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Lokalplan 1-2-124

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.
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Hvornår laves der en lokalplan?
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
Stigsborg Havnefront skal udvikles til en ny bydel omkring Aalborgs bycentrum, som i de senere år
har gennemgået en omfattende udvikling. Udviklingen af Stigsborg Havnefront er opdelt i tre
etaper. Etape 1 er den centrale ubebyggede del af området. Etape 2 er den vestligste del, hvor
Hedegaard Agro ligger, og Etape 3 er den østligste del, hvor Nørresundby Boldklubs træningsbaner
tidligere lå.

Aalborg Byråd godkendte den 10. februar 2020 lokalplan 1-2-118 for hele Etape 1 på nær en mindre
del, som allerede var planlagt.
Lokalplan 1-2-118 er udarbejdet som en blanding af en rammelokalplan og en
traditionel byggeretsgivende lokalplan.
En rammelokalplan er en lokalplan, hvor der fastsættes principper og overordnede bestemmelser for
et område. En rammelokalplan indeholder normalt ikke byggeretsgivende bestemmelser, men skal
følges op af en ny detaljeret lokalplan, inden lokalplanpligtigt byggeri kan etableres.
Ved at udarbejde en rammelokalplan for hele Etape 1 af Stigsborg-området bliver det muligt at
fastsætte principper og rammer for hele området for derved at sikre, at der skabes en helhed og
bærende principper for alle delområder og byggefelter. Det gælder både i forhold til arkitektur,
fællesanlæg og -løsninger såsom vej- og stibetjening, parkering og håndtering af regnvand.
Lokalplan 1-2-118 regulerer og giver byggeret til etablering af alt det "mellem husene"; veje, stier,
byrum, beplantning, terrænændringer, håndtering af regnvand (LAR) mv. Derudover regulerer
lokalplanen bebyggelsesstruktur, anvendelser, arkitektur, parkering mv. for alle byggefelter i
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lokalplanen. Men lokalplanen giver kun byggeret for byggefelterne C3, C4, B6, B8 og B17, se kort.
Tanken har hele tiden været, at der efterfølgende skal laves byggeretsgivende lokalplantillæg for et
eller flere byggefelter, som følger rammelokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering,
udseende, ubebyggede arealer mv.
Denne lokalplan 1-2-124 er tillæg nr. 1 til rammelokalplanen og omfatter udelukkende byggefelt B16,
se kort. Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan er rammelokalplan 1-2-118 fortsat
gældende med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af denne lokalplan.

Markering af de byggefelter, som rammelokalplan 1-2-118 giver byggeret for (blå) og det byggefelt, som denne lokalplan
giver byggeret for (rød).
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
På grunden har tidligere ligget Dansk Svovlsyre- og Kunstgødningsfabrikken Limfjorden fra 1913, - i
folkemunde omtalt som ”Syren”, der producerede gødning. Fabrikken skiftede navn til Superfos i
1971 og fra 1989 var fabrikken finskejet med navnet Kemira.
Fabrikken lukkede i 1998, hvorefter Aalborg Kommune købte arealet i 2001. Fabrikken er siden
revet ned, og området fremstår i dag ubebygget.
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Skråfoto fra 2018 med omtrentlig placering af byggefelt B16.

Området er præget af forurening fra svovlsyre- og gødningsproduktion og er således i dag
indhegnet uden adgang for offentligheden på grund af jord- og grundvandsforurening med
tungmetaller, arsen og oliestoffer.

Omgivelser
Som det fremgår af skråfotoet er hele området omkring lokalplanområdet (byggefelt B16) i dag
ubebygget. Over de kommende år vil området dog skifte voldsom karakter. Der henvises til
redegørelsen i rammelokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront for en uddybende beskrivelse
af planerne.
Øst for byggefelt B16, som er det mest forurenede del af Kemia-grunden, kommer en ny stor bypark
- Stigsparken. Den første del af håndteringen af forureningen i form af overdækning med jord
påbegyndes i 2020. Det samme gælder en fremrykning af kysten.
Vest for byggefelt B16 er projekteringen af den nye Stigsborg Bygade, som kommer til at være
fordelingsvej til en stor del af Etape 1, i gang.
Nordvest for området på byggefelt C3 og C4 er ca. 280 lejligheder under opførelse. De forventes at
stå klar til indflytning i 2021. Syd-vest for området er boliger på byggefelt B6 og B8 også under
opførelse.
Sydvest for området kommer også til at ligge et nyt Børne- og Ungeunivers med skole, børnehave,
vuggestue og "bydelshus" i ét. I skrivende stund er der ved at blive lagt sidste hånd på
byggeprogrammet, som efterfølgende skal sendes i udbud. Børne- og Ungeuniverset skal stå klar i
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2024.

Bebyggelsesplan for Stigsborg, Etape 1.
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Lokalplanens indhold
Bebyggelsen
Byggefelt B16 ligger på en fantastisk attraktiv placering yderst langs kanten af det store grønne
parkområde, der bliver bydelens centrale rekreative omdrejningspunkt i fremtiden. Det betyder, at
grunden både har gode solforhold og uforstyrrede kig både mod den nye store park og mod fjorden.
Bebyggelsen følger bebyggelsesplanen og den fastlagte arkitektur i rammelokalplan 1-2-118. Der er
således tale om karrébebyggelse med åbning og i varriende højde fra 3-6 etager. Bebyggelsen
har klassiske brokvarter som inspirationskilde, men med et ”twist” af variation og mangfoldighed.

Bebyggelsen set fra nord-vest fra Stigsparken. Murstensfarve, altaner og vinduer er ikke endelige og kan således afvige
fra visualisering.

Bebyggelsen kommer primært til at bestå af lejligheder, ca. 125 stk., der spænder fra 1- og
2-værelses studios i stueetagen, over 2- til 4-værelses lejligheder fra 1. til 4. sal, til lidt større
penthouse-lejligheder på 5. salen med private tagterrasser. Ud over det centrale gårdrum forventes
det, at der etableres fælles tagterrasser for alle beboerne, hvoraf den ene bliver udstyret med
(uopvarmet) orangeri til fælles ophold.
I det syd-østlige hjørne, ved den kommende Henning Jensens Plads, skal der etableres erhverv
eller lignende, da rammelokalplan 1-2-118 stiller krav om publikumsorienteret eller udadvendt
anvendelse i stueetagen på dette vigtige sted i den nye bydel. Det forventes, at bygningens ejer i
første omgang selv vil etablere kontor, men på sigt, når bydelen er lidt længere fremme i sin
udvikling, er det tanken, at lejemålet skal kunne omdannes til andre formål, der evt. også kunne
have udeservering på dette sted.
Karréen er højest (6 etager) mod øst mod den kommende Stigsparken, som er et stort åbent
landskabsrum, og karréen danner en hård kant mod parken og er med til at markere begyndelsen
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på det nye kvarter. Derfra trapper karréen ned til 3 og 4 etager på det syd-vestlige hjørne for at
møde nabobygningerne mod vest, og på samme tid lukke mere sollys ned i det indre gårdrum, - ikke
mindst om eftermiddaggen og aftenen.

Bebyggelsen set fra syd-vest fra lokalgaden. Murstensfarve, altaner og vinduer er ikke endelige og kan således afvige
fra visualisering.

Min. 80 % af bebyggelsen skal fremstå med tegl som det primære facademateriale. Samlet set skal
bydelen som hovedindtryk fremstå som en ”teglby”. Sekundære facadematerialer kan fx være sten,
træ, metal, glas og i begrænset omfang beton. Grundfarven for B16 skal adskille sig fra de
omkringliggende bebeyggelser for at give hver enkelt bebyggelse sin egen karakter.
Tanken bag det konkrete byggeri er et enkelt materialevalg, således at hele karréen mures op i den
samme tegl - med variationer i form af fx fremrykning af sten eller skift i fugefarve. Facaden skal
hente inspiration i den klassiske by's detaljering med tydelige vandrette skel, der markerer en base,
en hovedfacade og et tag. Detaljeringen er med til at give bebyggelsen en menneskelig skala og
binde byen sammen.
Adgang skal ske fra en traditionel gadedør/trappeopgang med korte altangange på hver etage. Alle
altangange skal være min. 2,1 m brede og have opholdskvaliteter fx læ, sol, beplantning eller
inventar til ophold, der kan give nogle af de samme boligkvaliteter som en altan.
Rundt om hele bebyggelsen kommer en kantzone på 3-4 m. Formålet med kantzoner er at skabe en
semiprivat overgang mellem bygningens funktion og byens offentlige rum. De brede kantzoner bliver
en form for "forhave" og giver mulighed for, at man som beboer kan sætte et personligt præg på
udearealerne til sin bolig.
Byggefelt B16 er et af de få byggefelter, hvor der tillades parkering på selve byggefeltet. Det
kommer til at foregå i parkeringsdæk i stueetagen under et hævet gårdrum. Adgang
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til parkeringsdæk foregår via port i bebyggelsen. Når al parkering, depotrum og størstedelen af
cykelparkeringen gemmes af vejen under det hævede gårdrum, kan opholdsarealerne i gårdrummet
ovenpå holdes fri. Selvom gårdrummet hæves stilles krav om et grønt og frodigt gårdrum bl.a. med
træer. Det stiller særlige krav til terrænopbygning og plantevalg. Jordopbygningen på
parkeringsdækket skal kunne understøtte et beplantet og grønt gårdrum med træer, og den
befæstede andel skal holdes så lav som mulig.

Princip for p-dæk i stueetagen under hævet gårdrum.

Særlige bestemmelser/tilføjelser i denne lokalplan
Denne lokalplan, der fungerer som tillæg til rammelokalplan 1-2-118, indeholder kun enkelte
bestemmelser, der supplerer eller erstatter bestemmelserne i rammelokalplanen.
For det første præciseres det, at der tillades max. 25 parkeringspladser på byggefelt B16.
Rammelokalplanen fastlægger en ramme på 50 pladser samlet for byggefelterne B14 og B16.
Denne lokalplan fastslår et etageareal for byggefelt B16 på maks. 8.760 m². Dette giver mulighed for
en bebyggelse, som vist på visualiseringerne. For at opdele bygningens langsider og skabe lidt
yderligere variation er der indført enkelte tilbagerykkede partier.
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Volumenstudie, der viser den overordnede disponering af bebyggelsen.

Etagehøjden følger i vid udstrækning bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118. Der er givet
mulighed for en ekstra etage på udvalgte steder på karréen. Til gengæld er det i Kortbilag 2
præciseret, hvor der tillades max. 6 etager, max. 5 etager osv.
Det samme gør sig gældende for tage. Det er præciseret, at der skal være saddeltag med en
hældning på min. 30° på dele af byggefelt B16, og Kortbilag 2 viser præcis hvor. Bygningen
facadeomrids får en levende og dynamisk karakter ved en skiftende fortanding imellem
bygningssektioner med saddeltag og sektioner med flade tage med mulighed for ophold.
Rammelokalplanen giver mulighed for placering af selvstændige småskala-bygninger såsom
orangeri, overdækket altan eller tilsvarende på tage. Denne lokalplan stiller krav om etablering af et
orangeri eller tilsvarende på taget i karréen syd-vestlige hjørne. Småskala-bygninger kan ses som
nyfortolkning af byens tårne, kupler og spir, og kan give en spændende afslutning på bebyggelsen,
hvis de opføres på egnede bygninger. Det vurderes, at et orangeri eller tilsvarende på det aktuelle
sted kan medvirke til at give lokalgaden karakter og et ”twist” på det klassiske brokvarter.
Rammelokalplanen stiller krav om åbninger i karréerne i Parkkvarteret, hvor byggefelt B16 hører til. I
denne lokalplan er dette præciseret til at være en åbning på 6 m i karréens vestlige side og en port i
dobbelthøjde (2 etager) i den østlige side ud mod parken. Port og åbning skal have et grønt udtryk
og bl.a. være med til skabe visuel forbindelse, herunder grønne kig, ind i det hævede gårdrum.
Åbningen i vest skal med en (opholds)trappe formidle overgangen fra det hævede gårdrum i 1. sals
højde ned til livet på gaden og de 3-4 m brede kantzoner. Ligeledes skal den store portåbning i
østvendte facade åbne huset op mod Stigsparken og forbinde det hævede gårdrum med
Parkpromenaden rundt om parken, der løber langs hele bebyggelsens nordlige og østlige kant.
I forbindelse med byggemodningen af Stigsborg Etape 1, har det vist sig, at der kan være problemer
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med traditionel brandredning med en stigevogn, da det stiller store krav til pladsen i gaderummene.
For at sikre grønne gaderum bl.a. med træer er det tilføjet et nyt pkt. 9.8, som fastslår, at
brandredning skal indrettes, så den i videst muligt omfang ikke begrænser mulighederne for træer,
beplantning og byinventar i de tilstødende gade- og byrum.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.2.D12.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Hele lokalplanområdet er omfattet af eksisterende rammelokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg
Havnefront, Nørresundby Midtby. Rammelokalplan ophæves ikke.
I praksis fungerer denne aktuelle lokalplan som et tillæg til rammelokalplanen.
Med den endelige vedtagelse af denne aktuelle lokalplan er rammelokalplan 1-2-118 fortsat
gældende med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af denne lokalplan.

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.
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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 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger 5,5
km væk. I kraft af afstanden vurderes lokalplanen ikke at kunne få væsentlig betydning for Natura
2000 områder.

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 indgår i udbredelsesområdet for en række arter opført på EU-habitatdirektivets
bilag IV. For disse arter vurderes arealet i dag at indgå som levested for flagermus, - især som
furagerings-område for dværgflagermus, sydflagermus, men også den væsentligt mere sjældne
dampflagermus, der trækker og furagerer langs fjorden.
Det planlagte vurderes ikke at medføre en væsentlig trussel for områdets bestand af flagermus.
For hele Etape 1 gælder, at det vurderes, at den fremtidige park med træer og anden beplantning i
sammenhæng med træer i den bebyggede del af Etape 1 vil kunne bidrage til at sikre dyrene bedre
levestedsbetingelser.

De kystnære dele af byzonen
Lokalplanområdet (byggefelt B16) ligger indenfor de kystnære dele af byzonen. I dag er der ca. 150
m til kysten. Denne afstand bliver længere med den planlagte kystfremrykning.
Hele Stigsborg-området (Etape 1) er med undtagelse af Aalborg Kommunes administrationsbygning
på Stigsborg Brygge 5 i dag stort set ubebygget. Byggeriet i den aktuelle lokalplan bliver delvist
synligt fra kysten. Stigsparken kommer til at ligge øst for byggeriet, hvilket betyder, at byggeriet kan
ses fra kysten fra sydøst. Det vil ikke kunne ses fra sydvest, da der kommer byggerier foran.
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View fra Aalborgsiden (Musikkens Plads) mod Stigsborg Havnefront (marts 2019).

Her er et muligt fremtidigt bebyggelsesvolumen i 2-6 etager vist på samme foto som en hvid klodsmodel. Byggefelt
B16 ligger bag de hvide klodser til højre i billedet.

En bebyggelse i 3-6 etager vil ikke afvige i væsentlig grad fra eksisterende bebyggelsesskala i
naboområderne udenfor Stigsborg Etape 1. Uanset dette må det, når Etape 1 er fuldt realiseret,
forventes at oplevelsen af kystlandskabet skifter karakter til et mere bymæssigt udtryk.

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
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nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Klimatilpasning
Som en del af kombineret indsats mod forurening og klima skal hele Etape 1, herunder
lokalplanområdet (byggefelt B16) hæves. Dette skal både sikre bebyggelserne nærmest Limfjorden
mod fremtidige vanddstandsstigninger og stormflod, og sikre et jævnt skrånende terræn mod
fjorden. Det sidste skal sikre, at området kan håndtere Lokal Afledning af Regnvand (LAR).
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De nærmere vilkår fremfår af rammelokalplan 1-2-118.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

Arkæologi
Stigsborg er opkaldt efter et lille voldsted, der lå i den østlige del af Nørresundby tæt på Limfjorden
og kan forsigtigt dateres til senmiddelalderen. I Danske Atlas fra 1768 kan man således se resterne
af fæstningsværket på kortet. Voldstedet Stigsborg blev fjernet og voldene sløjfet, da der blev opført
en svovlsyrefabrik på stedet i 1913.
Der er ingen synlige spor efter voldstedet i dag efter mange års fabriksvirksomhed på stedet. Det er
derfor svært at fastslå den præcise placering af voldstedet, men vurderingen er, at det ligger på
kanten mellem det bebyggede område og parken, - omkring den nordlige kant mellem byggefelt B15
og B16. Dvs. meget tæt på det aktuelle lokalplanområde.
På grund af den omfattende jordforurening er det uhensigtsmæssigt at gennemføre omfattende
arkæologiske undersøgelser. Terrænet, hvor voldstedet lå, hæves og jordforureningen indkapsles,
så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at anvende området som by og park.
Der skal anlægges en Parkpromenade, som løber forbi placeringen for voldstedet. På dette sted kan
der med fordel indarbejdes elementer, der formidler historien om voldstedet.
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum,
jf. museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. museumslovens § 26, stk. 1-2.

Jordforurening
Lokalplanområdet (byggefelt B16) er kortlagt på Vidensniveau 2, dvs. der er oplysninger om, at
der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Ejer eller bruger af arealet skal derfor ansøge kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens §
8, før man ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til bl.a. bolig.
Kommunen kan stille krav om, at ansøgeren for egen regning udfører nødvendige
forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte bygge- eller
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anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Arbejdstilsynet er myndighed i forhold til arbejdsmiljø - herunder eventuel afdampning af flygtig
forurening til indeklimaet i erhvervsbygninger.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres andre forureningsforhold, 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.
Derudover skal nævnes, at der i jordforureningslovens § 72b er indført et krav om sikring af de
øverste jordlag, når et areal tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave
eller sommerhus. Her skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det
ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. 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.

Grundvandssænkning
Der tillades ikke permanent grundvandssænkning eller omfangsdræn inden for lokalplanområdet.
Såfremt der i forbindelse med byggeri er behov for en midlertidig grundvandssænkning, skal
ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg Kommune inden igangsættelse, jf.
vandforsyningsloven og byggeloven.
Områdets beskaffenhed kan betyde udgifter til yderligere undersøgelser for grundejer i forbindelse
med en eventuel grundvandssænkning. Det må forventes, at der bliver stillet krav om beregninger
eller en grundvandsmodel for at sikre, at en grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i
omgivelserne eller på anden vis påvirke grundvandet i området.
Udover øgende udgifter til undersøgelser må det også forventes, at der vil blive stillet særlige vilkår i
forbindelse med en eventuel grundvandssænkning på grund af områdets særlige beskaffenhed.

Trafikstøj
I forbindelse med rammelokalplan 1-2-118 for hele Etape 1 er der lavet støjberegninger for trafikstøj.
Der henvises til redegørelsen i rammelokalplan 1-2-118 for en uddybende beskrivelse heraf.

Side 20

Forslag

Lokalplan 1-2-124

Beregning af forventet trafikstøj fra de mest trafikerede veje i Etape 1.

For udendørs opholdsarealer i forbindelse med boliger viser beregningerne, at den vejledende
grænseværdi (58 dB) overskrides for kantzonerne mellem de trafikerede veje og bebyggelse, mens
alle gårdrum og områder bag bygninger overholder grænseværdien. Hvor der er slip mellem
bygningskroppe bredes støjen dog en smule mere ind på området.
På byggefelt B16 sydlige bygningsfacade forventes støjen at være omkring de vejledende
grænseværdier (58 dB for boliger).
På grund af den tætte bymæssige bebyggelsesplan stiller rammelokalplan 1-2-118 krav om
følgende afbødende foranstaltninger:
Udendørs opholdsarealer: Det skal sikres, at der er udendørs opholdsarealer på alle byggefelter,
som ikke er støjramte. Bebyggelse skal fungere som støjskærm for de primære opholdsarealer i
gårdrum, ligesom der i størst mulig omfang skal arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger på
støjramte altaner.
Facadeudformning: Det skal sikres for boliger, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum
ikke overstiger 46 dB med åbne vinduer. Dette kan gøres ved at arbejde med særlige
vinduestyper, afskærmninger udenfor vinduer eller på anden måde særligt isolerende
konstruktioner. En løsning kan også være, at der sikres mulighed for at udlufte boligen til
gårdsiden.
Boligorientering: Boliger skal orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod
boligens stille facade og birum mod gaden.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der ikke registreret 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.
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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
planloven.
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 muliggøre et etagebyggeri på et enkelt byggefelt i overenstemmelse med bebyggelsesplanen i
rammelokalplan 1-2-118,
at følge de arkitektoniske principper, som er fastlagt i rammelokalplan 1-2-118.

Ad 1.1
Der henvises i øvrigt til formålsbestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118.
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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
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 3. Arealanvendelse.
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4. Udstykning
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 4. Udstykning.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 5. Bebyggelsens omfang og
placering.

5.1 Byggeretter og rummelighed
Følgende bestemmelse supplerer bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 5.1:
Lokalplanen giver byggeret til følgende antal etagemeter fordelt på de enkelte byggefelter, jf.
Kortbilag 2:
Byggefelt B16: Maks. 8.760 m²

Ad 5.1
Bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 5.1 gælder fortsat.

5.2 Bebyggelsesplan
Følgende bestemmelse erstatter bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 5.2:
Bebyggelsen skal opføres som angivet på Kortbilag 2.

5.4 Bebyggelsens højde og dybde
Følgende bestemmelse erstatter bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 5.4:
Det maksimale etageantal fremgår af Kortbilag 2.
Etageantallene svarer til følgende maksimale bygningshøjder:
1 etage: 5 m
2 etager: 9 m
3 etager: 13 m
4 etager: 17 m
5 etager: 21 m
6 etager: 25 m
På tage med saddeltag, jf. pkt. 6.11, kan der gives en tillæg til den maksimale bygningshøjde på 3
m.
På tage kan der etableres følgende, som ikke tæller med i ovennævnte maksimale etageantal:
Tagopbygning til brug for grønne tage, tagterrasser eller trappe- og elevatortårn.
Selvstændige småskala-bygninger, forudsat at de er maks. 3 m høje, maks. 50 m² pr. stk. og
maks. udgør 25 % af tagfladen pr. byggefeltskant.
Husdybden må for boliger ikke overstige 12 m eksklusiv påhængte altaner.
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6. Bebyggelsens udseende
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 6. Bebyggelsens udseende.

6.8 Porte
Følgende bestemmelse supplerer bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 6.8:
Der skal etableres en port, som vist på Kortbilag 2, således der sikres adgang og kig til det hævede
gårdrum. Porten skal være i dobbelthøjde (2 etager) set fra øst fra Parkpromenaden, og må være i
enkelt- eller dobellthøjde set inde fra gårdrummet.
Åbningen i bebyggelsen mod øst, se Kortbilag 2, skal med trappe, rampe eller lignende sikre
adgang til det hævede gårdrum.
Både port og åbning skal have et begrønnet udtryk.
Ad 6.8
Se rammelokalplan 1-2-118 pkt. 6.7 for eksempler på facadebeplantning

6.11 Tage
Følgende bestemmelse erstatter bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 6.11:
Tage, herunder også tagflader ved tilbagetrukne etager, skal formgives og behandles i
sammenhæng med bygningens arkitektoniske idé.
Tage markeret med saddeltag på Kortbilag 2 skal etableres som saddeltag med en hældning på
min. 30°.
Øvrige tage skal bruges til ophold, begrønning eller solenergianlæg.
I det syd-vestlige hjørne af byggefelt B16 som vist på Kortbilag 2 skal der etableres en selvstændige
småskala-bygning med saddeltag på min. 45 m². Småskala-bygningen kan være orangeri,
overdækket altan eller tilsvarende. Småskala-bygningens arkitektoniske udtryk, farve og
materialitet skal behandles i sammenhæng med bygningens arkitektoniske idé.
Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes skulpturelt og beklædes således, at de
fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.
Der kan etableres tagterrasser med et tydeligt grønt præg. De skal som udgangspunkt etableres
som en del af de fælles opholdsarealer. Hvis tagterrasser går ud til facaden, skal de værnes, så
værnet fremstår integreret i facaden eksempelvis som brystning i facadematerialet eller i materialer,
som går igen i den øvrige facade. Værn, der adskiller sig fra facadens materialer eller udtryk, skal
trækkes tilbage fra facadelinjen, så det ikke er synligt fra gadeniveau. Ved begrønnede tagflader må
værn dog også begrønnes.
Begrønnede tage skal være hele tagets udstrækning med fx græs eller stenurter.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) kan opsættes på taget på bygninger på 4 etager eller
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mere, såfremt det sker under hensyntagen til bygningens arkitektur. Solenergianlæg skal integreres
i tagfladernes arkitektur eller udformes som selvstændige arkitektoniske
elementer. Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener og må ikke være synlige fra
gadeniveau.
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7. Ubebyggede arealer
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 7. Ubebyggede arealer.
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8. Veje, stier og parkering
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 8. Veje, stier og parkering.

8.1 Vejadgang
Følgende bestemmelse supplerer bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 8.1:
Vejadgang til byggefelt B16 skal sikres, som vist på Kortbilag 2.
Ad 8.1
Bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 8.1 gælder fortsat.

8.14 Bilparkering
Følgende bestemmelse supplerer bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 8.14:
Der tillades max. 25 parkeringspladser på byggefelt B16.
Ad 8.14
Bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 pkt. 8.14 gælder fortsat.
Rammelokalplan 1-2-118 fastlægger en ramme på max. 50 parkeringspladser samlet for B14 og
B16. Denne lokalplan udspecificerer dette til max. 25 for B16.
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9. Tekniske anlæg
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 9. Tekniske anlæg.

9.8 Brandredning
Brandredning skal indrettes, så den i videst muligt omfang ikke begrænser mulighederne for træer,
beplantning og byinventar i de tilstødende gade- og byrum.
Ad 9.8
Dette er en ny bestemmelse, som ikke findes i rammelokalplan 1-2-118.
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10. Miljø
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 10. Miljø.
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11. Grundejerforening
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt. 11. Grundejerforening.
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12. Betingelser for ibrugtagning
Der henvises til bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118 under pkt.12. Betingelser for
ibrugtagning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan er rammelokalplan 1-2-118 fortsat gældende med
de tilføjelser og ændringer, der fremgår af denne lokalplan.
Ad 13.1
I praksis fungerer denne lokalplan som et tillæg til rammelokalplan 1-2-118.
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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 efter planlovens §47, hvis det er nødvendigt
for at virkeliggøre lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere
information.

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