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Lokalplan 7-3-101

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
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at omdanne et centralt beliggende
område i Ferslev fra nedslidt gårdbebyggelse til et attraktivt boligområde, som indpasses i landskab
og omgivelser. Området skal indeholde både tæt-lav bebyggelse og åben-lav bebyggelse.
Inden for lokalplanens område findes en karakteristisk skrænt, der markerer overgangen fra byen til
det flade englandskab. Skrænten markerer ligeledes en slugt i den nordlige del af lokalplanområdet.
Bebyggelsens arkitektur i den østlige del af lokalplanområdet skal tilpasses det eksisterende
landsbymiljø, Det betyder blandt andet krav om sadeltag i en del af lokalplanområdet.
I den vestlige del af området vil bebyggelsen blive placeret i et område med meget terrænforskel.
Bebyggelsen skal i dette område tilpasses den terrænmodel, der er udarbejdet.
Området udvikles af private, men baggrunden for lokalplanen bunder i et ønske fra byens
borgerforening om at forbedre områdets visuelle udtryk.
Lokalplanen giver mulighed for, at et større rekreativt område inden for lokalplanens område gøres
tilgængeligt for borgerne i Ferslev.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2,6 ha.
Lokalplanområdet omfatter et landbrug med drifts- og beboelsesbygninger (Ferslev Byvej 42), samt
en ejendom med en bolig (Ferslev Byvej 44). Eksisterende landbrugs- og beboelsesbygninger
indenfor området fremstår i ringe stand, og de vurderes ikke at have bevaringsværdi.
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Områdets eksisterende bebyggelse og anlæg.
I områdets sydvestlige del ændes en gylletank.
Matrikel 21c Ferslev By, Ferslev (se Kortbilag 1) er angivet som gadejord. Gadejord er et
jordstykke uden ejerskab. Arealet anvendes idag til en eksisterende grusvej med adgang til
Ferslev Byvej 48, 50 og 52. Lokalplanen ændrer ikke i den eksisterende anvendelse af
gadejorden.
I den nordlige del af området findes et tørt regnvandsbassin samt et overløbsbygværk.

Områdets overordnede landskabstræk.
Lokalplanområdet ligger på kanten af ådalen og englandskabet i forbindelse med Østerå. Det
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betyder, at der indenfor lokalplanområdet er store terrænforskelle. Området falder fra kote ca.
15 m i øst til kote ca. 7,5 m i vest. Den eksisterende bebyggelse er beliggende på et plateau i den
østlige del af lokalplanområdet. Plateauet skråner svagt mod vest, ca. midt i området er der
stejle skråninger, imens området længst mod vest çader ud igen. En stor del af lokalplanområdet
fremstår i dag som græsarealer.
Dele af området er terrænbearbejdet i forbindelse med opførelse af den eksisterende
bebyggelse. Terrænets udformning, og lokalplanområdets lokalisering nær Østerå-dalen, betyder, at
der fra lokalplanområdet er udsigt og fine kig over det åbne land. Ådalen fornemmes meget tydeligt
på dette sted.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Ferslev.
Ferslev ligger som en randby på grænsen mellem lavlandet, der består af engene omkring Østerådalen, og højlandet, (som særligt er karakteriseret af en skovkile nord og øst for Ferslev ved Dall
Hede og Oppelstrup Plantage.)

Landskabet omkring

Ferslev.
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Lokalplanområdet grænser mod vest direkte op til det åbne land. Umiddelbart vest for området
findes flere beskyttede vandløb, som leder ned til Østerå. Derudover er store dele af området
registreret som beskyttet eng i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Skråfoto der viser beskyttede vandløb og engarealerne vest for området.

Mod syd grænser området op til boligbebyggelser og det åbne land. Mod nord grænser området op
til parcelhusbebyggelser på Hoppevænget.

Skråfoto der viser bebyggelsen ved Hoppevænget.

Området ved Hoppevænget består af enkelte ældre gårde med en fortætning af villaer/parcelhuse
fra perioden efter 1950.
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Området afgrænses mod øst af Ferslev Byvej. Øst for vejen ligger flere ældre villaer med større
træer, haver og grønne områder op mod vejen.

Foto der viser villa øst for Ferslev Byvej med større træer og haver ned mod vejen. Haven til landbrugsejendommen
Ferslev Byvej 42 ses til venstre i billedet.

Nord for lokalplanområdet ligger mindre byhuse langs med og parallelt med Ferslev Byvej.

Nord for lokalplanområdet og øst for Ferslev Byvej ligger Ferslev Kirke. Kirken ligger på en lille
forhøjning og fremstår tydeligt fra lokalplanområdet og i det hele taget i byen.
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Lokalplanområdets placering er markeret med hvid linje. Luftfoto 2019.
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Lokalplanens indhold

Illustration af hvordan område tænkes udnyttet til en kombination af tæt/lav og åben/lav
boligbebyggelse. Der friholdes et større areal til rekreativt område.

Disponering og anvendelse
Delområde A og B udlægges til boligbebyggelse, mens delområde C udlægges til rekreativt område.
Delområde A udlægges mere specifikt til tæt-lav boligbebyggelse og delområde B udlægges til
åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde A og B udlægges også areal til vej- og
stiforbindelser samt parkering. Inden for delområde A udlægges område til fælles opholdsareal,
mens fælles opholdsareal for delområde B udlægges i delområde C (dog ikke i det område der
betegnes som "slugten").
Delområde C består dels af en slugt, som går fra englandskabet mod vest og ind mod byen mod
øst. Dette område skal friholdes for væsentlig terrænregulering. Delområde C består desuden af
området mod vest, som primært består af engareal. Dette område kan indrettes med forskellige
aktivitetsøer til gavn for det nye boligområde. Byens borgere vil få adgang til begge rekreative
områder via stiforbindelse.
Det ønskes at placere et nyt regnvandsbassin til håndtering af overfladevand i den vestlige del af
delområde C. Der findes allerede et regnvandsbassin og overløbsbygværk i delområde C.
Landskabsmæssigt vil et eventuelt nyt regnvandsbassin passe bedst ind i den sydvestlige del af
lokalplanområdet.
Disponeringen af området sikrer en udsigtskile fra Ferslev Byvej ud over det flade landskab mod
vest. Udsigtskilen placeres der, hvor der i dag findes en form for slugt i landskabet.
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Den tæt-lave bebyggelse, der opleves fra Ferslev Byvej, tilpasses gadeforløbet og den eksisterende
arkitektur. På samme måde som gadeforløbet nord for lokalplanområdet er kendetegnet af mindre
byhuse parallelt med gaden og derved definerer gaderummet, placeres den ny bebyggelse med
bygninger parallelt med og langs gaden. Det ønskes, at forarealet ud mod Ferslev Byvej får et grønt
udtryk, som supplerer de grønne haver på modsat side af Ferslev Byvej.
Skrænten, der udgør overgangen mellem det højereliggende plateau (med ny bebyggelse) og
slugten mod nord samt engen mod vest, udlægges som en såkaldt kantzone. I kantzonen mod vest
skal terrænet modelleres, så der skabes en blød og naturlig overgang mellem det bebyggede
område, og det mere flade terræn (engen). Kantzonen mod nord støder op til slugten, og i dette
område er der ikke mulighed for terrænregulering, da områdets naturlige terræn ønskes bevaret.
Det er målet, at områdets disponering skal understrege de karakteristiske landskabstræk i området.
Se terrænmodel på Kortbilag 3.
Bebyggelsen i delområde A placeres omkring adgangsvejen til delområdet. Der skabes en visuel og
fysisk sammenhæng mellem gårdrummet og det rekreative område mod nord ved at placere det
fælles udendørs opholdsareal som et bindeled. To bevaringsværdige træer udgør et rekreativt
element, der skal bidrage til at give området karakter.
Delområde B udgør den sydøstlige del af lokalplanområdet og udlægges til åben-lav
boligbebyggelse.
Delområde C udgør lokalplanområdets vestlige og nordlige del. Den nordlige del af delområdet
udgør slugten og er et landskabstræk, der ønskes bevaret og understreget. Den vestlige del af
delområde C kan betegnes som et engareal.

Illustration der viser lokalplanområdets opdeling i delområder og principper.
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Bebyggelsens udtryk
Delområde A
Den tæt-lave bebyggelse i delområde A ligger nærmest Ferslev Byvej, og vil være synlig fra Ferslev
Byvej samt fra Ferslev Kirke. Bebyggelsen i området skal tilpasses landsbykarakteren langs Ferslev
Byvej.
Bebyggelsen skal i stor udstrækning placeres med facade ud mod de omkringliggende veje og
udformes med symmetrisk sadeltag (hældning på min. 35 0). Bebyggelsens udtryk skal have
referencer til den oprindelige landsbybebyggelse. Facader skal etableres som blank mur i teglsten (i
røde eller gule nuancer), som enten er blødstrøgne eller har et rustikt udtryk. Facader kan også
vandskures/pudses og males hvide.

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan den nye tæt-lave bebyggelse kan fremstå, hvis den etableres i 1½ etage.

Illustrationerne viser et eksempel på, hvordan den nye tæt-lave bebyggelse kan fremstå i 1 etage med facade i tegl eller
pudset/hvidmalet samt med sadeltag i tegl, tagpap eller stål.

Delområde B
Størstedelen af bebyggelsen i delområde B vil ikke fremstå synlig fra Ferslev Byvej. Området består
af et forholdsvist fladt areal samt et kuperet areal mod vest.
Bebyggelsens arkitektur i det område, hvor der ikke er byggefelter (se Kortbilag 2), skal relatere sig
til delområde A, hvilket betyder, at områdets bebyggelse skal udformes med sadeltag og facade i
tegl (gule og røde nuancer eller pudset/hvidmalet).
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Der er fastsat byggefelter på de kuperede parceller samt en kantzone, hvor der ikke må opføres
bebyggelse af nogen art eller udføres terrænbearbejdning efter endt byggemodning.
Bebyggelsen i området med byggefelter kommer til at ligge ovenfor kantzonen/skrænten og skal
tilpasses terrænet. For at sikre, at ny bebyggelse kan tilpasses terrænet gives der mulighed for at
opføre bebyggelse med parterre-etage. Med mulighed for opførelse af bebyggelse i ét plan plus
parterre gives der mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i forskudte plan og dermed være med
til at optage terrænforskelle i bygningen.

Ovenstående fotos viser eksempler på åben-lav bebyggelser, der er opført med parterreplan..

Trafik
Hele området får vejadgang fra Ferslev Byvej via to overkørsler til henholdsvis delområde A og B.
Vejadgangen til delområde A anlægges som en boligvej der sammen med parkeringsarealer, udgør
en del af rummet mellem bygningerne. Det ønskes, at vejen i stor udstrækning kan fungere som
byrum end en egentlig boligvej kun til biler.
Fra vejarealerne etableres der stiadgang med kørefast belægning frem til hver enkelt bolig samt en
stiforbindelse, som kobler delområde A og B sammen.
Vejadgang til delområde B etableres via eksisterende overkørsel til Ferslev Byvej. Vejen anlægges
som en boligvej med vendemulighed for enden af vejen. Vendepladsen forventes at blive placeret
på et område, der skråner fra øst mod vest. I forlængelse af vendepladsen skal anlægges en
stiforbindelse, som giver adgang til det rekreative område mod vest.
Der sikres mulighed for en stiforbindelse fra Ferslev Byvej i delområde C. Stiforbindelsen skal være
uden fast belægning og skal anlægges, så den tilpasses terræn. Stiforbindelsen skal kunne fungere
som servicevej regnvandsbassin, samt give adgang til landbrugsarealer vest for lokalplanområdet.

Rekreative områder og opholdsarealer
Fælles udendørs opholdsarealer
Der skal etableres fælles udendørs opholdsarealer svarende til minimum 15% af arealet indenfor
delområde A (tæt-lav bebyggelse) og 10% af arealet i delområde B (åben-lav bebyggelse).
Fælles udendørs opholdsarealer skal etableres indenfor delområde A samt i den del af delområde
C, som ikke er en del af slugten (se Kortbilag 2). Områderne skal indrettes som små aktivitetsøer,
som indrettes til legeplads, boldspil, bålplads, siddepladser o.lign.
Rekreativt område, delområde C
Delområdet skal fremstå som åbent landskabsrum, der opleves som en naturlig og integreret del af
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landskabet. Delområdet skal fremstå naturpræget og med beplantning bestående af
hjemmehørende egnskarakteristiske arter. Delområdet skal være med til at styrke den lokale
biodiversitet.
En del af delområde C udgøres af slugten (se udstrækning på Kortbilag 2). Området skal fremstå
som et åbent landskabsrum uden beplantning, som skjuler landskabet. Området skal ligeledes
friholdes fra terrænregulering. Dog kan det blive nødvendigt at etablere et nyt regnvandsbassin, som
i givet fald skal placeres i den vestlige del af delområdet.
Den øvrige del af delområde C udgør den lavestliggende del af lokalplanområdet, hvorfra der er
udsigt og umiddelbar nærhed til engarealerne samt Østerå-dalen. Den vestlige del af delområdet
har, udover at være et nærrekreativt og fælles opholdsareal for beboerne i området, potentiale til at
blive et attraktivt samlingssted for hele byen.
I området, der betegnes som slugten, er der ikke mulighed for at etablere aktivitetsøer. Disse skal
placeres i engområdet mod vest.
Der gives mulighed for at etablere regnvandsbassin inden for den vestlige del af delområdet.
Landskabsmæssigt vil et regnvandsbassin passe bedst ind i den sydvestlige del. Hvis der anlægges
regnvandsbassin, skal det anlægges med sø-lignende karakter og må ikke indhegnes.
Kantzone
Der udlægges en kantzone, som består af skråningsarealet i delområde B. Området forventes at
blive en del af de private haver, og der skal sikres en naturlig overgang til det rekreative område i
delområde C. Kantzonen skal være med til at fastholde synligheden af skrænten som et
karakteristisk landskabstræk.
Skråningen kan indgå som en del af boligernes opholdsareal, men der må ikke foretages
tilstandsændringer, terrænbearbejdning eller anlæg på arealet efter endt byggemodning.
Den nye bebyggelses private opholdsarealer, i form af terasser og lignende, skal placeres indenfor
byggefeltet. Kantzonen skal sikre en åben og grøn karakter, således at overgangen mellem
boligområderne, de rekreative områder og landskabet fremstår åbent og med en glidende overgang.
Der må ikke hegnes omkring parcellerne i kantzonen, for at sikre en åben karakter. Der skal skabes
en blød overgang fra den private bolig og opholdsareal, til det åbne og naturprægede haveareal
inden for kantzonen og til det offentligt tilgængelige rekreative areal, så matriklen bliver en naturlig
forlængelse af landskabet.
Beplantning
Beplantning i området skal ske med hjemmehørende træarter og buske for at understøtte områdets
dyre- og planteliv. For de lavereliggende arealer i delområde C udgør hjemmehørende arter
bl.a. ask, eg, rød-el og birk. For de højereliggende arealer (delområde A, B og delvis C) udgør
hjemmehørende arter bl.a. hvidtjørn, hyld, hassel, eg, løn og naur.
Der er ikke mulighed for at etablere beplantning i kantzonen, da der netop ønskes et åbent landskab
og synlighed til skrænten. Dette ønskes for at skabe sammenhæng med skrænten, der omgiver den
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øvrige by. En tydelig markering af offentligt og privat område indenfor kantzonen er derfor ikke
mulig. Der er mulighed for beplantning i forbindelse med private terrasser i byggefeltet samt omkring
bebyggelsen.
Inden for delområde A findes to enkeltstående træer, der er bevaringsværdige - en rødbøg og et
egetræ. Området omkring træerne skal indrettes, så træerne får gode vækstvilkår. Træerne skal
beskyttes både under og efter anlægsfasen. Terrænregulering, gravning, byggeri, materialeoplag og
jordpåfyldning må ikke ske indenfor drypzonen, se nedenstående figur.

Illustration der viser drypzonen.

Omkring de bevaringsværdige træer skal der friholdes et areal, der dels sikrer træets rodnet og dels
sikrer træet mod påkørsel. Det betyder at træet med drypzonen på dette sted vil fremstå som en
indsnævring af vejen.
Forarealet ud mod Ferslev Byvej skal etableres som mindre private forhaver til de enkelte boliger.
Området skal fremstå grønt med beplantninger i form af hække, buske mv.

Terræn
Kortbilag 3 viser en terrænmodel for hvordan terrænet skal reguleres i forbindelse med områdets
byggemodning.
Skrænten som er beliggende i den udlagte kantzone udgør et vigtigt landskabselement i området. I
forbindelse med opførelsen af den eksisterende bebyggelse i området, er der sket en regulering af
det naturlige terræn og særligt i den sydlige del af området fremstår terrænet idag unaturligt. Her
findes diverse oplag og anlæg, der har været anvendt i forbindelse med driften af landbruget.
I forbindelse med byggemodningen i området skal terrænet bearbejdes, så det får et naturligt forløb,
hvilket betyder at der skal være bløde kurver og ingen unaturligt stejle skrænter. Samtidig ønskes
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også at give mulighed for, at bebyggelse kan placeres ovenfor skrænten, såfremt bebyggelsen
tilpasses terrænet.

Håndtering af regnvand
Lokalplanområdet ligger delvist inden for spildevandsplanen i et område, der er fælleskloakeret,
men planlagt separatkloakeret. I den nordlige kant af området findes en separat regnvandsledning
og et åbent forsinkelsesbassin. Disse anlæg har dog ikke kapacitet til at håndtere overfladevand fra
hele lokalplanområdet.
Kortlægning af området tyder på, at nedsivning i området ikke er muligt på grund af jordtypen og høj
grundvandstand i området. Derfor gives der med lokalplanen mulighed for at etablere et nyt
forsinkelsesbassin til regnvand i delområde C. Landskabsmæssigt vil et regnvandsbassin passe
bedst ind i den sydvestlige del af delområde C.

Side 17

Udkast

Lokalplan 7-3-101

Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”, der ligger ca. 5 km
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syd for planområdet. Det vurderes, at lokalplanen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, ikke kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder
beskyttelsesinteresserne i udpegningsgrundlaget.

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
EU-habitatdirektivets bilag IV. Det kan ikke udelukkes, at den eksisterende grønne kile, der går fra
kirken og syd for denne og vest på gennem lokalplanområdet og ned til engene vest for, benyttes af
flagermus både som ledelinie mellem oplandet øst for byen og engene vest for, samt at arealerne
udgør fødesøgningsarealer for disse arter. Det vil derfor kunne sikre denne ledelinie for flagermus,
hvis den grønne kile fastholdes som planlagt langs lokalplanområdets nordlige kant.
Det kan ikke udelukkes, at de bygninger, der rives ned, kan fungere som overvintringssted for
flagermus. Området er dog ikke placeret ved ledelinje mellem mulige raste- og fourageringsområder,
og bygningerne vurderes ikke at kunne have væsentlig betydning for bestanden af flagermus.
Samlet vurderes det, at lokalplanen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af
EF-habitatdirektivets bilag IV.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg 7.014, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
Afgrænsningen af rammeområde 7.3.L1 Gl. Ferslev justeres, og bebyggelsesprocenten for tæt-lav
boliger ændres fra 30 % til 40 %.
Der udlægges desuden en ny kommuneplanramme, 7.3.R1 til rekreative formål og
regnvandshåndtering. Udlægget af den nye ramme medfører en reduktion af rammeområde 7.9.N3
Ådalene.
Desuden er der sket tilretning af udpegning af særligt værdifulde landskaber samt økologisk
forbindelse, så disse udpegninger ikke er sammenfaldende med rammeområde 7.3.L1.
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.
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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).

Fortidsminder
Omkring Ferslev Kirke er der en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 m. Fortidsmindet er en
runesten fra vikingetiden (dateret 970 - 1020 e.kr.), som er genanvendt som bygningssten i Ferslev
Kirkes våbenhus.

Lokalplanområdets nordøstlige hjørne er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring en runesten fra vikingetiden
ved Ferslev Kirke.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen er knyttet til alle synlige fortidsminder. Formålet med
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fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, både
den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra
fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig
mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.
Inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet.
Forbuddet omfatter således midlertidige terrænændringer som nedgravning af ledninger, hegn,
bebyggelse, campingvogne, skov, levende hegn mm.
Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen kan dispensere fra reglerne, hvis det
konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet i bestemmelsen. Det vurderes, at
etablering af bebyggelse mv. indenfor lokalplanområdet ikke vil tilsidesætte de hensyn, der skal
sikres med fredningsbestemmelsen. Lovbestemmelserne om fortidsmindebeskyttelseslinjen findes i
naturbeskyttelseslovens § 18.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Kulturstyrelsen ændrer fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Adresse mv.: Kulturstyrelsen http://slks.dk/kontakt/

Arkæologi
Nordjyllands Historiske Museum gør opmærksom på, at museet kan have væsentlige arkæologiske
interesser i lokalplanområdet. Arealet ligger på vessiden af et stort bakkedrag, som mod vest
afgrænses af Østerådalen, der i stenalderen var en decideret fjordarm til Limfjorden, der fortsatte
langt ned i Himmerland. Stenalderens kystlinje løber således lidt vest for lokalplanens vestlige
afslutning. Området har derfor været oplagt for bosættelser både i stenalderen, men også frem i tid.
Umiddelbart nordøst for lokalplanområdet ligger desuden Ferslev Kirke, som viser, at der også var
en landsby i 1100-tallet. På markerne øst for byen er der desuden fremkommet mange detektorfund
i form at mønter og fibler mv., der illustrerer, at der i middelalderen og dele af oldtiden har været et
højt aktivitetsniveau.
Det er derfor museets vurdering, at der er stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under
terræn ved anlægsarbejder og byggeri. De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens §
27. For at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder, samt for at afklare fortidsmindernes
bevaringsgrad og væsentlighed, skal museet derfor opfordre bygherre til at lade museet
gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse i området.
En forundersøgelse består i udlægning af et større antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves
med en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminde,
som måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller,
affaldshuller, ildsteder, grave og lignende).
På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet
stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning i området. Fordelen ved at tillade
en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget tidligt tidspunkt i processen, inden
byggemodning og byggeri går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan at anlægsarbejdet ikke
bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.
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Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet
sig ikke yderligere.
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.
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.

Kirkebyggelinje
Omkring Ferslev Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 m, hvor der ikke må bygges højere end 8,5
m.
Kirkebyggelinje er knyttet til alle kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet. Den omfatter
som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen.
Formålet med kirkebyggelinjen er at sikre, at der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker
skæmmende på kirken. Primært landbrugsbyggeri (siloer), vindmøller, el-master og andre høje
bygningsværker.
Kirkebyggelinjen administreres restriktivt afhængigt af kirkens karakter og
beliggenhed. Lovbestemmelserne om kirkebyggelinjen finder du i naturbeskyttelseslovens § 19.
Lokalplanen giver alene mulighed for byggeri i op til 8,5 m. Realisering af lokalplanen forudsætter
derfor ikke dispensation fra kirkebyggelinjen.

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
I området vest for lokalplanområdet findes naturtypen eng der er beskyttet jf.
naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer eller handlinger, der kan medføre
ændringer i dette områdes tilstand, uden Aalborg Kommune giver tilladelse hertil.
For den del af lokalplanområdet der støder op til området med beskyttet natur, er der i lokalplanen
udlagt rekreative områder/naturområder.
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Områder med grøn skravering er registreret som eng, mens blå stiplet linje viser beskyttede vandløb.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på matr. nr. 4a Ferslev By, Ferslev, se Kortbilag 1. Der må derfor ikke
foretages ændringer af eksisterende forhold, før Landbrugsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

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

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for
indvindingsoplande til almene vandværker.
Området er beliggende indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder
indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (IO).
Lokalplanområdet er beliggende indenfor indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 Aalborg Sydøst, juni 2015.
Inden for lokalplanområdet findes en eksisterende vandforsyningsboring til et enkelt vandværk
beliggende på matr. 4a Ferslev By, Ferslev. Boringen skal sløjfes i henhold til
boringsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af
boringer på land.
I henhold til Aalborg Kommunes retningslinjer skal byudvikling i områder med særlige
drikkevandsinteresser ske, så der tages de nødvendige hensyn til grundvandsbeskyttelsen ved
tilpasning af arealanvendelsen.
Ved udformning af boligområder og rekreative områder – herunder anlæg til regnvandshåndtering skal der fortsat være særlig fokus på grundvandsinteresser. Ved terrænregulering og etablering af
veje og parkeringsarealer skal der ikke tilføres og benyttes materialer, der kan udgøre en
forureningsrisiko, som forurenet jord, slagger, flyveaske, opbrudt asfalt m.v.

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.

Støj
Det forventes ikke, at der vil være udfordringer i forhold til støj fra hverken trafik eller virksomheder i
nærheden af lokalplanområdet. I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan der dog blive stillet
krav om dokumentation i form af støjberegninger.

Lugt
Ved boligbyggeri skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugtgener kan
overholdes, jf. planlovens § 15b.
Inden for en radius på ca. 1.100 meter omkring lokalplanområdet findes 4 eksisterende husdyrbrug.
Det nærmeste husdyrbrug er beliggende ca. 760 meter øst for lokalplanområdet.
På grund af den relative nærhed til 4 husdyrbrug er der udarbejdet beregninger af
lugtpåvirkning i området.
Beregningerne viser, at lokalplanområdet ikke forventes at være belastet med lugt, der overskrider
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Side 25

Udkast

Lokalplan 7-3-101

Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 2a Ferslev By, Ferslev m.ç.
Tinglyst: 29.05.1971
Titel: Dok om vilkår vedr lejlighed
Indhold: Tilladelse til at anvende tidligere kontor til beboelse.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 4a Ferslev By, Ferslev m.fl.
Tinglyst: 25.02.1964
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger, grøft mv Vedr 4A, 5D, 4 D, 4 E, 4 F, 4 G
Indhold: Deklaration om renseanlæg og kloakledninger. Der må ikke bygges, plantes eller andet der
kan hindre adgangen til anlægget i et bælte på 2 meter på hver side af ledninger. Ledningen løber
langs det nordlige skel af 4a. Ledningen skal respekteres eller omlægges. Påtaleberettiget: Aalborg
Forsyning.
Matr.nr. 4a Ferslev By, Ferslev m.fl.
Tinglyst: 30.06.1971
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 4A 5D, 4 D, 4 E, 4 F, 4 G
Indhold: Deklaration om afskærende ledninger og pumpetrykledninger. Ledning over det sydvestlige
hjørne af 4a med 2 meter bredt servitutbælte på hver side af ledning. Det er forbudt at etablere
noget, der kan hindre for adgangen til anlægget inden for det 2 meter brede bælte. Ledningen skal
respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning.
Matr.nr. 4a Ferslev By, Ferslev m.fl.
Tinglyst: 20.08.1975
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 4A 5D, 4 D, 4 E, 4 F, 4 G
Indhold: Deklaration om kloakledninger/regnvandsbassin mv. Servitutbælte 2 m på hver side.
Indenfor bæltet er det forbudt at etablere noget, der kan hindre for adgangen til anlægget.
Regnvandsbassin beliggende ved det nordlige skel mod matr.nr. 10i, 9cg og 8b samt ledninger
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derfra og langs det nordlige skel ud til Ferslev Byvej, skal henligge uforstyrret. Ledningen skal
respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning.
Matr.nr. 4a Ferslev By, Ferslev m.fl.
Tinglyst: 02.03.2004
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 4A
Indhold: Deklaration om kabelrør og kabelskab ved det nordlige skel mod matr.nr. 8b og 9cg. Det er
forbudt at etablere noget, der kan hindre for adgangen til anlægget. Ledningen skal respekteres eller
omlægges.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse,
at området vejbetjenes fra Ferslev Byvej,
at området disponeres og udbygges under hensyntagen til at fremhæve de eksisterende
landskabstræk og passe boligområdet ind i den eksisterende bykant, så det opleves som en del
af byens overordnede landskabelige sammenhæng med ådalen og bakkeskrænten,
at de rekreative arealer gives en karakter af åbne engarealer, der visuelt indgår i ådalen, og
at tæt-lav bebyggelse etableres i en arkitektur, der er tilpasset landsbymiljøet.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

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

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder
fritliggende boliger på grunde under 700 m²)

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

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

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

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Fælles udendørs opholdsarealer i tilknytning til boliger i delområde A og B
Tekniske anlæg (herunder regnvandsbassin samt eventuelle tekniske installationer i den
forbindelse)
Naturområder

Ad 3.3
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Det er yderligere bestemmelser om placeringen af fælles udendørs opholdsarealer og
regnvandsbassin i afsnit 7.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning og grundstørrelser, delområde A
Delområde A kan enten udstykkes til mindre grunde til tæt-lav bebyggelse eller storparceller for
samlede bebyggelser.
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 300 m² og maks.
700 m² for hver boligenhed (inkl. andel i fællesarealer indenfor delområdet).
Storparceller skal udstykkes med en størrelse på min. 1.200 m² (inkl. andel i fællesarealer indenfor
delområdet) og omfatte min. 4 boligenheder.
Ad 4.1
Bestemmelsen om storparceller giver mulighed for at udvikling af delområdet kan opdeles i etaper,
hvor hver etape mindst omfatter 4 boligenheder.

4.2 Udstykning og grundstørrelser, delområde B
Inden for delområde B må udstykningen kun foretages i overensstemmelse med princippet på
Kortbilag 2 viste udstykningsplan.
Grunde skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og maks. 1.400 m² (eks. andel i
fællesarealer).
Ad 4.2
Med "i princippet" menes, at ved projektering af området kan grundene variere i størrelse og
afgrænsning.

4.3 Udstykning og grundstørrelser, delområde C
Ingen bestemmelser.

4.4 Udstykning til tekniske anlæg
Tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets flade + 1,0 m hele vejen
rundt herom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse
Eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet kan nedrives. Den eksisterende
bevaringsværdige bygning med bevaringsværdi 6 må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde
ændres uden Aalborg Kommunes særlige tilladelse.
Ad 5.1
Realisering af lokalplanen forudsætter, at eksisterende bebyggelser inden for
lokalplanområdet nedrives. To 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.
Den bevaringsværdige bygning med bevaringsværdi 6 må ikke nedrives før Aalborg Kommune har
meddelt tilladelse hertil iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

5.2 Bebyggelsens omfang
Delområde A
Der må maksimalt opføres bebyggelse med et etageareal på 1.965 m2 inden for delområdet.
Delområde B
Bebyggelsesprocent maks. 30 for den enkelte ejendom.
Delområde C
Der kan kun placeres mindre bygninger i sammenhæng med områdets funktion som rekreativt
område (herunder håndtering af regnvand), eller som relaterer sig til områdets funktion som fælles
opholdsareal.
Der må ikke placeres bygninger i den del af delområde C, som betegnes som slugten på Kortbilag
2.
Ad 5.2
En bebyggelse på 1.965 m2 svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 40 for delområde A under ét.
Delområde A har et samlet areal på ca. 4.915 m2.

5.3 Bebyggelsens placering
Delområde A:
Beboelsesbygninger skal placeres med facade/tagryg parallelt med byggelinjen, som vist på
Kortbilag 2.
Delområde B:
Beboelsesbygninger og terrasser skal placeres inden for byggefelterne, som vist på Kortbilag 2.
Sekundære bygninger kan placeres udenfor byggefeltet. Sekundære bygninger på grunde med
byggefelter skal placeres i sammenhæng med beboelsesbygning. Desuden gælder, at pkt. 7.6 om
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terrænregulering skal kunne overholdes.
Der kan ikke placeres bygninger af nogen art i områder udpeget til kantzone, se Kortbilag 2.
Delområde C:
Der kan kun placeres bygninger, som er nødvendige for områdets funktion som rekreativt område
(herunder håndtering af regnvand) eller som relaterer sig til områdets funktion som fælles
opholdsareal.
Der kan ikke placeres bygninger, eller andre former for faste genstande, i den del af delområde C,
der er udpeget som slugt på Kortbilag 2.

Ad 5.3
Bestemmelsen skal sikre, at bebyggelsen i delområde A fremstår som en bebyggelse, hvor
bygningens længe/tagryg er med til at definere bebyggelsens placering omkring et vejareal samt
langs Ferslev Bygade.
For de grunde hvor der ikke udpeget byggefelter i delområde B gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser fra bygningsreglementet.
Sekundære bygninger er garager, carporte (når de opføres som selvstændige bygninger)
samt udhuse, skure, drivhuse, miljøstation, små tekniske anlæg o.l.

5.4 Etageantal og bygningshøjde, delområde A
Bygninger til beboelse må opføres i 1 eller 1½ etage. Såfremt boligbebyggelse opføres i 1½ plan,
må der etableres en trempel på maks. 1,3 m (målt indvendigt).
Sekundære bygninger må opføres i maks 1 etage.
Bebyggelse må ikke opføres med en højde der overstiger 8,5 m. målt fra et niveauplan fastsat iht.
bygningsreglementet. Niveauplanet fastsættes udfra naturligt terræn, dog udfra terræn justeret iht.
pkt. 7.6 "Terrænregulering".

5.5 Etageantal og bygningshøjde, delområde B
Bebyggelse til boliger må opføres i maks. 2 etager. Sekundære bygninger må opføres i maks 1
etage.
På skrånende grunde, hvor terrænet gør, at der fritlægges en kælderfacade, må der kun opføres
bebyggelse i ét fuldt plan plus parterreetage, således at bebyggelsens facade delvis fremstår i to
etager.
Parterreetage defineres som en udnyttet kælderetage, hvorfra der uden væsentlig udgravning kan
etableres niveaufri adgang til det fri.
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Bebyggelsen med parterreetage skal placeres således, at den optager så stort et terrænspring som
muligt i bygningen.
Bebyggelse må ikke opføres med en højde, der overstiger 8,5 m målt fra et niveauplan fastsat iht.
bygningsreglementet. Niveauplanet fastsættes ud fra naturligt terræn, dog udfra terræn justeret iht.
pkt. 7.6 "Terrænregulering". Der kan fastsættes flere niveauplaner for den samme grund.
Ad 5.5
Med mulighed for opførelse af bebyggelse i ét plan plus parterre gives der mulighed for, at ny
bebyggelse kan opføres i forskudte planer og dermed tilpasses terrænforholdene. En bebyggelse
opført med parterreetage kan fremstå med 3 niveauer – ét mellem, ét under og ét over, men kan
også alene fremstår i 2 planer. Parterre defineres som et udnyttet kælderplan, hvorfra der uden
væsentlig udgravning kan etableres niveaufri adgang til det fri og grundens naturlige terræn. En
parterre kan derfor være med til at optage de naturlige terrænforskelle i bebyggelsen.
Da der modsat fra en traditionel kælder er direkte adgang til det naturlige terræn fra en parterre, skal
parterreetagen medregnes ved opgørelse af bebyggelsens etageantal. En bebyggelse i et plan plus
parterre, hvor bebyggelsen er udført med flad tagkonstruktion, er at betragte som bebyggelse i 2
etager.

lIustration der viser 2 principper for parterreplan.

5.6 Tagterrasse og altaner
Delområde A:
Der er ikke mulighed for at etablere tagterrasser eller altaner.
Delområde B:
Der må kun etableres tagterrasser med niveaufri adgang fra stueetagen.
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For de grunde hvor der er udlagt byggefelter gælder, at terrasser skal etableres indenfor de udlagte
byggefelter.
Terrasser og opholdsarealer på terræn må maks. hæves 0,5 m over terræn.
Ad 5.6
Terrasser og opholdsarealer på terræn skal etableres i umiddelbar tilknytning til beboelsen på
grunde, hvor der er udlagt byggefelter. Med terræn menes det regulerede terræn, som beskrevet i
pkt. 7.6.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektonisk sammenhæng, delområde A
Den samlede bebyggelse inden for delområde A skal fremstå harmonisk med hensyn til
bebyggelsesform, materialer og farver. Dvs. at bebyggelsen skal have samme arkitektoniske
udtryk. Der skal dog samtidig være en detaljering og variation i bebyggelsen, så den ikke fremstår
ensformig.

6.2 Facader
For delområde A og delområde B (området uden byggefelter) gælder:
Facader på beboelsesbygninger skal udføres som blank murværk i tegl eller fremstå med
vandskurede/pudsede vægge, som er kalket eller malet hvide.
Såfremt facade fremstår som blank mur skal mursten enten være i røde eller gule farver (i
jordfarveskalaen) samt være blødstrøgne eller have et rustikt udtryk.
For delområdet B (området med byggefelter) gælder:
Facader på beboelsesbygninger skal udføres som blank murværk i tegl eller fremstå med
vandskurede/pudsede vægge, som er kalket eller malet i farver fra jordfarveskalaen.
Såfremt facade fremstår som blank mur skal mursten enten være blødstrøgne eller have et rustikt
udtryk.
Beboelsesbygninger kan desuden udføres med facader i træ, såfremt bygningerne fremstår i en
nutidig arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres for eksempel bjælkehuse, sommerhuslignende
boliger eller træhuse med runde bjælker og/eller krydsende hjørnesamlinger. Træbeklædte flader
skal fremstå i træets naturlige farve, eventuelt behandlet med træolie, eller fremstå malet i farver fra
jordfarveskalaen.
For både delområde A og B gælder:
Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer og farver end
nævnt ovenfor (andre materialer omfatter også døre og vinduer).
Sekundære bygninger skal arkitektonisk tilpasses beboelsesbygningerne. Facader på sekundære
bygninger som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse, miljøstation, små tekniske anlæg o.l. må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.
Ad 6.2
Grunden til at skelnes mellem område med og uden byggefelter er et ønske om at området hvor der
ikke er byggefelter i højere grad relaterer sig til området nord for vejen.
For enden af vejen hvor grunde med byggefelter ligger er der bredere rammer for, hvordan
bebyggelsens facadeudtryk kan være.
Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, brun og rød, som f.eks. de traditionelle dodenkop og umbra.
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Jordfarver er ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.
For hele området gælder, at der ikke ønskes mursten, som har et maskinfabrikeret udtryk, når der
etableres blank mur.

6.3 Tage
For delområde A og delområde B (området uden byggefelter) gælder:
Beboelsesbygninger skal opføres med symmetrisk sadeltag. Taghældning skal være mellem 350 og
500. Tagkonstruktionen må ikke have udhæng og må ikke have synlige spærender. Der kan placeres
kviste/karnapper el. lignende, som skal tilpasses, så de ikke virker dominerende. Kviste/karnapper
el. lignende må gerne udformes med et moderne udtryk, men med respekt for bygningens
proportioner. Hvis der placeres flere kviste i tagfladen skal de være ens med hensyn til placering i
tagfladen, dimensioner og udseende, og de skal placeres således, at der opnås et harmonisk
helhedsindtryk.
Tagbeklædning på beboelsesbygninger skal udføres med tagsten af tegl (ikke glaseret eller
ædelengoberet og ikke beton), i røde eller sorte nuancer. Tage kan også etableres i tagpap eller
som metaltag (med glanstal under 22).
Der kan ikke etableres helvalmede tage.
Taghældning og tagbeklædning på sekundære bygninger kan udføres med anden hældning og i
andre materialer.
For delområde B (området med byggefelter) gælder:
Tage på beboelsesbygninger skal udføres som flade tage eller med ensidig taghældning.
Synlig tagbeklædning på beboelsesbygninger skal udføres med tagsten af tegl (ikke glaseret eller
ædelengoberet og ikke beton), skifer, metal eller tagpap. Tage kan også udføres som grønne tage
med bevoksning af græs og urter, fx mos sedum og lignende.
Tagbeklædning på sekundære bygninger kan udføres med andre materialer.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Ubebyggede arealer og beplantning
Ubebyggede arealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Beplantning
indenfor lokalplanområdets fælles arealer såsom rekreative arealer samt langs veje, sti og parkering
skal bestå af hjemmehørende træarter og buske. I delområde C kan der plantes enkelte grupper af
hjemmehørende træer og buske, men området skal overvejende henligge åbent.
For grunde, der grænser op mod delområde C gælder, at der ovenfor kantzonen, tættest på husene
og mellem bygningerne, kan plantes spredte, fritvoksende stedstypiske buske og træer, som passer
ind i områdets karakter, gerne blandet og i grupper med varierende afstand. Det kan f.eks. være
Hvidtjørn, Hunderose, Hyld, Tørst, Naur, Kvalkved, Vietorn og lignende.
Mellem grundene tættest på husene/vejen kan der plantes tættere og kombineres med fritvoksende
planter med mere havekarakter som f.eks. syren.
For øvrige grunde i delområde B (uden byggefelt på Kortbilag 2) er der ikke begrænsning i artsvalg
inde på grunden.
Ad 7.1
Beplantning i området skal ske med hjemmehørende træarter og buske for at understøtte områdets
dyre og planteliv i området. For de lavereliggende arealer (delområde C) udgør hjemmehørende
arter bl.a. ask, eg, rød-el og birk og for de højere liggende arealer (delområde A og B) udgør
hjemmehørende arter bl.a. hvidtjørn, hyld, hassel og eg.

7.2 Bevaringsværdige træer, delområde A
Træer udpeget på Kortbilag 2 er bevaringsværdige.
Terrænregulering, ny belægning, gravning, byggeri, materialeoplag og jordpåfyldning må ikke ske
indenfor drypzonen af de bevaringsværdige træer, se nedenstående figur.
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Ad 7.2
De udpegede træer er bevaringsværdige i kraft af deres placering, samt deres rekreative, æstetiske
og biologiske funktion.
Det nordlige træ er en rødbøg og det sydlige en eg. Træerne kan blive mange hundrede år. Hvis
træerne dør, skal de erstattes med træer, af en art, der med tiden kan nå samme størrelse som de
eksisterende.
Bevaring af det bevaringsværdige træ, tæt på vejarealet i delområde A, kan få som konsekvens, at
vejen det pågældende sted indsnævnes til ét kørespor.
Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt efter den til enhver tid gældende danske
standard. For træer henvises til Dansk Træplejeforenings (DTF) standard "Beskæring af træer".

7.3 Fælles og private opholdsarealer
Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15% af arealet af delområde A og 10% af
delområde B.
Fælles opholdsarealer skal placeres i delområde C samt indenfor delområde A. Der skal placeres
min. 70 m2 fælles udendørs opholdsareal inden for delområde A med plads til ophold og legeplads.
Indretning med beplantning og inventar skal tilgodese dette. Området skal afgrænses med
beplantning fra parkeringsarealerne.
Indenfor delområde A skal der etableres privat opholdsareal på min. 35 m2 i direkte tilknytning til
hver enkelt bolig.

7.4 Rekreativt omåde, delområde C
For hele delområdet gælder følgende:
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Delområde C består dels af engarealer mod vest og dels af slugten mod nord (som vist på Kortbilag
2). Området udlægges til offentligt tilgængeligt rekreativt område.
Delområdet skal fremstå som et åbent naturpræget landskabsområde med karakter af overdrev og
eng. Området skal indrettes med beplantning, som har et lavt plejeniveau.
Området skal etableres hovedsageligt med blandet urtevegetation kombineret med lysåben
vegetation. Der kan fx etableres mindre lunde, solitærtræer, trægrupper og buske.
Der må kun etableres stier uden fast belægning. Stierne skal anlægges, så de tilpasses det
eksisterende terræn. Stiforbindelse gennem området kan anvendes som adgangsvej til
regnvandsbassin og marker mod vest (se desuden pkt. 8.3).
For engarealet gælder følgende:
Inden for området skal indrettes fælles udendørs opholdsarealer for delområde B. Der kan etableres
mindre anlæg, beplantning mv., der understøtter anvendelsen til rekreative formål og fælles
aktiviteter herunder mindre område til legeplads, bålplads o.lign. Anlæg skal etableres med naturlige
materialer som træ og natursten.
Der kan etableres regnvandsbassin til opsamling og nedsivning af regnvand. Bassin kan enten
etableres som tørt bassin eller med permanent vandspejl. I forbindelse med bassinets drift kan der
etableres nødvendige tekniske anlæg.
Regnvandsbassiner skal etableres uden hegn og med flade brinker med en hældning på max. 1:5.
For slugten gælder følgende:
Slugten skal friholdes for anlæg til fælles udendørs ophold.
Såfremt det ikke er teknisk muligt at placere et nyt regnvandsbassin i den sydvestlige del af
delområde C, vil det være muligt at placere et nyt regnvandsbassin i den vestlige del af slugten.
Såfremt det bliver nødvendigt med et regnvandsbassin skal dette indpasses omhyggeligt i det
eksisterende terræn og derudover gælder de samme retningslinjer for udformningen af bassinet,
som beskrevet ovenfor.

7.5 Kantzone, delområde B
Kantzonen består af den skråning, der forbinder det bebyggede areal med det rekreative område.
Kantzonen er vist som princip på Kortbilag 2. Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg.
Overgangen mellem boligområder, de rekreative områder og landskabet skal fremstår åbent og med
en glidende overgang.
Kantzonen kan indgå som en del af boligernes opholdsareal, men der må ikke foretages
tilstandsændringer, terrænbearbejdning eller anlæg på arealet (efter endt byggemodning).
Det betyder, at der ikke må ske en markering af skel i form af f.eks. hæk, hegn, sammenhængende
beplantning eller lignende.
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Ad 7.5
Kantzonen skal være med til at sikre og fastholde synlighed af det naturlige terræn og de
karakteristiske landskabstræk. Bestemmelsen har stor betydning i forhold til, hvordan byens
afslutning ud mod den flade østerådal opleves som en helhed. De overordnede landskabstræk og
foden af må ikke Kongshøj Bakke sløres.
Ved at stille krav om, at der ikke må hegnes omkring parcellerne, sikres en åben og grøn karakter.
Der skabes en blød overgang fra den private bolig og opholdsareal, til det åbne og naturprægede
haveareal inden for kantzonen og til det offentligt tilgængelige rekreative areal, så matriklen bliver en
naturlig forlængelse af landskabet.

7.6 Terrænregulering
Terrænregulering skal foretages som vist i princippet på Kortbilag 3. Aalborg Kommune skal
godkende planen for den planlagte terrænregulering inden arbejdet udføres. Bebyggelse og anlæg
skal tilpasses det regulerede terræn.
Der må ikke foretages terrænregulering inden for drypzonen af bevaringsværdig beplantning, jf. pkt.
7.2.
I den del af delområde C, der udgøres af slugten skal terrænregulering undgås, med undtagelse af
nødvendig terrænbearbejdning i forbindelse med anlæg af eventuelt regnvandsbassin (i den vestlige
del) eller i forbindelse med stianlæg.
Der er mulighed for at udføre nødvendig terrænbearbejdning i forbindelse med etablering af
regnvandsbassin i den sydvestlige del af delområde C.
I forbindelse med byggemodningen gælder følgende:
Skråninger skal formgives, så de ikke fremstår som tekniske skråninger men indgår som en naturlig
del af landskabet. Terrænregulering skal derfor foretages blødt afrundet op mod bygninger og anlæg
med en maks. hældning på 1:2 omkring bygningerne og 1:5 eller fladere ved overgangen til
rekreative arealer.
For at give mulighed for ophold i private haver, i forbindelse med terrasser på terræn, skal terræn op
mod terrassen have et fald på maks. 1:5.
I en afstand på 2 m fra naboskel (ej mod vej) skal terræn have et fald på maks. 1:5.
Der kan kun etableres støttemure indenfor hvert byggefelt i forbindelse med etablering af acceptable
adgangsforhold ud mod adgangsvej. Støttemuren holdes lavest muligt og med en højde på maks 1
m.
Støttemuren skal harmonere med de nærmeste omgivelser og etableres med begrønning, beklædes
med træ, natursten eller fremstå i samme materialevalg som facaderne på omkringliggende
bebyggelse.
Der må ikke etableres støttemure af nogen art inden for eller ud mod kantzonen. Kantzonen er vist
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som princip på Kortbilag 2, men defineres af forholdene i marken.
Efter endt byggemodning gælder følgende:
Det er ikke tilladt at lave terrænregulering i kantzonen.
Efter endt byggemodning må der kun foretages terrænregulering på +/- 0,5 m og ikke nærmere
naboskel end 1 m.
Ad 7.6
Det naturlige terræn flader ofte ud mod top og bund af en skråning. Der er således sjældent tale om
et helt regelmæssigt fald. Man kan med fordel se på omgivelsernes terræn og derved passe stedets
terræn ind i den landskabelige helhed.

7.7 Hegn
Der må kun etableres faste hegn i forbindelse med terrasser. Hegnet skal etableres i direkte
tilknytning til bebyggelsen. Faste hegn skal opføres i en højde på maks. 1,2 m. Materialet skal være
træbeklædning, beklædning i samme materialer som bebyggelsens facade eller med en form for
begrønning.
For delområde A og B gælder (undtagen kantzonen):
Hegn i skel mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Beplantning mod vej og
sti skal til enhver tid holdes på egen grund.
Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som
det levende hegn fuld udvokset.
For delområde A gælder:
Hegn mod vejareal i midten af bebyggelsen skal som udgangspunkt etableres med en højde på 0,8
m eller med en varieret højde. Dog maks. 1,2 m.
For delområde B gælder (undtagen kantzonen):
Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være fritvoksende hække med en højde på
ca. 1–1,5 m.

Ad 7.7
Som nævnt under pkt. 7.5 kan der ikke etableres hegn af nogen art i kantzonen.
Der må ikke hegnes omkring parcellerne i kantzonen. Dette for at sikre en blød overgang fra den
private bolig og opholdsareal og til det offentligt tilgængelige rekreative areal og det omgivende
landskab, så matriklen bliver en naturlig forlængelse af landskabet. Matriklens plejeniveau kan være
med til indikere skellet mellem privat og offentligt tilgængeligt område.
Med fritvoksende levende hegn menes, at hækkene ikke klippes i facon. Det er derfor vigtigt, at der
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vælges arter, der ikke bliver for store. Egnede arter, der ikke bliver for høje kan fx være Alm. Benved
(Euonymus europaeus), Fjeldribes (Ribes alpinum), Vild ribs (Ribes spicatum), Blågrøn rose (Rosa
dumalis), Klitrose (Rosa pimpinellifolia), potentil og spirea. Der må ikke plantes invasive arter, som
eksempelvis rynket rose (Rosa rugosa) eller glansbladet hæg (Prunus serotina).

7.8 Oplag mv.
Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer mv. med en totalvægt på mere
end 3.500 kg. Endvidere må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer herunder større både eller
uindregistrerede campingvogne.
De fælles opholdsarealer må ikke anvendes til permanent oplag af nogen art, herunder til affald eller
til parkering, camping eller andet.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Ferslev Byvej via to vejadgange til henholdsvis delområde A og B som vist
i princippet på Kortbilag 2.
Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassin i delområde C samt markadgang til arealerne vest for
lokalplanens område.
Ad 8.1
Med "i princippet" menes, at vejadgangen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med
fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
Vejadgang til regnvandsbassin og adgang til marker mod vest skal ske via stiforbindelser. Disse
stiforbindelser skal etableres, så de tilpasses det eksisterende terræn.

8.2 Veje
Veje skal udlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Delområde A
Vejen inden for delområde A skal anlægges som gårdum/torv, bestemt af den omkringliggende
bebyggelse, og har derfor ikke et fast vejudlæg eller -profil. Det skal dog sikres, at trafikken kan
afvikles på fornuftig vis.
Delområde B
Vejen A-B skal udlægges i en bredde på min. 8 m og anlægges med en kørebanebredde på mindst
5,5 m og fællessti på mindst 1,5 m i den nordlige vejside.
Delområde A og B
Ved blinde veje skal der være tilstrækkelig vendemulighed for 12 m lastbiler i henhold til gældende
vejregler.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Anlæg af veje (inkl. shared space) skal anlægges efter de til enhver tid anbefalede principper i
vejreglerne.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien b-b skal anlægges med en bredde på min. 1,5 m.
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Stien i forlængelse af vendepladsen i delområde B, som vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en
bredde på min. 5 m. Stien skal anlægges uden fast belægning
Inden for delområde A skal anlægges en stiforbindelse med en bredde på min. 2 m. Denne sti skal
skabe forbindelse mellem delområde A og B.
Inden for delområde A skal der etableres stiadgange med kørefast belægning fra parkeringspladser
til boligerne.
Der skal sikres en rekreativ stiforbindelse fra Ferslev Byvej til det rekreative område i delområde C,
som vist i princippet på Kortbilag 2. Stiforbindelser i delområde C skal anlægges uden fast
belægning og skal tilpasses det eksisterende terræn.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stierne kan flyttes i forbindelse med den endelige fastlæggelse af
stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringspladser pr. tæt-lav bolig i delområde A.
2,0 parkeringspladser pr. åben/lav bolig i delområde B
Parkeringspladser i delområde A skal etableres som fælles parkeringsanlæg inden for delområde A.
Parkering i delområde B skal etableres på egen grund.
Der må ikke etableres parkeringspladser i delområde C.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse kan tilsluttes 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 skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning
til recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Regnvandsbassin skal placeres i den sydvestlige del af delområde C og anlægges med
"sø-lignende" karakter (se pkt. 7.4). Såfremt det ikke er teknisk muligt med en placering i den
sydvestlige del kan regnvandsbassin placeres i den vestlige del af slugten.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

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

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) kan opsættes, såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
Der vurderes ikke, at være trafikstøj over de vejledende støjkrav, men der kan i forbindelse med
byggeansøgning stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved målinger eller beregninger, hvis
der opstår tvivl om støjpåvirkningen.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning,
adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af
rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
Ad 11.1
Grundejerforeningen har lov til at lave aftaler med borgerforeningen, som forpligter borgerforeningen
til at opføre og forestå drift af faciliteter placeret på fællesarealerne, såfremt disse faciliteter stilles til
rådighed for offentligheden.
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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 indenfor det
enkelte delområde uden Aalborg Kommunes tilladelse, før:
Terrænregulering er udført i overensstemmelse med en af Aalborg Kommune godkendt en plan,
som beskrevet i pkt. 7.6.
Fælles opholdsarealer er indrettet i overensstemmelse med pkt. 7.3.
Privat opholdsareal i delområde A er indrettet i overensstemmelse med pkt. 7.3.
Delområde C er indrettet i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.4.
Kantzone i delområde B er indrettet som beskrevet i pkt. 7.5.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

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

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

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

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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Aalborg Kommune påtager sig intet ansvar for, at de viste ledninger, servitutarealer mv. er korrekt vist.
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Kortbilag 3 - Terrænmodel
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Kortbilag 4 - Illustrationsplan
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