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

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller Miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Godthåb. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af
et konkret ønske fra ejer af arealet, der ønsker at omdanne området til et attraktivt boligområde. Ejer
af arealet har i samarbejde med plus+Arkitekter udarbejdet et forslag til en bebyggelsesplan for
området.
Godthåb er en af kommunens mindre bysamfund med en særlig landsbykarakter, der rummer
mange kultur-, natur- og landskabskvaliteter. Godthåb er en meget attraktiv bosætningsby. I
Byudviklingsplanen for Godthåb blev området, der indgår i nærværende lokalplan, udpeget som ét
af de områder, der ønskes omdannet til nyt boligområde. Området er efterfølgende i
kommuneplanens rammer udlagt til boligformål. Ved en omdannelse af området, der ved planens
udarbejdelse fremstår med en nedslidt erhvervsbebyggelse, vil der ske en forskønnelse af området,
der ligger i naturskønne omgivelser.
Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål i form af både
tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, således at der gives mulighed for forskellige
boligtyper i området.
Der er særligt fokus på at skabe et attraktivt boligområde, hvor den omkringliggende natur
inddrages. Den grønne kile, der forløber langs Døsebækken vest for Tostrupvej, føres videre ind i
nærværende lokalplanområde og skaber et centralt beliggende fælles opholdsareal for
bebyggelsen. Der sikres en visuel forbindelse og et åbent kig til engarealet nord for
lokalplanområdet. Døsebækken genåbnes, hvilket bidrager til områdets rekreative værdi og
boligområdets sammenhæng med den omgivende natur og landskab.
Terrænet fremstår meget kuperet i området - især mod vest. For at sikre et mere naturligt fald ned
mod Døsebækken, giver lokalplanen mulighed for, at der ifm. byggemodningen kan foretages større
terrænbearbejdning. En større terrænbearbejdning er også nødvendig, for at ny bebyggelse kan
indpasses i området.
Med lokalplanen sikres, at den nye bebyggelse indpasses i landskabet ved at stille krav om, at ny
bebyggelse skal opføres i forskudte planer i den del af området, der er mest kuperet. Bebyggelsen
placeres på en "snor" langs Døsebækken og således, at alle boliger får udsigt mod vandløbet,
fælles opholdsareal og engarealet mod nord. Nye interne boligveje placeres på "bagsiden" og
adskilt fra de rekreative fælles opholdsarealer, med adgang fra Tostrupvej både nord og syd for den
eksisterende bebyggelse.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er vist med hvid streg på oversigtskortet ovenfor.
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.830 m² og er beliggende i den nordøstlige del af Godthåb.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Vejadgang til ejendommen sker ved lokalplanens udarbejdelse fra Tostrupvej, syd for den
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eksisterende bebyggelse.
Langs lokalplanområdets afgrænsning mod nord er der udlagt en privat fællesvej, der giver adgang
til det beskyttede engareal på matr. nr. 29 Volstrup By, Ø. Hornum, beliggende nordøst for
lokalplanområdet, se Kortbilag 1. Vejen bærer dog præg af den meget begrænsede anvendelse og
er gemt ad vejen mellem beplantning. Vejadgang til matr. nr. 29 Volstrup By, Ø. Hornum vil
opretholdes med lokalplanen.

Vejadgang til engarealet nord for lokalplanområdet. Foto er taget fra Tostrupvej.

Området rummer ved lokalplanens udarbejdelse den gamle brugs, der er omdannet til boliger samt
mindre erhvervsbygninger og oplag, der tidligere har været anvendt af en murer- og
entreprenørvirksomhed.
Bebyggelsen, der tidligere har rummet den gamle brugs, er opført helt ud langs skel mod Tostrupvej.
Bebyggelsen fremstår i et plan med udnyttet tagetage. Den nordøstlige del af bebyggelsen fremstår
med fritlagt kælder mod det lavest liggende terræn. Mod nord fremstår del af bebyggelsen alene i et
plan med flad tagkonstruktion. Bebyggelsen fremstår med hvid pudset facade og med tagmateriale i
sort eternitskifer. Et areal nord for bebyggelsen er taget i brug til parkering og oplag.
Erhvervsbebyggelserne, der er opført bag den gamle brugs, fremstår i et plan med
saddeltagkonstruktion og med facade med træbeklædning. En del af arealet anvendes til
oplagsplads til materialer mv.
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Den gamle Brugs er indrettet til boliger.

Lokalplanområdet rummer ved lokalplanens udarbejdelse eksisterende erhvervsbebyggelser.

Igennem området løber vandløbet Døsebækken i øst-vest gående retning. Vandløbet er kun delvist
åbent på strækningen. Længst mod vest - ud mod Tostrupvej, er vandløbet rørlagt. Mød øst
afgrænses området af Guldbækken, der er registreret som et beskyttet vandløb.
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Guldbækken set fra Oldstien i nordlig retning.

Arealet fremstår meget kuperet - især i den vestlige del af området, og arealet skråner ned mod
Døsebækken både fra nord og fra syd.
Vandløbet Døsebækken er beliggende i ca. kote 12 længst mod øst til ca. kote 14,5 mod vest.
Herfra stiger terrænet i nordvestlig retning til ca. kote 19,50 langs lokalplanområdets afgrænsning
længst mod nordvest. Også mod sydvest stiger terrænet med ca. 5,5 meter over en kortere
strækning på ca. 9 meter. Mod sydøst stiger terrænet fra vandløbet i sydlig retning til ca. koe 16
langs lokalplanområdets afgrænsning mod syd. Terrænet falder dog i østlig retning ned mod
vandløbet Guldbækken, der afgrænser lokalplanområdet mod øst. Vandløbet Guldbækken ligger i
ca. kote 12,50. Langs Tostrupvej mod vest ligger terrænet i ca. kote 19.
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Oversigtskortet viser med hvide stiplet streger højdekurverne. Især i den vestlige del af området fremstår terrænet
meget kuperet.

Omgivelser
Godthåb er et mindre bysamfund i Aalborg, der med tiden er vokset sammen med Svenstrup, der
ligger øst for Godthåb. Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Godthåb.

Side 9

Forslag

Lokalplan 6-2-107

Skråfoto af området ved Den gamle Brugs.

Området ligger naturskønt ved Guldbækken, der afgrænser lokalplanområdet mod øst og langs
Døsebækken, det åbne land og de beskyttede engarealer, der afgrænser området mod nordøst. Øst
for Guldbækken finder man nogle ubebyggede arealer, der adskiller Godthåb fra Svenstrup.
Mod nordvest grænser området op til eksisterende boligområder ved Solskrænten og Tostrupvej.
Tostrupvej afgrænser lokalplanområdet mod vest. Vest for Tostrupvej er arealerne omkring det
tidligere Andersens Stålvarefabrik ved at blive omdannet til et attraktivt boligområde med både
parcelhusudstykninger, tæt-lavboligbebyggelse og etageboligbebyggelse.
Mod syd grænser lokalplanområdet op til Oldstien, der løber langs det tidligere jernbane spor og
forbinder Svenstrup mod øst og Nibe mod vest. Oldstien ligger væsentlig højere i landskabet end
lokalplanområdet. Langs Oldstien løber en skrænt ned mod lokalplanområdet, hvorpå der er en
markant beplantning. Syd for Oldstien ligger Hammerværket, der blev grundlagt i 1858.
Hammerværket er ikke længere i drift, men bebyggelserne udgør en markant bebygget struktur i
byen.
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Oldstien, der afgrænser lokalplanområdet mod syd.
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Lokalplanens indhold
ed lokalplanen gives mulighed for, at der kan ske en omdannelse af det tidligere erhvervsområde til
et attraktivt boligområde i form af tæt-lave boliger kombineret med etageboliger, indrettet i den
tidligere brugs, hvor der er fokus på at inddrage den omkringliggende natur som en særlig kvalitet
for området.
Arealet disponeres således, at ny bebyggelse orienteres ind mod et fælles opholdsareal, der
placeres centralt i området. Den grønne kile langs Døsebækken videreføres ind i området fra vest
og skaber en sammenhæng til de beskyttede engarealer beliggende nordøst for lokalplanområdet.
Interne boligveje placeres på "bagsiden" af bebyggelsen og adskilt fra de fælles friarealer.
I samarbejde med plus+Arkitekter er der udarbejdet et forslag til en bebyggelsesplan for området,
der ligger til grund for nærværende lokalplan. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan området kan
indrettes.

Situationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan indrettes.

Lokalplanområdets anvendelse og disponering
Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål i form af tæt-lave
boliger og etageboliger. Området er disponeret med ca. 13 tæt-lave boliger, der kan indrettes med
forskellige størrelser, hvilket giver mulighed for en bredere beboersammensætning.
Bebyggelsen, der rummer Den gamle Brugs, der nu er indrettet til boliger, kan bevares og indrettes
til etageboliger eller tæt-lave boliger med lodret lejlighedsskel. Det forventes, at bebyggelsen kan
rumme ca. 4 lejligheder.
Lokalplanen giver mulighed for at der, såfremt der kan opnås tilladelse til at nedrive den tidligere
brugs, der er udpeget med bevaringsværdig 5 (middel), kan opføres ny bebyggelse til enten
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etageboliger eller tæt-lav boliger.
Disponering
Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i 3 delområder. Delområde A rummer ny boligbebyggelsen,
delområde B udlægges til fælles opholdsareal for området og delområde C rummer Den gamle
Brugs.
Det fælles opholdsareal, delområde B, udlægges centralt i området omkring Døsebækken samt
omfatter et areal mod øst. Delområdet skal friholdes for ny bebyggelse. Vandløbet Døsebækken,
der løber igennem området, genåbnes i sin fulde strækning. Vandløbet er ved planens udarbejdelse
alene fritlagt i den østlige del af området. Ved at fritlægge vandløbet igennem hele området,
bidrager vandløbet fremtidigt med stor rekreativ værdi til området.
Terrænet falder mod øst. Mod øst reserveres et areal til regnvandsbassin.

Bebyggelsens omfang og placering
Fælles for lokalplanområdet
Det maksimale tilladte etageareal for lokalplanområdet er fastsat til ialt 2.500 m², hvilket svarer til en
bebyggelsesprocent på 37 beregnet for lokalplanområdet som helhed. I etagearealet indgår den
eksisterende bebyggelse - Den gamle Brugs, der forventes bevaret. Lokalplanen giver mulighed for,
at der inden for delområde B kan opføres mindre sekundære bebyggelser og anlæg til rekreative
formål. Disse bygningsarealer indgår også i det samlede tilladte etageareal.
Eksisterende bebyggelse
Hvis den eksisterende bebyggelse bevares, skal bebyggelsen fastholdes i 1 etage med udnyttet
tagetage foruden kælder samt med delvist fritlagt kælder. Det kan blive nødvendigt at fritlægge
yderligere af bebyggelsens kælder ifm. terrænbearbejdning af lokalplanområdet ved byggemodning
af området. Den eksisterende bebyggelse må fremstår med fritlagt kælder på maksimalt to af
bygningsfacaderne. Bebyggelsens eksisterende bygningshøjde fastholdes. Ved udskiftning af tag og
efterisolering kan der tillades en mindre forøgelse af eksisterende bygningshøjde.
Hvis bebyggelsen i stedet nedrives giver lokalplanen mulighed for, at bebyggelsen kan erstattes af
ny bebyggelse placeret. Bebyggelsen skal opføres med en facade placeret parallelt med Tostrupvej.
Bebyggelsen må ikke opføres nærmere vandløbets overkant end 8 meter. Ny bebyggelse kan
opføres i maksimalt 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
I tilknytning til eksisterende bebyggelsen, kan der opføres altaner på facade mod øst som en
integreret del af bebyggelsen.
Ny tæt-lav boligbebyggelse
For at sikre et roligt indtryk af bebyggelsen stilles der krav om, at den tæt-lave boligbebyggelse som
udgangspunkt skal opføres med facade parallelt med interne boligveje. Bebyggelsen skal orienteres
således, at der fra alle boliger er udsigt til Døsebækken, hvilket skal gøre det særligt attraktivt at bo i
området.
Ny tæt-lav boligbebyggelse, herunder også altaner, trapper o. lign. må ikke placeres nærmere

Side 13

Forslag

Lokalplan 6-2-107

Døsebækken end 2 meter. Syd for Døsebækken og vest for den nord-sydgående sti igennem
området skal bebyggelsen dog trækkes mindst 8 meter tilbage fra vandløbskanten. Således sikres
en friholdt bræmme langs vandløbet, hvoraf dele af arealet udgør det fælles opholdsareal.
Som udgangspunkt må den tæt-lave boligbebyggelse opføres i 2 etager og med en maksimal
bygningshøjde på 8,5 meter. Pga. store terrænforskelle i den vestlige del af området, vil det være
nødvendigt, at ny bebyggelse, der opføres vest for sti c-c, opføres i forskudte planer for at
terrænforskelle kan optages i bebyggelsen. Bebyggelsen må fremstå i op til 2 etager mod det lavest
liggende terræn.
Den tæt-lave boligbebygelse må opføres med altaner, der fremstår integreret med bebyggelsen.

Bebyggelsens udseende
Eksisterende bebyggelse
Hvis den eksisterende bebyggelse, vist med rød farve på Kortbilag 2, bevares og renoveres, må
bebyggelsen fremstå med pudset facade i farven hvid eller af farver inden for farveskala af udvalgte
jordfarver, se Bilag 3, eller deres blanding med sort eller hvid.
Hvis den eksisterende bebyggelse nedrives og erstattes af ny bebyggelse, skal ny bebyggelse
opføres som et længehus med symmetrisk sadeltag i harmoni med den eksisterende
landsbybebyggelse langs Tostrupvej.
Tæt-lav boligbebyggelse
Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse skal fremstå i materialer, der kan indpasses i området og
de naturskønne omgivelser.
Med lokalplanen gives mulighed for, at bebyggelsen kan udføres i blank eller vandskuret murværk,
pudset teglstensmur eller træ. Til detaljering i forbindelse med vindues- og dørpartier kan der
anvendes andre materialer som f.eks. træ, skifer, metal, kobber, zink, glas eller andre ikke
reflekterende materiale. Der kan ikke anvendes beton eller eternit.
Hvis facaden opføres med udvendig facadebeklædning i træ, skal overfladen fremstå i træsortens
naturfarve evt. vedligeholdt med en farveløs olie eller af farver inden for farveskala af udvalgte
jordfarver, se Bilag 3.
Ny bebyggelse skal fremstår med ensidig taghældning med en maksimal taghældning på 20 grader
eller med flad tagkonstruktion. Tagflader skal fremstå med tagbeklædning af eternitkifer, naturskifer
eller metalplader. Flade tage kan udføres i tagpap.

Side 14

Forslag

Lokalplan 6-2-107

Referencefoto fra PlusArkitekter.

Referencefoto fra www.klitrosevej-hou.dk/boligerne.
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Referencefoto fra Danske Boligarkitekter.

Ubebyggede arealer
Centralt i området udlægges et større sammenhængende areal til fælles udendørs opholdsarealer
og desuden indgår et areal mod øst som en del af de fælles udendørs opholdsarealer for områdets
beboere. Der er særlig fokus på at inddrage den omkringliggende natur i området. De fælles
opholdsarealer skal rumme et stort naturindhold og skal anlægges med en åben, grøn karakter i
form af græsarealer suppleret med enkelte grupper af træer og buske af hjemmehørende arter, der
kan skabe rum og læ. Enkelte træer i området er udpegget som bevaringsværdige.
En genåbning af Døsebækken igennem området bidrager ligeledes til at øge naturindholdet i
området.
Lokalplanområdet fremstår meget kuperet - især i den vestlige del af området. Der kan foretages
nødvendige terrænreguleringer, så der i det kuperede landskab kan indrettes plautauer til ophold og
leg. I den vestlige del af området langs Døsebækken vil der indrettes attraktive fælles
opholdsarealer. Langs Døsebækken kan plautauer f.eks. indrettes med sidemøbler, mindre
bålpladser, lege- og aktivitetspladser og mindre overdækninger til ophold. Plautauer skal indpasses i
terrænet og begrænses i størrelse, men skal dog have en størrelse, der giver plads til ophold. Større
terrænspring ved plautauer kan udføres i form af trapper med sidemuligheder e. lign. Især på den
sydvendte skråning, nord for Døsebækken, stiger terrænet kraftigt. På skråningen skal der
anlægges et snoet stiforløb, der samtidigt vil indrettes med sidepladser, hvor beboere kan nyde
udsigten mod vandløbet.
Også i den østlige del af området vil der indrettes opholdsarealer omkring regnvandsbassinet, der
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skal udlægges til håndtering af overfladevandet i området. Der kan f.eks. indrettes sidemøbler og
her på det mere plane terræn skal der indrettes en mindre lege- og/eller aktivitetplads.
Der kan i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private opholdsarealer i form af have, terrasser,
altan eller tagterasser. For at sikre en åbenhed ned mod vandløbet stilles krav om, at der ikke på
etableres hverken levende eller faste hegn langs vandløbet. Desuden skal hegn, der etableres
mellem de tilstødende private haver og terrasser trækkes mindst 2 m tilbage fra vandløbet.
Arealet fremstår meget kuperet - især i den vestlige del af området. Yderligere vil en genåbning af
Døsebækken nødvendiggøre, at der skal foretages en større terrænbearbejdning af området,
således at det bliver muligt at indpasse ny bebyggelse i området. For at kunne opnå plane private
opholdsaraler og fællesarealer med stisystem tillades, at skråninger i området kan udføres med
stejle skråningsanlæg og med enkelte trapper.

Trafik
Vejadgang og veje
Planen fastlægger områdets vejstruktur. Lokalplanområdet får vejadgang fra Tostrupvej via to
eksisterende overkørsler - dels syd for den eksisterende bebyggelse og dels nord for den
eksisterende bebyggelse. Der henvises til Kortbilag 2.
I området udlægges areal til nye interne boligveje dels langs lokalplanområdets afgrænsning mod
syd og dels langs lokalplanområdets afgrænsning mod nord, hvorfra de enkelte boliger vejbetjenes.
Ved at placere boligvejene på "bagsiden" adskilles trafikken fra de fælles opholdsarealer, placeret
centralt i bebyggelsen.
Stier
Der etableres stiforbindelser på tværs af området fra boligvejen mod nord til boligvejen mod syd.
Stien forbinder bebyggelserne på den nordlige og sydlige side af vandløbet.
Igennem de rekreative fælles friarealer kan der anlægges trampestier.
Parkeringspladser
Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges mindst 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav- og etagebolig.
Parkering til den tæt-lave boligbebyggelse skal etableres i direkte tilknytning til den enkelte bolig,
mens parkering til etageboligbebyggelsen skal indrettes som mindre fælles parkeringsarealer.
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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.
Kommuneplanens hovedstruktur
Godthåb er en af kommunens mindre bysamfund. Byen rummer mange naturkvaliteter - bl.a. det
rekreative forløb langs Guldbækken, der løber i nord-syd gående retning og langs med Tostrupvej.
Desuden rummer byen også kulturhistoriske værdier ved bl.a. Hammerværket, der udgør en
markant bebygget struktur. Ifølge kommuneplanens hovedstruktur er Godthåb udpeget som en
oplandsby med særlig vækstpotentiale, hvor der skal ske en byvækst. Byfortætning skal prioriteres
fremfor byspredning. Der er i kommuneplanen bl.a. særlig fokus på bosætning, og der peges på
muligheden for omdannelse af det tidligere erhvervsområde ved Oldstien.
Kommuneplanens retningslinjer
Bevaringsværdige bygninger
Ifølge kommuneplanens retningslinje 5.2.3 om bevaringsværdige bygninger, må bygninger med en
bevaringsværdi 1-6 ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt, om der skal nedlægges
forbud.
De eksisterende bebyggelser, beliggende Tostrupvej 36 og 38, er udpeget som bevaringsværdige
og registreret med en middel bevaringsværdi 5. De bevaringsværdige bebyggelser må ikke nedrives
før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse hertil iht. lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og bymiljøer.
Bebyggelsen beliggende Tostrupvej 36 blev oprindeligt opført i 1890 til brugsforening. Bebyggelsen
er opført med facade langs Tostrupvej. I 1989 blev bebyggelsen bygget om og fremstår ikke
længere med særlig stor originalitetsværdi.
Den gamle teknikbygning beliggende Tostrupvej 38 er opført i 1939 og fremstår meget tidstypisk.
Ifølge kommuneplanens retningslinje 5.2.4 skal en ændret anvendelse af historisk værdifulde
bygninger ske i respekt for de særlige kulturtræk og i overensstemmelse med øvrig planlægning og
lovgivning. Bebyggelsen fremstår ombygget og ikke med særlig stor originalitet. Dog er
bebyggelsens placering i bybilledet karakteristisk.
For at kunne realisere en genåbning af Døsebækken er det nødvendigt at nedrive teknikbygningen.
Med lokalplanen gives mulighed for, at den tidligere brugs kan bevares og indrettes til enten
etageboliger eller tæt-lave boliger med lodret lejlighedsskel. Der gives også mulighed for, at
bebyggelsen kan nedrives og erstattes af ny bebyggelse. Nedrivning af eksisterende bebyggelse
forudsætter en tilladelse fra Aalborg Kommune iht. lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og bymiljøer.
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Værdifuldt kulturmiljø
Lokalplanområdet ligger inden for et område, der i kommuneplanens retningslinjer er udpeget som
værdifuldt kulturmiljø. Kulturmiljøet omfatter et større areal langs Guldbækken, vandmøller og
industrianlæg i Godthåb. Området langs Guldbækken er primært udpeget på baggrund af sin
forhistorie som vandreguleringssystem, som opstod i forbindelse med etablering og drift af
papirfabrikken og senere Hammerværket. Vandkraften var udgangspunktet for produktionen og de
oprindelige bebyggede strukturer opstod omkring virksomheden langs Guldbækken.
Indenfor de værdifulde kulturmiljøer skal det sikres, der ved placering og udformning af byggeri og
anlæg, at oplevelsen og kvaliteten af kulturmiljøet ikke forringes.
Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Guldbækken. Med planlægningen tages hensyn til
vandløbet og bebyggelsen trækkes tilbage fra vandløbet, således at Guldbækken fortsat vil fremstå
som både et værdifuldt kulturmiljø og landskabselement i området. Vandløbet vil bidrage med stor
rekreativ værdi for boligområdet.
Økologisk forbindelse
Langs Guldbækken er et større sammenhængende areal udpeget som økologisk forbindelse.
Indenfor de økologiske forbindelser skal planlægning og administration vedrørende
arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter,
som forbindelserne skal sikre.
Med planlægningen friholdes et areal langs Guldbækken på ca. 20 meter til fælles opholdsareal og
med mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Etablering af et regnvandsbassin inden for den
våde økologiske forbindelseslinje, kan være med til at forbedre spredningsmulighederne for de
planter og dyrearter, som forbindelseslinjen skal sikre.
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På oversigtskortet oven for er med blå transparent farve vist udpegningen af værdifuldt kulturmiljø og med grøn
skravering er vist udpegningen for økologisk forbindelseslinje.

Kommuneplanens rammer
Lokalplanområdet ligger som helhed inden for rammeområdet 6.2.B13 "Ved Oldstien". Området er
udlagt til boligformål i form af tæt-lav- og etageboligbebyggelse.
Et af målene for rammeområdet er at omdanne området fra tidligere erhvervsområde til boligformål
med nærhed til rekreative kvaliteter som Guldbækken og Oldstien og det kulturhistoriske miljø ved
Hammerværket, syd for området.
Rammen fastsætter en bebyggelsesprocent for området til 40 og giver mulighed for, at ny
bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
Fælles udendørs opholdsarealer skal indrettes iht. retningslinje 6.1.2.
Markant beplantning langs Oldstien skal bevares, hvorfor ny bebyggelse ikke må opføres nærmere
skel mod Oldstien end 5 meter. Døsebækken skal genåbnes, hvor den i dag er rørlagt.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.

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
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det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for
en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 8 km nord for lokalplanområdet - Habitatområdet
"Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal", Fuglebeskyttelsesområdet "Ulvedybet og Nibe
Bredning" og Ramsar området af samme navn. Ca. 10 km mod syd ligger Natura 2000 området Habitatområdet "Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø".
Pga. afstanden og projektets omfang vurderes, at en planlægning for et nyt boligområde ved
Tostrupvej i Godthåb hverken i sig selv, eller sammen med andre planer og projekter, vil påvirke
Natura 2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura
2000-konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på
Habitatdirektivets bilag IV - herunder flere flagermusarter, odder, markfirben, stor vandsalamander
og spidssnudet frø. Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter.
Ved lokalplanens udarbejdelse fremstår størstedelen af området enten bebygget eller befæstet.
Bebyggelsen ud mod Tostrupvej anvendes til boligformål og de øvrige bebyggelser har hidtil været
anvendt til erhvervsformål i form af murer- og entreprenørvirksomhed.
Langs områdets afgrænsning mod nord og mod øst løber vandløbene Døsebækken og
Guldbækken. I forbindelse med omdannelse af lokalplanområdet til boligområde, vil den del af
Døsebækken, der ved lokalplanens udarbejdelse er rørlagt, genåbnes. En genåbning af vandløbet
vurderes at kunne forbedre levevilkårene for eventuelle bilag IV-arter. Lokalplanen stiller vilkår om,
at ny bebyggelse skal trækkes tilbage fra vandløbene, således for at sikre, at vandløbene bidrager til
områdets rekreative værdi og opretholdes som levested og spredningskorridor for eventuelle bilag
IV plante- og dyrearter.
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Langs Oldstien fremstår skråningen med et tættere beplantningsbælte, der kan være potentielt
levested for flagermusarter. Arealet indgår ikke i lokalplanområdets afgrænsning. Læbæltet vil dog
bevares, men der vil ske en udtynding af beplantningen, hvilket sikrer, at læbæltet i en vis grad
bibeholder sin karakter som spredningskoordidor for planter og dyr.
Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
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arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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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).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Beskyttet vandløb
Guldbækken er udpeget som beskyttet vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Der foretages
ingen ændringer i vandløbets tilstand.
Beskyttet engarealer
Mod øst og mod nord grænser lokalplanområdet op til engarealer, der er beskyttet iht.
naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om naturen med dens
bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige og kulturhistoriske
værdier. Der må som udgangspunkt ikke foretages ændringer eller indgreb i det § 3 beskyttede
område.
De beskyttede engarealer er vist med placering og udstrækning, der er registreret på tidspunktet for
udarbejdelse af lokalplanen. Da arealer kan vokse sig ind og ud af beskyttelsen, vil det uanset
afgrænsningen som vist på kortet neden for, være de arealer, der på tidspunktet for opførelse af
byggeri og anlæg, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Det formodes, at kun arealet nord for Døsebækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser, idet arealet indtil nu har været anvendt til erhvervsvirksomhed, herunder
oplagsplads. Lokalplanen stiller vilkår om, at ny bebyggelse ikke må opføres nærmere Døsebækken
end 2 meter.
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På oversigtskortet er beskyttet engareal vist med grøn skravering og det beskyttet vandløb - Guldbækken, er vist med
blå streg.

Vandløb
Langs lokalplanområdets afgrænsning mod nord løber vandløbet Døsebækken. Vandløbet er
offentligt. Vandløbet er ikke beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er omfattet af
vandløbsregulativ nr. 4.04, der bl.a. indeholder bestemmelser om vandløbets dimensioner,
vedligeholdelse mv.
Ved lokalplanens udarbejdelse er kun den østlige del af vandløbet fritlagt som et åbent vandløb,
mens det mod vest er rørlagt. Da der er tale om et målsat vandløb, må vandløbet ikke rørlægges,
men skal genåbnes. Sideløbende med byggemodningen af boligområdet genåbnes vandløbet. Det
endelige forløb af vandløbet fastlægges først i forbindelse med byggemodningen. Vandløbet gøres
dermed mere synligt og tilgængeligt samtidigt med, at en genåbning af vandløbet bidrager positivt til
områdets rekreative værdi. Det vurderes, at en genåbning af vandløbet vil have en positiv påvirkning
på vandløbets plante- og dyreliv.
Alle ændringer i offentlige og private vandløb kræver tilladelse efter vandløbsloven. Ligeledes vil
etablering af krydsninger kræve en tilladelse og det kan forventes, at der vil stilles vilkår til
anlægsarbejdet samt fremtidigt vedligeholdelsesarbejder på vandløbet, hvilket skal sikre vandløbets
afstrømning og miljø.
Den østlige del af Døsebækken vil fremtidigt vedligeholdes af vandløbsmyndigheden, hvilket vil ske
fra matr. nr. 29 Volstrup By, Ø. Hornum, nord for lokalplanområdet. Projektudvikler og lodsejer af
arealet nord for lokalplanområdet har indgået aftale herom, der tinglyses på ejendommene.
Den vestlige del af Døsebækken kan vedligeholdes fra syd. Med lokalplanen stilles krav om, at ny
bebyggelse vest for sti c-c og syd for Døsebækken skal opføres mindst 8 meter syd for vandløbet.
Dog vil private haver etableres tættere på vandløbet, men det vil være muligt at komme til vandløbet
og oprense med håndkraft via friholdt bræmme, der er udlagt til fælles opholdsareal.
Langs lokalplanområdets afgrænsning mod øst løber vandløbet Guldbækken, der også er et
offentligt vandløb. Guldbækken vil ligeledes vedligeholdes fra matr. nr. 29 Volstrup By, Ø. Hornum.
Regnvandsbassinet i den østlige del af lokalplanområdet skal etableres i en afstand på mindst 2
meter fra begge vandløb.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum,
jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette.
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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.

Sø- og åbeskyttelseslinje
Langs Guldbækken, der afgrænser lokalplanområdet mod øst, er der en 150 m beskyttelseslinje.
Åbeskyttelseslinjen er dog reduceret vest for vandløbet således, at den følger matrikelskel og
lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanområdet berøres derfor ikke af åbeskyttelseslinjen.

Åbeskyttelseslinjen vist med blå skravering på oversigtskortet oven for berører ikke lokalplanområdet.

Jordforurening
Arealet inden for lokalplanområdet er hverken kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret. Der
har tidligere været en brugs med benzinsalg på ejendommen. Matriklen er udtaget af kortlægningen,
da mistanken om forurening er afkræftet på baggrund af foretaget jordprøver.
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.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger som helhed inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
nitrat-følsomt indvindingsområde (NFI), men uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Iht.
”Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden for områder med
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”,
skal kommunerne i deres planlægning friholde OSD og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger for anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser skal den fremtidige drikkevandsressource
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findes. Det vurderes dog, at området ikke er potentiel til udlægning af nye vandindvindingsboringer
bl.a. på baggrund af den tætte placering til bebyggelse.
Med lokalplanen gives mulighed for, at der kan ske en omdannelse af et tidligere erhvervsområde til
boligformål. Området er rammeplanlagt til boligformål. Omdannelse af området til boligformål
vurderes ikke, at udgøre en forøget forureningsrisiko for eksisterende drikkevandsindvindinger i
området.
Ved håndtering af overfladevand vil der blive stillet krav om, at i det omfang overfladevand udledes
til recipient, som er Døsebæk, skal overfladevandet forsinkes og renses inden udledning.

Vandforsyningsforhold
Lokalplanområdet ligger inden for naturligt forsyningsområde til AKV-Svenstrup-Flødal, hvorfor
nyopførte ejendomme på arealet skal forsynes fra vandværket, jf. Aalborg kommunes
Vandforsyningsplan 2013-24.

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
Støj fra erhverv
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a.
Støjbelastning fra virksomheder må ikke overstige de vejledende grænseværdier, fastsat i
Miljøstyrelsens vejledning om ”Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984" eller senere
udgave.
Der kan planlægges for nye boliger i et eksisterende støjbelastet byområde, hvis det sikres med
lokalplanen, at alle udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne, overholder
miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier, og at boligernes facade udformes, så støjniveauet i
sove- og opholdsrum indenfor, med åbne vinduer, ikke overstiger grænseværdierne i tillæg til
vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern Støj fra virksomheder".
Sydvest for lokalplanområdet er lokaliseret nogle enkelte lager- og handelsvirksomheder i form af
internethandel. Der kan forekomme begrænset varetransport. Virksomhedstypen klassificeres som
klasse 1-3, i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde 6.2.H1, hvor der anbefales
en mindste afstand til områder med forureningsfølsom anvendelse på mindst 0 - 50 meter. Det skal
hertil bemærkes, at kortere afstande til boliger kan accepters, såfremt støjen nedbringes ved
eksempelvis afskærmning. Desuden skal det bemærkes, at såfremt omgivelserne er mindre
støjfølsomme end åben-lav bebyggelse, kan der benyttes kortere planlægningsafstande. For
etageboliger kan afstanden skønsmæssigt halveres.
Nærmeste etagebolig opføres knap 50 meter - og nærmeste tæt-lave bolig i en afstand af godt 50
meter fra eksisterende virksomhed. Det vurderes, at eksisterende virksomheder ikke vil give
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anledning til støjgener.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten.
Matr. nr. 8ad, Volstrup By, Ø. Hornum
Tinglyst: 30.01.1987
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledning mv.
Indhold: Dokumentet omhandler kloakledning, der løber langs med og på nordsiden af Døsebækken
og igennem lokalplanområdet ud til Tostrupvej. Ledningen er pålagt et servitutbæltet på 2 meter på
begge sider af ledningen. Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr. nr. 8ad, Volstrup By, Ø. Hornum
Tinglyst: 22.06.1988
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledning mv.
Indhold: Dokumentet omhandler vandledning, der løber langs lokalplanområdets afgrænsning mod
vest (Tostrupvej). Ledningen er pålagt et servitutbæltet på 1,5 meter på hver side af ledningen.
Ledningen anvendes ikke længere, hvorfor en aflysning af dokumentet er igangsat sideløbende med
udarbejdelse af lokalplanen.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
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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 med mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse
og etageboligbebyggelse,
at området omdannes til et attraktivt boligområde med særlig vægt på at understøtte områdets
rekreative og landskabelige kvaliteter,
at der udlægges et fælles udendørs opholdsareal, der skal bidrage til områdets rekreative værdi,
at området udvikles med arkitektur, der harmonerer med omgivelserne,
at bebyggelse, der er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, kan nedrives og
at området vejbetjenes fra Tostrupvej.
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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.

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 (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²).
De dele af delområdet, der ikke anvendes til boligformål, skal udlægges som en del af det fælles
opholdsareal.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen, såsom pavilloner, fælleshus,
selskabslokaler o.lign., der f.eks. drives af en boligforening, garage/carporte, skur mv. samt veje og
stier, regnvandsopsamling og fællesarealer og beplantning.
Der kan i boligområder etableres lette former for erhverv som f.eks. frisør, klinik, dagpleje,
administration eller tegnestue o. lign., såfremt erhvervet udøves af den, der bebor ejendommen, der
ikke er ansatte i virksomheden og ejendommen som helhed har karakter af bolig.
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3.2 Anvendelse, delområde B
Delområde B skal friholdes for ny bebyggelse, jf. dog pkt. 5.8, og må alene anvendes til fælles
udendørs opholdsarealer, herunder rekreative natur- og fritidsformål. Der kan etableres anlæg i
forbindelse hermed i form af rekreative stier, fælles regnvandsopsamling, beplantning mv.
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.
Vandløbet Døsebækken skal genåbnes inden for det fælles udendørs opholdsareal. En genåbning
af vandløbet, samt eventuel etablering af rørbroer over vandløbet, kræver en tilladelse iht.
vandløbsloven. Læs mere i afsnittet "Anden lovgivning".

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
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Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²).
Etageboliger.
Den eksisterende udpegede bevaringsværdige bebyggelse, vist med rød farve på Kortbilag 2, skal
indrettes til etageboliger. Såfremt der opnåes tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige
eksisterende bebyggelse iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal
der opføres ny bebyggelse til etageboligbebyggelse eller tæt-lav boliger.
De dele af delområdet, der ikke anvendes til boligformål, skal udlægges som en del af det fælles
opholdsareal.
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, såsom pavilloner, fælleshus,
selskabslokaler o.lign., der f.eks. drives af en boligforening, garage/carporte, skur mv. samt veje og
stier, regnvandsopsamling og fællesarealer og beplantning.
Der kan i boligområder etableres lette former for erhverv som f.eks. frisør, klinik, dagpleje,
administration eller tegnestue o. lign., såfremt erhvervet udøves af den, der bebor ejendommen, der
ikke er ansatte i virksomheden og ejendommen som helhed har karakter af bolig.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Indenfor lokalplanområdet skal udstykningen foretages efter følgende principper:
Delområde A og C kan udstykkes til tæt-lav boligbebyggelse.
Delområde C kan udstykkes til sokkelparceller.
Der kan ske en kombination af de forskellige udstykningsprincipper inden for delområdet.
Ad 4.1
Det forventes, at bebyggelsen, der indrettes til etageboliger udstykkes som
sokkelparcel. Sokkelparceller kan efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen i
ejerlejligheder kan ikke reguleres med lokalplanen.
Det forventes, at de tæt-lave boliger udstykkes med hver deres tilhørende haver.

4.2 Udstykning, tæt-lav boligbebyggelse, delområde A og C
Hvis delområde A og/eller delområde C udstykkes til tæt-lav bebyggelse, skal udstykningen
foretages således, at ingen grund udstykkes med en størrelse mindre end 180 m² (eksl. andel i
fælles opholdsareal).
Ad 4.2
Tæt-lav boligbebyggelse skal opføres efter godkendt bebyggelsesplan, der viser, at byggelovens §
10A kan opfyldes.
Byggelovens § 10A: "Når der opføres mere end ét enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom,
skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan
udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang".

4.3 Udstykning, sokkelparceller, delområde C
Hvis delområde C udstykkes til sokkelparceller, skal udstykningen foretages, så de enkelte
bygninger eller dele af bygninger udstykkes til én selvstændig ejendom.
Ad 4.3
Sokkelparceller afgrænses i princippet langs bygningens eller kælderens sokkel/mur, men kan dog
også omfatte eventuelle private opholdsarealer (terrasse, altan mv.), trapper, teknik, mindre
sekundære bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen o.lign.
Hvis delområdet udstykkes som sokkelparceller, skal rummeligheden fordeles mellem de enkelte
sokkelparceller, jf. pkt. 5.3.

4.4 Udstykning til tekniske anlæg, fælles arealer, infrastrukturanlæg mv., fælles for
planområdet
Ejendomme til tekniske anlæg, herunder transformerstationer, forsinkelsesbassiner o. lign. kan
udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade plus manøvreareal, parkering e.
lign. + 1 meter hele vejen rundt herom.
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Infrastrukturanlæg (veje, parkeringspladser o.l.) kan udstykkes til selvstændige ejendomme.
Fælles opholdsarealer kan udstykkes som én eller flere selvstændige ejendomme.

Side 37

Forslag

Lokalplan 6-2-107

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bevaringsværdig bebyggelse, delområde C
Eksisterende SAVE-registrerede bevaringsværdige bebyggelser, der er vist på kortbilag 2 med rød
farve, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes særlige
tilladelse.
Hvis der meddeles tilladelse til, at den eksisterende bebyggelse kan nedrives, kan der opføres ny
bebyggelse inden for delområde C, som vist med på kortbilag 2, som erstatning for den
eksisterende bebyggelse.
Øvrige bebyggelser inden for lokalplanområdet må nedrives.
Ad 5.1
De bevaringsværdige bebyggelser må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse
hertil iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Bebyggelsen, vist med rød farve på kortbilag 2, er registreret som bevaringsværdig med en middel
bevaringsværdi 5.
Bebyggelsen beliggende Tostrupvej 36 er opført i 1890 til brugsforening. Bebyggelsen er gennem
tiden ombygget og fremstår ikke længere med særlig stor originalitetsværdi.
Den gamle teknikbygning beliggende Tostrupvej 38 er opført i 1939 og fremstår meget tidstypisk.
Bestemmelsen omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som f.eks. skalmuring,
udskiftning af tagbeklædning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facade.

5.2 Principper for bebyggelsens placering, delområde A
Tæt-lav boligbebyggelse må sammenbygges i naboskel.
Mellem hver sammenbyggede bygningskroppe skal der være en afstand på mindst 2,5 m.
Tæt-lav boligbebyggelse skal som udgangspunkt opføres med facade placeret parallelt med interne
boligveje, men princippet kan dog fraviges, såfremt det viser sig nødvendigt for at opnå bedst mulig
placering af bebyggelsen på grunden. Bebyggelsen skal orienteres, så der fra alle boliger er udsigt
til Døsebækken.
Tæt-lav boligbebyggelse, herunder også altaner, trapper o. lign. må ikke placeres nærmere den
fremtidige vandløbskant end 2 m. Dog skal ny tæt-lav boligbebyggelse, der opføres vest og syd for
sti c-c trækkes mindst 8 m tilbage målt fra den fremtidige vandløbskant.

Ad 5.2
I forbindelse med realisering af lokalplanen genåbnes den vestlige del af Døsebækken, der pt. er
rørlagt. Den fremtidige vandløbskant fastlægges i forbindelse med vandløbsprojektet.
Lokalplanen fastlægger, at ny boligbebyggelse, der opføres vest og syd for sti c-c ikke må opføres
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nærmere den fremtdige vandløbskant end 8 m. Herfra kan vandløbet vedligeholdes med håndkraft.
Bygherre har indgået aftale med lodsejer af matr. nr. 29 Volstrup By, Ø. Hornum, at vedligeholdelse
af Døsebækken kan ske fra nord på den del af strækningen, der løber mellem lokalplanområdet og
matr. nr. 29 Volstrup By, Ø. Hornum.

5.3 Principper for bebyggelsens placering, delområde C
Den udpegede bevaringsværdige bebyggelse kan bevares.
Ny bebyggelse, som erstatning for den bevaringsværdige bebyggelse, skal opføres inden for
delområde C, som vist på Kortbilag 2.
Ny bebyggelse skal opføres med facade parallelt med Tostrupvej.
Ny bebyggelsen må ikke opføres nærmere den fremtidge vandløbskant end 8 m.
Tæt-lav boligbebyggelse må sammenbygges i naboskel.
Mellem hver sammenbyggede bygningskroppe skal der være en afstand på mindst 2,5 meter.
Ad 5.3
Det forventes, at den eksisterende bebyggelse (Den gamle Brugs), der er udpeget som
bevaringsværdig bevares og ombygges. Dog forventes, at den nordlige del af bebyggelsen (mindre
sidebygning med fladt tag til den gamle brugs) nedrives. Den gamle teknikbygning, der ligeledes er
udpeget som bevaringsværdi, forventes nedrevet, da bebyggelsen er placeret, hvor Døsebækken
påtænkes genåbnet.
Med lokalplanen gives mulighed for, at eksisterende bevaringsværdige bebyggelse kan erstattes af
ny bebyggelse, såfremt der opnåes tilladelse iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger
og bymiljøer.

5.4 Etageareal, fælles for lokalplanområdet
Etagearealet må ikke overstige 2.500 m² for lokalplanområdet.

Ad 5.4
Det maksimale tilladte etageareal for lokalplanområdet er ialt 2.500 m², hvilket svarer til en
bebyggelsesprocent på 37 beregnet for lokalplanområdet. I etagearealet indgår eksisterende
bebyggelse, der bevares og ombygges til boliger. Mindre sekundære bebyggelser og anlæg til
rekreative formål, jf. § 5.8, der opføres inden for delområde B, indgår også i det samlede tilladte
etageareal.
Ved beregning af etagearealet kan andel af sekundære bygninger fratrækkes iht.
bygningsreglementet.
Hvis lokalplanområdet udstykkes iht. pkt. 4 skal byggeretten fordeles mellem de udstykkede grunde.
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5.5 Etager og bygningshøjder, delområde A
Ny tæt-lav boligbebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager foruden kælder og med en maksimal
bygningshøjde på 8,5 m.
På kuperede grunde vest for sti c-c, skal ny bebyggelse indpasses i terrænet og skal opføres i
forskudte planer. Ny bebyggelse i forskudte planer skal opføres i ét fuldt plan plus parterreplan og
må fremstå i 2 fulde planer mod det lavest liggende terræn. Bebyggelse i 1 etage og parterreplan
må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Der kan fastsættes flere niveauplaner for samme grund.
Tekniske installationer, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke omfattet af
højdebegrænsningen eller etageantal.

Ad 5.5
Kælderloft må ikke ligge mere end 1,25 m over det omgivende terræn, for at etagen kan betragtes
som en kælder.
Bygningshøjden måles fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet. Niveauplanet
fastlægges på baggrund af en vurdering i forhold til det omgivende terræn og koten på
adgangsvejen til bebyggelsen. Niveauplanet fastlægges i forbindelse med byggesagsbehandlingen
på baggrund af det udførte byggemodningsprojekt. Der skal derfor, inden der kan meddeles
byggetilladelser, fremsendes et byggemodningsprojekt som udført med angivelser af koter på
vejanlæg og terræn.
Et parterreplan kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det lavest
beliggende terræn på grunden.

illustration af parterreplan.

5.6 Etager og bygningshøjder, delområde C
Bevarelse af eksisterende bebyggelse
Hvis den eksisterende bebyggelse, vist med rød farve på Kortiblag 2, bevares, skal bebyggelsen
fastholdes i 1 etage med udnyttet tagetage foruden kælder samt med delvist fritlagt kælder.
Eksisterende bebyggelse må fremstå med fritlagt kælder på maksimalt to af bygningsfacaderne.
Bebyggelsens eksisterende bygningshøjde skal fastholdes, dog kan der tillades en mindre forøgelse
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af bygningshøjden med maksimalt 0,5 m ved renovering af bebyggelsens tagflade.
Opførelse af ny bebyggelse
Ny bebyggelse inden for delområde C, må opføres i maksimalt 2 etager foruden kælder og med en
maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Tekniske installationer, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke omfattet af
højdebegrænsningen eller etageantal.
Ad 5.6
Kælderloft må ikke ligge mere end 1,25 m over det omgivende terræn, for at etagen kan betragtes
som en kælder.
Bygningshøjden måles fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet. Niveauplanet
fastlægges på baggrund af en vurdering i forhold til det omgivende terræn og koten på
adgangsvejen til bebyggelsen. Niveauplanet fastlægges i forbindelse med byggesagsbehandlingen
på baggrund af det udførte byggemodningsprojekt. Der skal derfor, inden der kan meddeles
byggetilladelser, fremsendes et byggemodningsprojekt som udført med angivelser af koter på
vejanlæg og terræn.
Det kan blive nødvendigt at fritlægge dele af bebyggelsens kælder pga. større terrænbearbejdning
af lokalplanområdet i forbindelse med byggemodningen.

5.7 Altaner, delområde A og C
Eksisterende bebyggelse
Der må kun opføres altaner på facade mod øst. Altanerne skal fremstå som en integreret del af
bebyggelsen. Frithængende altaner skal opføres uden synlig bærende konstruktion, f.eks.
hyldeknægte, stopler, stålbånd e. lign. Altaner må opføres med et fremspring på maksimalt 2 m.
Der må ikke indrettes tagterrasse på eksisterende bebyggelse.
Der må ikke opføres altangange eller udvendige trapper.
Ny bebyggelse
Ny boligbebyggelse kan opføres med altaner, der skal fremstå som en integreret del af
bebyggelsen. Altaner skal opføres enten som indeliggende altan, dvs. bag bebyggelsens facade,
som delvist indeliggende og frithængende altan eller som frithængende altan. Frithængende altaner
skal opføres uden synlig bærende konstruktion, f.eks. hyldeknægte, stopler, stålbånd e. lign. Altaner
må opføres med et fremspring på maksimalt 2 m.
Eventuelle altaner skal trækkes mindst 2 m tilbage fra vandløbskanten.
Der må ikke indrettes tagterrasser.
Der må ikke opføres altangange eller udvendige trapper.

5.8 Sekundære bebyggelser, delområde A og C
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Sekundære bebyggelser, herunder mindre garage, carporte, udhuse o. lign. kan opføres iht.
bygningsreglementets bestemmelser.

5.9 Mindre bygninger, delområde B
Indenfor delområde B, der udlægges til fælles udendørs opholdsarealer, jf. pkt. 3.2 og 7.1, må der
udelukkende opføres mindre bygninger og anlæg, der understøtter arealets anvendelse til rekreative
formål.
Mindre bygninger, herunder ikke mindre anlæg, må ikke placeres nærmere vandløbskanten end 8
m.
Bygningsarealet til de enkelte mindre bygninger må ikke overstige 10 m², og højden må ikke
overstige 3 m.
Ad 5.9
Anlæg kan f.eks. være overdækket opholdsarealer, sidemøbler, legepladser, boldbaner, grillpladser,
bålpladser mv.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur, delområde A
Tæt-lav boligbebyggelse skal fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til bebyggelsesform,
materialer og farver.
Ad 6.1
Bestemmelsen skal sikre, at al bebyggelse opføres ud fra samme arkitektoniske principper.
Ligeledes skal sekundære bebyggelser indarbejdes i den samlede bebyggelses arkitektoniske
udtryk.

6.2 Eksisterende bebyggelse, delområde C
Ved renovering og ombygning af eksisterende bebyggelse, udpeget som bevaringværdi på Kortbilag
2, skal det sikres, at der ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af bygningens
oprindelige udtryk. Herunder udskiftning af døre og vinduer, ændring af materialer og farver på tag,
facade, vinduesrammer mv.
Facaden skal fremstå med pudset overflade malet i farven hvid eller af farver inden for farveskala af
udvalgte jordfarver, se bilag 3, eller deres blanding med sort eller hvid.
Tage skal udføres som bygningens oprindelige tag med saddeltagkonstruktion. Af tagmaterialer må
der kun anvendes sort eternitskifer eller naturskiffer. Der kan i tagfladen etableres kviste i op til
halvdelen af tagfladens længde for bedre udnyttelse og lysforhold i boliger i tagetagen.

6.3 Facader, delområde A
Ydervægge på boliger skal udføres som blank, vandskuret eller pudset teglstensmur eller træ. Til
detaljering i forbindelse med vindues- og dørpartier kan der anvendes andre materialer som f.eks.
træ, skifer, metal, kobber, zink, glas eller andre ikke reflekterende materiale. Der kan ikke anvendes
eternit og beton.
Hvis ydervægge udføres i udelukkende træ skal bygningerne fremstår i en nutidig arkitektur. Det
betyder, at der ikke må opføres bjælkehuse eller træhuse med krydsende hjørnesamlinger.
Såfremt der anvendes træ til udvendig facadebeklædning skal overfladen fremstå i træsortens
naturfarve evt. vedligeholdt med en farveløs olie eller af farver inden for farveskala bilag 3, samt
deres blanding med sort eller hvid.

6.4 Facader, delområde C
Hvis den eksisterende bebyggelse nedrives og erstattes af ny bebyggelse, skal ny bebyggelses
arkitektur tilpasses landsbymiljøet ved Tostrupvej, og udformes som længehus med sadeltag.
Facader skal udføres som blank, vandskuret eller pudset teglstensmur. Blank mur skal fremstå i
røde eller gule farver og af sten som enten er blødstrøgne eller har et rustikt udtryk. Vandskuret eller
pudset teglstensmur skal holdes i lyse farver.
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6.5 Tagform og tagmaterialer, delområde A
Ny bebyggelse skal fremstår med ensidig taghældning med en maksimal taghældning på 20 grader
eller med flad tagkonstruktion. Tagflader skal fremstå med tagbeklædning af eternitskifer, naturskifer
eller metalplader. Der kan anvendes tagpap til flade tage.
Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (maks. glanstal 20).
Flade tage kan begrønnes med mos, stenurt og/eller græsarter, der forsinker og begrænser
afledning af regnvand.

6.6 Tagform og tagmaterialer, delområde C
Ny bebyggelse skal fremstår med symmetrisk sadeltag med en hældning på min. 35 grader.
Tagbeklædning skal bestå af af tegl, betonteglsten, eternitskifer eller naturskifer.
Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (maks. glanstal 20).
Der kan i tagfladen etableres kviste i op til halvdelen af tagfladens længde for bedre udnyttelse og
lysforhold i boliger i tagetagen.

6.7 Sekundære bebyggelser, fælles for lokalplanområdet
Garager, carporte og udhuse og lignende sekundære bebyggelser kan opføres med anden tagform
og i andre materialer. Dog skal de sekundære bebyggelser opføres i materialer, der sammen med
boligbebyggelsen giver boligområdet et harmonisk helhedsindtryk af området.
Mindre bygninger og anlæg, der understøtter arealets anvendelse til rekreative formål, kan opføres i
andre materialer.

6.8 Tekniske bygningsinstallationer, delområde A og C
Tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg/-afkast, rørføringer mv., skal integreres i
bygningens arkitektur.

6.9 Skiltning
Skiltning og reklamering må ikke virke dominerende i forhold til områdets anvendelse til boligformål.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles udendørs opholdsarealer, delområde B
Delområde B skal udlægges til fælles udendørs opholdsarealer for hele lokalplanområdet, jf. pkt.
3.2.
De fælles udendørs opholdsarealer skal anlægges med en åben, grøn karakter, der skal bidrage til
områdets rekreative værdi. De fælles opholdsarealer skal primært fremstå som græsarealer
suppleret med enkelte grupper af træer og buske af fortrinsvist hjemmehørende og
egnskarakteristiske arter, der kan skabe rum og læ.
Det fælles opholdsareal skal indrettes med gode opholds- og aktivitetsmuligheder. Inventar (bænke,
borde, belysning, legeredskaber, cykelstativer, plantekummer mv.) og belægninger skal udformes og
placeres ud fra en helhedsbetragtning omkring funktion og komfort. Inventar på fælles udendørs
opholdsarealer og belægninger på alle udearealer skal harmonere med bebyggelsen og det øvrige
fælles inventar.
På tværs af det slyngede stiforløb, op ad den sydvendte skråning, skal der etableres et trappeforløb
med opholdsfunktion, jf. pkt. 8.3.
Syd for Døsebækken skal der etableres plautauer, der skal indrettes med f.eks. sidemøbler,
sandkasse, legeredskaber, bålplads e. lign.
I den østlige del af lokalplanområdet skal der omkring regnvandsbassinet indrettes sidemøbler.
På areal markeret med Legeplads på Kortbilag 2 skal der indrettes lege- eller aktivitetsplads.
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Øverst ses et eksempel på hvorledes der er indrettet bålplads på plautaue. Ved den nye bydel Risskov Brynet, fotoet
nederst, er der indrettet fællsopholdsarealer med regnvandsbassin og skråningerne er indretet med sidemøbler.

Indenfor de fælles udendørs opholdsarealer må der alene opføres mindre bygninger og anlæg iht.
pkt. 5.8. Der må desuden opsættes borde og bænke til ophold inden for de fælles udendørs
opholdsarealer.
Igennem de fælles udendørs opholdsarealer udlægges sti c-c, jf. pkt. 8.3, der forbinder området ved
en bro over Døsebækken. Herforuden må der anlægges mindre stier som trampestier eller slåede
græsstier.
Den del af Døsebækken, der ved lokalplanens udarbejdelse, er rørlagt, skal genåbnes.
Der kan desuden inden for arealer udlagt til fælles udendørs opholdsarealer etableres tekniske
anlæg til områdets forsyning, herunder regnvandsbassin, jf. pkt. 9.3.
Ad 7.1
Delområde B udgør et areal på ialt ca. 1.165 m², hvilket svarer til ca. 17 pct. af lokalplanområdet.
Heri er ikke medregnet den østlige del af delområdet, der udgør ca. 465 m², hvorinden for
regnvandsbassin skal anlægges.
Aalborg Kommune vurderer, at en genåbning af Døsebækken vil have en positiv påvirkning for
vandløbets plante- og dyreliv. Vandløbet og friholdte arealer syd og nord for vandløbet vil fungere
som spredningskooridor for dyrelivet langs vandløbet. Strækningen bør etableres med en
vandløbsbund af et 10-15 cm lag grus og med en bundbredde på min. 0,5 meter.

7.2 Private opholdsarealer og hegn, delområde A
Der kan i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private opholdsarealer.
Private opholdsarealer skal etableres som forarealer, traditionelle haver og terrasser. Jf. dog
mulighed for altaner, pkt. 5.7.
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Der kan opsættes levende eller faste hegn som afskærmning mellem de tilstødende private haver
og terrasser på terræn. Dog må der ikke opsættes hegn nærmere vandløbskanten ved
Døsebækken end 2 m og der må ikke etableres hegn langs med bækken.
Faste hegn må kun opstilles i en afstand af 3 m udfra facaden. Den øvrige del af de private
udendørs opholdsarealer skal afskærmes med levende hegn i form af klippet hæk eller fritvoksende
buske.
Faste hegn skal opføres i samme materiale som bebyggelsen eller som træbeklædning. Faste hegn
må opføres med en maksimal højde af 1,8 m.

7.3 Udendørs oplag, fælles for planområdet
Udendørs oplag i større omfang, som ikke er sædvanligt for et boligområde, må ikke finde sted.
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til
bebyggelsen.

7.4 Bevaringsværdige træer
De træer, der er udpeget som bevaringsværdige på kortbilag 2, må ikke fældes og skal bevares.

7.5 Terrænregulering
Der må inden for lokalplanområdet foretages den nødvendige terrænregulering i forbindelse med
byggemodningen og i forbindelse med placering af bebyggelsen på den enkelte grund.
Niveauspring mellem haver og fælles opholdsarealer skal optages i grønne skråningsanlæg, der må
udføres med maksimale hældninger på 1:2.
Der skal udarbejdes en samlet plan for indretning af fælles udendørs opholdsarealer. Der kan i
enkelte tilfælde laves niveauspring med støttemure med en maksimal højde på 1 m eller som
trapper for at muliggøre fælles opholdsarealer på det skrånende terræn.

Snit C-C illustrerer, at det er nødvendigt at foretage større terrrænregulering med stejle skråningsanlæg for at opnå
plane private opholdsarealer og plane opholdsarealer med stiforløb.
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Terrænregulering efter byggemodning skal begrænses, og bebyggelsen skal indpasses i
landskabet. På skrånende terræn skal niveauforskelle optages i bebyggelsen.
Efter færdig byggemodning må der ikke foretages terrænregulering mere end +/- 0,5 m og ikke
nærmere skel mod nabo end 1 m.
Der kan foretages den nødvendige terrænregulering i forbindelse med etablering af tekniske anlæg,
herunder regnvandsbassin.
Ad 7.5
Arealet fremstår meget kuperet - især i den vestlige del af området. Yderligere vil en genåbning af
Døsebækken nødvendiggør, at der foretages en større terrænbearbejdning af området, således at
det bliver muligt at indpasse ny bebyggelse i området. For at kunne opnå plane private
opholdsaraler og fællesarealer med stisystem tillades, at skråninger i området kan udføres med
stejle skråningsanlæg og med enkelte trapper.
Det kan være nødvendigt at indarbejde forskudte planer i bebyggelsen.
Byggemodningsprojektet og byggetilladelser skal følges af en terrænreguleringsplan, der viser, at
ovenstående bestemmelser er tilgodeset. Plan for terrænregulering skal godkendes af kommunen
sammen med byggemodningsprojektet.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via to overkørsler fra Tostrupvej, som vist på kortbilag 2.
Ad 8.1
Med "i princippet" menes, at vejadgangene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det
endelige vejprojekt.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Boligvej a-a (mod syd), som vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde af mindst 8,5 meter.
Boligvej b-b (mod nord), som vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde af mindst 8,5 meter.
Boligvejene skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter, med fast belægning og
med fortov i den ene side i fast belægning.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 meter lastbil.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Boligvej a-a indsnævres ved den gamle brugs ved at fortov reduceres i bredde.

8.3 Stier
Stien c-c skal forbinde området på tværs af Døsebækken. Den anlægges, som vist i princippet på
Kortbilag 2.
Stien c-c , som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på 4 meter og anlægges med
en bredde på mindst 1,5 meter med belægning i grus, stenmel, belægningssten eller asfalt.
Stien, der forløber op ad den sydvendte skråning, skal så vidt muligt udføres ud fra et princip om
tilgængelighed for alle. I relation til stiforløbet skal der etableres mulighed for ophold.
Igennem det fælles opholdsareal kan der anlægges rekreative stier med forbindelse til Tostrupvej
mod vest. De rekreative stier skal anlægges som trampestier, slåede græsstier eller stier i stenmel
eller anden permeabel belægning.
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Ovenfor ses et eksempel på et trappeforløb, der bevæger sig ud i landskabet. Referencefoto er fra hjemmesiden Land8
landscape architects network.

Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav eller etagebolig.
For tæt-lave boligbebyggelse gælder, at parkeringspladserne skal etableres i direkte tilknytning til
hver enkelt bolig.
For etageboligbebyggelse gælder, at parkering skal etableres som fælles parkeringsarealer. Fælles
parkeringsarealer skal anlægges i enten fast belægning eller i græsarmeringssten af beton.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Forsyningsform er fjernvarme.
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.
Lokalplanområdet ligger inden for Aalborg Kommunes spildevandsplan inden for kloakopland
4.O.30 og området er spildevandskloakeret. Dvs. at spildevandet ledes til kloak via eksisterende
spildevandsledning, der løber langs vandløbet, mens overfladevandet håndteres internt på egen
grund. Ved omdannelse af området skal eksisterende kloakeringsstatus bibeholdes.
Alle spildevands- og regnvandsanlæg inden for lokalplanområdet vil blive private. Hvis matriklen
udmatrikuleres vil anlæggene blive fællesprivate og der skal oprettes et spildevandslaug til at
varetage etablering, drift og vedligeholdelse af anlæggene.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes inden afledning til recipient
(Døsebækken).
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, regnbede, faskiner o.l., der
indgår som rekreative elementer i områdets fælles opholdsarealer eller på den enkelte grund.
Desuden kan området indrettes med permeabel belægninger, grønne tage mv., der kan bidrage til
forsinkelse af overfladevandet i området.
Indenfor lokalplanområdet skal der etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet inden
afledning til recipient (Døsebækken). Regnvandsbassinet skal etableres med omtrentlig placering
og omfang som vist i princippet med blå farve på Kortbilag 2. Bassinet må ikke placeres i direkte
tilknytning til vandløbet, men skal etableres i en afstand af mindst 2 m til Døsebækken og
Guldbækken.
Hvis det viser sig, at regnvandsbassinet skal dimensioneres større end angivet på kortbilag 2, skal
del af delområde A inddrages til fælles opholdsareal således, at det samlede areal af opholdsarealer
ikke reduceres.
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Regnvandsbassinet sider skal af sikkerhedsmæssige årsager udformes med svag hældning på
maksimalt 1:5, da bassinet ikke skal indhegnes.
Bassinet skal være vådt og anlægges med sø-lignende karakter med delvist bugtede bredder og
med en landskabelig udformning. Der kan placeres enkelte grupper af kampesten.
Ad 9.3
Der vil blive stillet krav om rensning og drosling af regnvand inden udledning til bækken.
Som udgangspunkt skal overfladevand forsinkes til 1 l/s/red. ha inden afledning til recipient. Det
endelige forsinkelseskrav bestemmes ud fra en konkret vurdering af vandløbets hydrauliske
kapacitet og det samlede befæstede areal.
Regnvandshåndteringen forventes løst med en bassinløsning for vejanlæggene og en lokal
håndtering af regnvand fra tagflader på hver grund.
Hvis der ved detailprojektering dokumenteres dårlige nedsivningsforhold ved enkelte boliger vil
disse i stedet afvande til bassinet mod øst. En sådan løsning fordrer, at bassinet skal laves større,
des mere vand vi afvander hertil. Bassinet på kortbilag 2 er vist med en størrelse på ca. 150 m2.
Idet området ligger i en økoligisk forbindelse etableres bassinet med naturhensyn for øje. Bassinet
formes så det fremstår med delvist bugtede bredder, der skaber variation i levesteder. Der kan
placeres enkelte grupper af kampesten, der ligeledes skaber variation i levesteder.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.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.
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9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (f.eks. solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen, skal antirefleksbehandles
og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende.
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10. Miljø
10.1 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for "Støj fra erhverv" kan
overholdes ved udendørs opholdsarealer i tilknytning til støjfølsom anvendelse.
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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.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer, beplantningsbælte mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen 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
Planloven giver ikke mulighed for at fastsætte bestemmelser om medlemspligt i grundejerforening
for områder udlagt til etageboliger. Det anbefales grundejerne, at der i forbindelse med salg sikres
oprettelse og pligt til medlemskab af en grundejerforening, bl.a. til drift af fællesarealer og fælles
anlæg.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Anlæg af fælles udendørs opholdsarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning,
jf. pkt. 9.2.
Regnvand er håndteret efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.3.
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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 med lokalplanen.

Side 58

Forslag

Lokalplan 6-2-107

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

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

Side 61

Kortbilag 1 - Matrikelkort
Forslag

41c

41e

41a

41d

Lokalplan 6-2-107
Lokalplan 6-2-107

27a
41f

66c
p
tru
Tos
ve

41g

j

"i"

"a"

en
nt
æ
kr
ls
2,
So
51
m

So
ls
kr
æ

26

66d

27b

nt
en

25
29

A

6,
00
m

24

Tostrupvej

5s

B

C

8ad

"t"

4,0
0m

A

97c

Ha

"f"

1no
mm
erv
ær
ks
tie
n

B

97e
Old

stie
n

Signatur
9ab

9ø

Lokalplangrænse
Delområdegrænse
Ejerlavsgrænse

0

10

20

30

40

50 m

Mål 1:1.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Side 62

Volstru
p By, Ø
. Hornu
m
Lyngbje
rggård
, Ø . Ho
rnum

16

1c

15.5.2020

Kortbilag 2 - Arealanvendelse
Forslag

So
ls
kr
æ
To
st
ru
p

A
Tos
tru
pv

Tostru
p

ve

nt
en

j

ej

v ej

Lokalplan 6-2-107
Lokalplan 6-2-107

B

C

Tos
tru
p

Ha

ve

A

j

mm
erv
ær
ks
tie
n

B
Old

stie
n

Signatur

Lokalplangrænse

Delområdegrænse

Fælles opholdsareal
Vandløbsmidte
Tostrupvej

Legeplads

Eksisterende bygninger

¾

Vejadgang

¾

Stiforbindelse
Sti

Vejudlæg

Regnvandsbassin

nm
nm
nm
nKlynge af træer
m
nm
nm
n
n
m
m
m
n Enkeltstående træer
!

!

!

!

!

!

!

!

0

20

40

60

80

100 m

Mål 1:1.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Side 63

19.5.2020

Forslag

Lokalplan 6-2-107

Bilag 3 - Farveskala

Udvalgte farver fra den klassiske jordfarveskala (udarbejdet af Søren Vadstrup)
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