtryk.
Ad 7.8
Der forventes ikke at være behov for støttemure, da der ikke kan etableres anlæg på skrænterne,
men bliver der i anden sammenhæng et behov for etablering af støttemure, skal de begrønnes.

Side 30

Udkast

Lokalplan 3-3-116

8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Bygaden jf. Kortbilag 2.
Der må maks. etableres 1 vejadgang.

8.2 Veje
Boligveje skal anlægges i byggefeltet jf. byggefeltets afgrænsning på Kortbilag 2. Vejene kan
placeres på forskellige måder i byggefeltet. En mulig placering af vejene er vist på Kortbilag 3.
Veje skal udlægges i en bredde på min. 7,5 m. Ved udbakkende biler skal kørebanen anlægges i
min. 7 m .
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Fra vejtilslutningen ved Bygaden og langs boligvejen ind i området skal etableres fortov på begge
sider af vejen, som vist i princippet på Kortbilag 3. Der hvor der er fortov, skal vejudlægget på denne
strækning være i alt 9,5 m anlagt således, at der er 0,5 m rabat, 1,5 m fortov, 5,5 m kørebane, 1,5 m
fortov og 0,5 m rabat.
Veje kan etableres med permeable belægningsten.
Ad 8.2
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
Da der er udbakkende biler fra parkeringspladser, skal vejen være tilstrækkelig bred, derfor er
der en bestemmelse om min. 7 m vejbredde.
Veje kan etableres med permeable belægningsten, hvis fx der ved beregninger af mængden af
overfladevand i byggesagen er dokumenteret et behov for at lede overfladevandet direkte ned
i jorden i stedet for via regnbed eller bassin.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2 og 3.
Stien b-b , som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på min. 3,0 m og anlægges
med en permeabel belægning (fx græs, grus eller flis) på min. 2,0 m og rabat til hver side. Der skal
sikres, at der ikke er generende indkig til boliger fra gående på stien b-b.
Stitilslutningen mod nord og syd til stien b-b skal etableres som trapper.
Stien b-b skal etableres på eksisterende plateau på en østlige skrænt som vist i princippet på
Kortbilag 2.
Der skal etableres min. to stier a-b, som vist i princippet på Kortbilag 2, gennem området for at sikre
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adgang fra boligerne til stien b-b mod øst, som vist i princippet på Kortbilag 3.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Der skal sikres, at der ikke er generende indkig fra stien til boliger ved hjælp af beplantning langs
stien, jf. pkt. 7.7 Beplantning, og udnyttelse af niveauforskellen mellem stien og boligerne øst for
lokalplanområdet.
Stierne a-b gennem området kan placeres forskelligt, da det ikke er en projektlokalplan, men stierne
skal sikre adgang mellem boligerne og stien b-b.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til:
1½ parkeringsplads pr. etagebolig og tæt-lav bolig uanset boligens størrelse.
Parkeringspladser skal etableres med permeable belægninger, men sikres en jævn overflade for
bl.a. gangbesværede. Parkering til personer med handicap skal etableres med belægning egnet
dertil.

8.5 Cykelparkering
Der skal etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. bolig.
Mindst halvdelen af cykelparkeringen skal anlægges overdækket.
Cykelparkering skal etableres på terræn enten som fælles parkeringsareal for flere boliger eller i
direkte tilknytning til den enkelte bolig.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Overfladevand kan enten nedsives på egen grund og/eller afledes til kloak, hvilket skal redegøres
for i byggesagen.
Forsinkelse af overfladevand skal ske i form af ikke åbne systemer, som underjordiske faskiner mv.,
og må ikke udføres som et åbent bassin.
I lokalplanens øvrige sagsbilag ses en rapport der viser, hvordan regnvandet kan håndteres lokalt,
men indrettes området anderledes, skal der vælges andre løsninger.
Lokalplanområdet ligger indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg
Lufthavns landingsbaner, men der er ikke mulighed for åbne bassiner.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 m fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk er
kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

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

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.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Jordforurening
Da området tidligere har været anvendt som materielgård og oplagsplads, er der foretaget en
undersøgelse af potentiel jordforurening i området.
Ved undersøgelsen blev der konstateret lettere forurening i form af olieprodukter, derfor har Aalborg
Kommune efterfølgende fået udført 5 yderligere kontrolboringer i det felt, hvor der er konstateret
indhold af olieprodukter. I de 5 boringer er der udtaget jordprøver i dybder overvejende 0,4 og 0,6
meters dybde i alt 12 jordprøver.
Region Nordjylland vurderer ud fra de samlede undersøgelsesresultater, at ejendommen skal
udtages af kortlægningen ift. jordforurening, da koncentrationer af olieprodukter er under
Miljøstyrelsens afskæringskriterier.
Lokalplanområdet var således ved planens udarbejdelse ikke kortlagt efter reglerne i
Jordforureningsloven. Arealet kan dog være områdeklassificeret og således omfattet af regler om
anmeldelse af jordflytning. På www.arealinformation.miljoeportal.dk kan man se grundens
kortlægningsstatus og afgøre, om et areal er omfattet af områdeklassificeringen.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.
Private opholdarealer er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.5.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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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
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 05-022, for Gammel Hasseris Landsby
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Indenfor en 5 årig periode fra den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, kan
kommunen foretage ekspropriation af privat ejendom, hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre
lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere information.

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

Rekreative formål

Grønne områder

Miljøklasse

Parker
Torve, pladser o.l.
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Antenneanlæg (små)
P-pladser

1-4
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