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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
Lokalplan 2-4-110 er udarbejdet på baggrund af bygherres ønske om at etablere et nyt boligområde
ved Larsensvej i Lindholm.
Lokalplanområdet er i dag udlagt til teknisk anlæg tidligere ejet af Aalborg Forsyning. Aalborg
Forsyning ejer i dag stadig arealer langs lokalplanområdets østlige afgrænsning og vil forsat have
aktiviteter tæt ved lokalplanområdet, idet de skal kunne tilgå deres pumpestationer og
regnvandsbassin.
Området planlægges for tæt-lav bebyggelse med 20 boliger og et fælleshus. Bebyggelsen bliver
i maks. 1 etage med en maks. bebyggelseshøjde på 5,5 m.
Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i det omkringliggende parcelhuskvarter i form af
placering, skala og arkitektur. Herudover skal lokalplanen sikre, at eksisterende beplantning
bevares, og at der genetableres en grøn struktur indenfor lokalplanområdet i form af træer og
beplantningsbælter.
For at realisere projektet, skal eksisterende forsyningsbygninger og anlæg indenfor
lokalplanområdet rives ned, for at gøre plads til boliger, parkeringsarealer og rekreative arealer.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og består af matr.nr. 7ch Lindholm by, Lindholm og udgør
et areal på ca. 9.200 m2. Området har to adgangsveje, en fra Larsensvej mod syd og Vikingevej
mod Øst.
Imod øst afgrænses lokalplanområdet af Vikingevej og tekniske anlæg ejet af Aalborg Forsyning,
herunder et varmepumpehus (matr.nr. 7i Lindholm by, Lindholm) og en pumpestation med
regnvandsbassin (matr.nr. 7fv, Lindholm by, Lindholm).
I den eksisterende lokalplan 12.036 er arealanvendelsen fastsat til teknisk anlæg. Lokalplanområdet
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anvendes ikke længere til teknisk anlæg, men har tidligere været brugt til kraftvarmeværk til at
forsyne det nordlige Nørresundby.
Langs den nordlige og østlige grænse af lokalplanområdet står der et højt og bredt
beplantningsbælte bestående af buske og store træer. Beplantningsbæltet har til hensigt at
afskærme omkringliggende parcelhuskvarter mod forsyningens aktiviteter. Beplantningsbæltet
tilfører området landskabelige træk og en grøn struktur. Under lokalplanprocessen er store dele af
dette beplantningsbælte blevet fældet i strid med eksisterende lokalplans bestemmelser. Billederne
viser før beplantningen blev fældet.

1. Adgangsvej til lokalplanområdet fra Vikingevej.
2. Aalborg Forsynings pumpestation med regnvandsbassin, som Aalborg Forsyning varetager.
3. Aalborg Forsynings varmepumpehus . Bagved ligger en telemast med tilhørende teknikrum.

4. Udkørsel til Larsensvej fra lokalplanområdet.
5. Eksisterende bygning med beplantning i skel mod syd.
6. Adgangsvej til lokalplanområdet fra Larsensvej. Vejen er en del af lokalplanafgrænsningen.

7. Eksisterende bygninger på lokalplanområdet - fra venstre den hvide bygning og murstens bygningen i to etager er
indenfor lokalplanafgrænsningen.
8. Nordlige del af lokalplanområdet set fra øst. Her anes levn fra det tekniske anlæg med skorstensfundamenter i
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jorden og rigt på beplantning.
9. Nordlige del af lokalplanområdet set fra vest. Tæt beplantningsbælte mod naboerne mod nord.

Omgivelser
Lokalplanområdet er omkranset af parcelhuskvartere mod nord, syd og vest. Boligerne i
parcelhuskvarteret er fritliggende enfamiliehuse fra 1960'erne.
På den anden side af Vikingevej, Øst for lokalplanområdet, ligger boligområdet Strubjerg, opført i
1960'erne. Boligområdet består af leje og ejelejligheder i fire etagers ejendomme.
Aalborg Forsyning har stadig aktiviteter øst for lokalplanområdet her under Kloak A/S og Aalborg
Varme.
Mellem Vikingevej og lokalplanområdet har Kloak A/S en pumpestation for spildevand med
tilhørende tørt regnvandsbassin og Aalborg Varme en varmepumpestation, samt en teknikbygning
med tilhørende telemast på ca. 49 m høj, se skråfoto for placering.
Ca. 200 m syd for lokalplanområdet ligger forbindelsesvejen, som er en af de mere trafikerede veje i
Nørresundby. Vejen giver adgang til et større udbud af kollektiv trafik.
Ca. 300-400 m nord for lokalplanområdet ligger det rekreative område Lindholm Høje. I samme
område ligger Nr. Uttrup Skydebaner, ejet af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Lokalplanområdet er omkranset af et beplantningsbælte bestående af høje træer og buske. Der er
derfor ikke et særligt stort indkig til lokalplanområdet fra de omkringliggende veje.
Beplantningsbæltet er med til at give en begrønnet kant langs Vikingevej og giver området en grøn
landskabelig karakter. Det er kun beplantningsbæltet langs Vikingevej der er tilbage, resten er
fældet under lokalplanarbejdet, i strid med eksisterende lokalplan.

Skråfoto over lokalplanområdets omgivelser. Luftfoto 2017.
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1. Larsensvej, set fra Vikingevej. Parcelhuskvarteret syd for lokalplanområdet.
2. Hjørnet af Larsensvej og Vikingevej. Vikingevej fører hen til Lindholm Høje.
3. Ensartet bebyggelse med ensidig taghældning på Foldageren, som ligger vest for lokalplanområdet.
4. Vikingevej med allé-træerne ,den grønne profil over til Strubjerg mod øst og Forbindelsesvejen mod syd.
5. Bebyggelsen mod nord på Østermarksvej.
6. Overgangen mod nord af lokalplanafgrænsningen med det brede og tætte beplantningsbælte til haverne på
Østermarksvej.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal sikre mulighed for at skabe et boligområde, der ligger vægt på en fornuftig
disponering og placering af områdets fremtidige funktioner. Herunder sikres der private og fælles
opholdsarealer, samtidigt med at grønne ny og gamle beplantningsstrukturer sikres.
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål med mulighed for tæt-lav boliger og kulturelle
formål i form af et fælleshus.
Der sikres at området er let tilgængeligt for beboerne både via Larsensvej og Vikingevej.
I planlægningen tages der særlig hensyn til støjkonsekvenszonen fra Nr. Uttrup Skydebane og den
fastlagte afstand til Aalborg Forsynings pumpestation. Indenfor disse afstande må der ikke placeres
følsom anvendelse så som boliger og fælles opholdsarealer. Der er derfor på baggrund af de
gældende afstande arbejdet med en disponering af byggefelterne, parkering og udendørs fælles
opholdsarealer.

Disponering
Lokalplanområdet er delt op i 2 delområder A og B. Disponering af lokalplanområdet kan ses på
Kortbilag 2.
I delområde A er der placeret 4 byggefelter med mulighed for at placere maks. 20 boliger fordelt
indenfor byggefelterne. Imellem byggefelterne er der udlagt udendørs fælles opholdsarealer i form
af grønne arealer og fælles gårdrum.
Byggefelter og udendørs opholdsarealer er bl.a. planlagt og placeret efter de miljøfaktorer, der skal
tages hensyn til indenfor lokalplanområdet. I dette tilfælde er det støjkonsekvenszonen for Nr. Uttrup
Skydebane og den fastlagte afstand på 35 m omkring Aalborg Forsynings pumpestation.
Et større område af den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af støjkonsekvenszonen fra Nr.
Uttrup Skydebane, som vist på nedenstående foto. Arealer indenfor støjkonsekvenszonen må ikke
planlægges til følsom anvendelse, såsom beboelse og udendørs opholdsarealer.
Lokalplanen udnytter bl.a. derfor støjkonsekvenszonen til at der placeres parkeringsarealer,
beplantningsbælte og grønne områder med mulighed for et fælleshus til områdets nye beboere.
På nabogrunden øst for lokalplanområdet ligger der en pumpestation ejet af Aalborg
Forsyning. Pumpestationen kan anledningsvis medføre lugtgener i lokalplanområdet. Da det ikke er
muligt at måle lugten fra pumpestationen, fastsættes der en afstand mellem pumpestationen og
følsom anvendelse, så som boliger og udendørs opholdsarealer. Afstanden er fastsat til at være 35
m, som vist på nedenstående foto.
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Foto viser støjkonsekvenszonen for Nr. Uttrup Skydebane og afstand til Aalborg Forsynings pumpestation. Miljøfaktorer
der har været med til at påvirke disponeringen af lokalplanområdet, se disponering på Kortbilag 2.

Bebyggelse
Der planlægges for maks. 20 tæt-lav rækkehusbebyggelse bestående af 4 klynger af 4-7
boligenheder pr. klynge.
Bebyggelsen placeres 2,5 m fra skel til naboer, hvilket betyder, at der i lokalplanen fastsættes en
maks. højde og omfang på boligerne. Boligerne bliver i en etage med en maks. højde på 5,5 m og
med enten ensidigt eller dobbeltsidet taghældning.
Indenfor lokalplanområdet skal bebyggelsen fremstå som en helhed og ikke individuelle huse, dvs.
at husene skal fremstå som klynger, hvori 2 eller flere huse er bygget sammen.
Bebyggelsen i hele lokalplanområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og ensartethed med
hensyn til formsprog, materialer og farver. Boligerne skal afspejle den byggestil der er i det
omkringliggende parcelhuskvarter.
Hver bolig har have/terrasser på den ene side af huset og til den anden side en større fælles
gårdhave.

Fælles opholdsarealer
Der etableres fire zoner til udendørs opholdsarealer, som vist på Kortbilag 2. De fire zoner består af
2 gårdhaver og 2 grønne arealer. Opholdsarealerne udgør et samlet areal på ca. 1.300 kvm.
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Der skal mindst være fælles opholdsarealer svarende til 10% af lokalplanområdets samlet areal.
Områderne skal indrettes med mulighed for fælles aktiviteter, såsom legepladser, grillområde osv.
Det er vigtigt, at arealerne fremstår harmonisk, når der arbejdes med inventarets placering og
udtryk.
Gårdhaverne skal fungere som et fælles mødested for beboerne og det er her, hvor der etableres
den primære adgang til boligerne. Gårdhaverne har primært fast belægning, men der skal stadig
indtænkes grønne elementer i form af beplantning. Cykelskure skal placeres så de skaber rum til
fælles ophold imellem, og de kan beplantes med grønne klatreplanter, for at skabe vertikale grønne
flader.
De grønne opholdsarealer skal primært bestå af græs og beplantning og indrettes med mulighed for
leg og ophold. Det er vigtigt at de grønne fælles opholdsarealer omkranses af grønne strukturer i
form af beplantning, så de fremstår afgrænset og tydelige i forhold til arealets anvendelse.

Veje og parkering
Lokalplanområdet bevarer de to adgangsveje fra Vikingevej og Larsensvej, som vist på Kortbilag
2. Igennem området variere kørebanens brede, grundet eksisterende fysiske forhold og Aalborg
Forsynings vejservitut omkring kørebanens minimumsbrede, indenfor et afgrænset område.
Fra Larsensvej etableres vejen ind i området som ensrettet. Via vejadgangen fra Larsensvej er det
ikke muligt, grundet begrænset plads, at lave et vejudlæg som giver mulighed for 2 kørebaner, fortov
og rabatter. Ensretningen vil bidrage til mindre trafik igennem området, til gavn for beboernes
primære opholdsarealer og boliger.
Imod det bebyggede areal i lokalplanen er der fastsat 0,5 m rabat plus 1,5 fortov fra Larsensvej
igennem området til Vikingevej. Herudover skal der være 1 m rabat i modsatte side af vejudlægget.
Kørebanen variere igennem området fra 4 m til 5,5 m, som vist på Kortbilag 2.
Fra Vikingevej til og med parkeringsområdet er der dobbeltrettet kørebane. I tilfælde af at en lastbil
tilgår området via Vikingevej, skal det være muligt for lastbilen at vende ved brug af
parkeringsområdet. Udformningen af vejarealet ligger op til, at alt gennemkørsel med bl.a. lastbil
skal ske via Larsensvej til Vikingevej.
Vejen skal også tage hensyn til at Aalborg Forsyning kan tilgå deres arealer i forhold til vedligehold
af regnvandsbassinet og pumpestationen.
Parkering skal primært etableres som et fælles parkeringsareal, men det er muligt at placere fem
parkeringspladser langs den del af vejen, der er ensrettet, som vist på Kortbilag 2. Parkeringsarealet
placeres i området, hvor der er begrænset anvendelsesmuligheder grundet støjkonsekvenszonen
for Nr. Uttrup Skydebane og i nærhed til eksisterende tekniske anlæg. Der er som i princippet vist på
Kortbilag 2 mulighed for at etablere 30 parkeringspladser indenfor lokalplanområdet, hvilket lever op
til den gældende parkeringsnorm for området.

Beplantning
Under lokalplanprocessen er det meste af beplantningen indenfor lokalplanområdet blevet fældet.
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Det var Aalborg Kommunes hensigt at arbejde med eksisterende beplantning i den videre
planlægning, for at bevare bydelens grønne karakter og biodiversitet, men også for at sikre et grønt
attraktivt boligområde til fordel for nuværende og kommende beboere i området.
Den nye lokalplan arbejder derfor med at genetablere dele af beplantningen og tilføje nye træer til
området.
Med en beplantningsplan og lokalplanens bestemmelser tages der hensyn til at boligområdet er
placeret i et eksisterende boligkvarter, hvor i eksisterende beboelse har baghaver nærmest det nye
lokalplanområde. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til naboerne ved at bevare og etablere ny
beplantning.
Delområde A
I delområde A skal der imod eksisterende naboer, udenfor lokalplanområdet, etableres hæk eller tæt
plantet buske, så der etableres en grøn afskærmning imellem eksisterende beboere og det nye
lokalplanområde. Der skal være mulighed for at gå imellem beplantningen mod naboerne og den
nye bebyggelse via en mindre sti, som vist på Kortbilag 2. Stien skal sørge for at binde
lokalplanområdets fælles opholdsarealer sammen og med direkte forbindelse til det grønne areal i
delområde B.
Alle rækkehusene har hver især en privat have/terrasse. Haverne/terrasserne er min. 4 m dybe og i
samme bredde som den enkelte bolig. For at skabe et ensartet udtryk skal alle private
haver/terrasser have en ens afgrænsning i form af hæk, hegn eller buske.
Der plantes træer langs den interne vej og parkeringsarealet. Det sidste træ inden Larsensvej skal
skille sig ud fra resten af træerne langs vejarealet, ved at være et markant solitært træ, som vist på
Kortbilag 2. Eksempler på arter og bestemmelser for nye træer ses under punkt 7.3 Nye fritstående
træer.
Beplantningsbæltet imod Vikingevej skal bevares, som vist på Kortbilag 2. Beplantningsbæltet skal
have skovlignende karakter i sammenhæng med den tilstødende beplantning langs
Vikingevej. Beplantningen er med til at give lokalplanområdet en grøn port ind i området og skærme
for eksisterende tekniske anlæg.
Rundt om de tekniske anlæg, som lokalplanområdet støder op til imod Vikingevej, skal der sikres en
grøn kant for at mindske indkig til anlæggene
Delområde B
I delområde B etableres der et beplantningsbælte langs naboskel, som vist på Kortbilag 2.
Beplantningsbæltet skal mindst være 5 m bredt og skærme af mellem boligerne nord for området og
det nye boligkvarter.
Beplantningsbæltet skal bestå af primære mindre træer og store og små buske med stedvise store
lysåbne træer. Beplantningsbæltet skal være med til at vise en årstidsvariation og understøtte
biodiversitet.
Beplantning skal til en hver tid fremstå som en sund og sammenhængende beplantning, planter kan
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derfor udskiftes for at opnå dette udtryk.
I beplantningsbæltet skal der stedvist etableres store træer med en minimumsafstand på 20 m, så
der vil være en åben karakter, når træerne bliver store.
Fra beplantningsbæltet og ud i det grønne areal etableres der træer, så man får en fornemmelse af
en trælund i delområde B, hvor i et fælleshus skal placeret i lundens lysning.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillæget ændrer følgende:
Anvendelse fra teknisk anlæg til boliger
Afgrænsning af eksisterende kommuneplanramme 2.4.T3 Varmecentralen og 2.4.B5 Hvorupvej
m.m.
Flyvestation Aalborg / Aalborg Lufthavn
Lokalplanområdet ligger ca. 3 km fra lufthavnens start og landingsbane. I lokalplanen er der fastsat
bestemmelse for, at der ikke må etableres LAR løsninger, forsinkelsesbassiner eller
lignende indenfor lokalplanområdet jf. pkt. 9.3. Grunden hertil er at hele lokalplanområdet ligger
indenfor kildepladszone. Se mere under lokalplanens redegørelse for grundvandsbeskyttelse.
I henhold til Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning samt EU Fordning nr.
139/2014 af 12. februar 2014 må der ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle indenfor 13
km sikkerhedszonen uden godkendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Kommuneplanens retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn fastsætter begrænsninger og hensyn ved
etablering af anlæg, der kan tiltrække fugle. Her fastsættes også at etablering, retablering eller
oprensning af sådanne anlæg skal til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden der
kan gives tilladelse.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplamområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 12-036 Tekniske anlæg ved
Vikingevej, Voerbjergkvarteret.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 2-4-110.

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

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Lokalplanområdet ligger inden for et i forvejen bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er
Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 4 km vest
for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at
planlægningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre
forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
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forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger ikke inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på
habitatdirektivets bilag IV.
De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af
flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som
fødesøgningsområde, eller at beplantningsbæltet fungerer som ledelinje for flagermus. Det vurderes
dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 4 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanområdet ligger ca. 1,3 km fra Limfjorden i kystnærhedszonen i et såkaldt B-område, som
er planlagt kystlandskab. Lokalplanen vil tillade bebyggelse i 1 etage og med en maks
bygningshøjde på 5,5 m, hvilket er svarende til naboområdet. Bebyggelsen vil være afskærmet af
den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på
kystlandskabet.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 5 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Den nye bebyggelse er placeret bag ved eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Desuden er
højderne på det nye byggeri enten tilsvarende eller lavere end det eksisterende foranliggende
byggeri. Den nye bebyggelses tæthed vurderes også at svare til tætheden i området generelt.
Således er det vurderet, at den nye bebyggelse ikke afviger væsentligt i højde eller volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området. På baggrund af bebyggelsens omfang og beliggenhed vurderes
det, at den ikke vil påvirke kysten visuelt.

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
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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
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
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at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

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

Jordforurening
Dele af lokalplanområdet var ved planens udarbejdelse kortlagt efter reglerne i
Jordforureningsloven.
Bygge- og anlægsarbejder på et kortlagt areal kan kræve, at der forinden indhentes en tilladelse
efter jordforureningsloven.
Dette vil blive afklaret i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Ligeledes gælder der regler
om anmeldelse af jordflytning fra kortlagte og områdeklassificerede arealer.
På www.arealinformation.miljoeportal.dk kan man se grundens kortlægningsstatus og afgøre om
arealet er omfattet af områdeklassificeringen.
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
Lokalplansområdet er placeret i kildepladszone til Lindholm Vandværk, Vikingevej. Området er
udpeget som sårbart overfor nitrat.
Ved udformning af boligområde og rekreativt område skal der være særlig fokus på
grundvandsinteresser.
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Kildepladszonen skal friholdes for LAR-løsninger, da forureningsrisikoen er stor pga. den korte
afstand til boringerne ved Lindholm Vandværk, Vikingevej. Overfladevand fra vejarealer og øvrige
befæstede arealer, samt tagflader skal afledes til regnvandskloak og ud af indvindingsopland.
Regnvandsbassiner skal holdes uden for kildepladszonen.
Ved terrænregulering og etablering af veje og p-arealer skal der ikke tilføres og benyttes materialer,
der kan udgøre en forureningsrisiko. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie grus-og
sandmaterialer.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning og anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller permanent grundvandssænkning i området.

Støj fra militæreanlæg
Der er i regionplanen udlagt en støjkonsekvenszone rundt om øvelsespladser og skydebaner. Inden
for denne zone må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse.
Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af støjkonsekvenszonen fra Nr. Uttrup
Skydebaner. Inden for støjkonsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom
anvendelse. Arealer indenfor støjkonsekvenszonen kan derfor ikke medregnes som fælles eller
private opholdsarealer.
I lokalplanprocessen har der været en dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, vedr. støj
fra Nr. Uttrup Skydebane, hvilket resulteret i at støjkonsekvenszonen indenfor lokalplanområdet
udlægges til rekreativt område med mulighed for parkering og et fælleshus for kommende beboere i
lokalplanområdet.

Støj
Ved boligbyggeri skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan
overholdes.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Matr.nr. 7ch, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 17.09.1979-957503-76
Titel: Dok om luftfartshindringer mv.
Indhold: Visse begrænsninger med hensyn til bebyggelse mv. i 25 m højde over terræn eller mere.
Et hvert projekt, der vil medføre luftfartshindringer, der er over 25 m over terræn eller mere, skal
forelægges lufthavnsvæsnet.
Påtaleberettiget: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Luftfartsstyrelsen
Det vurderes, at servitutten ikke er i strid med lokalplanen.
Matr.nr. 7ch, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 14.09.1990-957504-76
Titel: Lokalplan nr. 12-036 akt 76_N-N&84
Indhold: Gældende lokalplan Lokalplan nr. 12-036 for et område til tekniske anlæg ved Vikingevej i
Lindholm.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan
12-036 for det område, der er omfattet af denne lokalplan 2-4-110.
Matr.nr. 7ch, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 09.12.2003-112738-76
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: De påviste offentlige kloakledninger med tilhørende gennemløbsbrønde henligges
uforstyrret og gives berettigede adgang til vedligeholdelse og eftersyn. Det er ikke tilladt at bygge på
et bælte over ledningen afgrænset af 2,00 m og 2,50 m udenfor ledningens midterlinjer, foretage
beplantning af træer eller buske med dybgående rødder eller overhoved iværksætte noget, der kan
være til skade eller hinder for overnævnte arbejder med kloakledningen. Der må til enhver tid tåles
de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige arbejder med kloakledningen.
Påtaleberettiget: Aalborg Kloak A/S
Servitutten er i overensstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 7ch, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 22.02.2016-1007096046
Titel: Deklaration om vejret
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Indhold: Adgang til tekniske anlæg via privat fællesvej. Vejbreden kan ændres fra 6,0 m til 5,0 m. så
længe forsinkelsesbassinet anvendes påhviler det ejer at ren- og vedligeholdelse af den private
fællesvej.
Påtaleberettiget: Aalborg Varme A/S
Servitutten er i overensstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 7ch, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 14.03.2017-1008518512
Titel: Deklaration om fjernvarmeledninger
Indhold: Vedrørende fjernvarmeledningsanlæg samt ret til adgang til at efterse, vedligeholde og
udskifte ledningsanlæggene med tilbehør i nødvendigt omfang. Ledningerne skal henligge
uforstyrret. Indenfor et 4,00 m bredt bælte symmetrisk omkring ledningernes tracemidte må der ikke
bygges, foretages terrænregulering og større træplantninger eller overhovedet noget, der kan være
til hinder eller skade adgangen til anlægget. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være
forbundet med eventuelle eftersyn eller reparationsarbejder.
Påtaleberettigelse: Aalborg Varme A/S
Servitutten er i overensstemmelse med lokalplanen, da arealet bibeholder sin eksisterende funktion
og udlægges til beplantningsbælte i lokalplanen.
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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 lokalplanens område udlægges til boligformålet tæt/lav,
at bebyggelse og udendørs opholdsarealer skal overholde afstandskrav i forhold til
støjkonsekvenszonen for Nr. Uttrup Skydebane og afstandskrav til pumpestationen for kloak jf.
10.2 og 10.3,
at der udlægges arealer til fælles grønne opholdsarealer,
etablering og bevaring af træer og øvrig beplantning,
vejadgang fra Vikingevej og Larsensvej.
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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 og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lign.
Kulturelle formål.

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 25 for det samlede lokalplanområde.

5.2 Bebyggelsens placering og højde
Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter.
Bygningshøjden skal være maks. 5.5 m målt fra det eksisterende naturlige terræn.
Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
Tæt-lav bebyggelse skal placeres i klynger af mindst 2 sammenbyggede huse og fremstå som
rækkehuse.
Ad 5.2
Bygningshøjderne tager hensyn til områdets skala og byggefelternes nærhed til naboskel.

5.3 Tagterrasse og altaner
Der må ikke opføres altaner eller tagterasser.

5.4 Sekundære bygninger
Cykelskure, redskabsskure og lignende mindre bygninger, der er nødvendige for den daglige drift,
kan i begrænset omfang opføres uden for byggefelterne.
Ad 5.4
Opførelse af sekundære bygninger skal ske jf. bygningsreglementets bestemmelser for mindre
bygninger/bebyggelse.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Alt bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed/ensartethed
med hensyn til formsprog, materialer og farver.
Primær adgangsdør til boligerne skal placeres mod fælles gårdrum.

6.2 Facader
Facader på beboelsesbygninger skal udføres i beton eller tegl. Op til halvdelen af bygningens
samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre materialer omfatter også døre og
vinduer).
Farvemæssigt og formmæssigt skal ny bebyggelse harmonere med områdets øvrige
parcelhuskvarter som omgiver lokalplanområdet.
Facader på mindre sekundære bygninger som skure, teknikbygninger o.lign., skal materiale- og
farvemæssigt tilpasses helheden i lokalplanområdet.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
gerne udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.3 Vinduer og døre
Vinduesramme og -karm skal, set udefra, fremstå i træ eller metal, der skal fremstå i materialets
naturlige farve eller farver dannet af sort og/eller hvid.
Hel eller delvis tilklæbning og blænding af vinduer, altandøre o.lign. må ikke finde sted.

6.4 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast og/eller ventilationsmotorer skal integreres i bygningens arkitektur.

6.5 Tage
Tage skal udføres som sadeltag eller tage med ensidig taghældning.
Tage skal have en hældning på mellem min. 5%
Tage på mindre bygninger skal udføres med samme hældning som på beboelsesbygningen eller
med fladt tag.
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal maks.20), og skal udføres med betontegl,
tegl, tagpap med trekantlister eller som grønne sedumtage.

6.6 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.
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Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på
at orientere, og må ikke virke dominerende.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
De primære fælles opholdsarealer skal placeres i størrelse og omfang, som vist på Kortbilag
2. Både gårdhaver og grønne arealer tæller med som fælles opholdsarealer indenfor delmoråde A .
Der skal udlægges fælles udendørs opholdsareal i delområde A, svarende til min. 10 % af hele
lokalplanområdets areal.
De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så de skaber gode og attraktive rum med
plads til leg, ophold og rekreation. Hermed menes at inventar, belægninger og beplantning udformes
og placeres ud fra en samlet områdedisponering. Det skal samtidig sikres, at de funktioner der
indpasses ikke generer hinanden.
Gårdhaverne imellem husene, som vist på Kortbilag 2, skal have fast belægning og indrettes med
eks. borde, bænke og mindre haver og bede.
De fælles udendørs opholdsarealer må ikke være støjbelastet som fastlagt i pkt. 10.1, 10.2 og 10.3.

7.2 Privat opholdsarealer
Private udendørs opholdsarealer skal udlægges i direkte forbindelse med boligerne, som vist på
Kortbilag 2.
Private opholdsarealer skal være min. 4 m dybe og i den enkelte boligs brede, som vist i princippet
på Kortbilag 2.
Private opholdsarealer skal afgrænses og fremstå private. Afgrænsningen skal være ensartet og
gennemgående for alle boligerne i delområde A, i form af enten ensartet hegn, hæktype eller
buske.

7.3 Nye fritstående træer
Nye træer skal placeres i princippet, som vist på Kortbilag 2.
Delområde A - Træer langs stamvej og parkeringsareal
Træer langs stamvej og parkeringsareal skal være af samme art og fremstå harmoniske med
naturlig form og struktur. Træerne skal blive til mindre eller mellemstore og skal kunne opnå en
minimumshøjde på 15 meter som fuldt udvoksede
Træerne skal plantes i plantebede på række med en afstand på 8-10 m, som vist i princippet på
Kortbilag 2.
Eksempel på egnede arter: Sorbus-arter, Prunus-arter, Robinia, eller andre træer.
Det sydligste træ inden Larsensvej skal være et solitært træ, som vist på Kortbilag 2. Træet skal
fremstå med naturlig kroneform og må ikke topkappes eller beskæres i højden. Træet skal blive til et
stort træ på minimum 20 meter.
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Egnede træarter er hjemmehørende skovtræer som: Egetræer, Q. robur eller Q. petrea; Lind, Tiliaarter, m.v.
Der skal sikres et godt vækstgrundlag til træerne i form af bl.a. plantebede af størelsen minimum 2,5
m x 2,5 m. Alternativt skal plantebede opbygges i rodvenlig befæstelse under belægning.
Træer langs vej skal kunne opstammes til 2 ½ meter over stier og 4 meter over vejen.
Delområde B - Trælund
Nye træer i delområde B skal være af hjemmehørende og af mindst tre forskellige arter. Træerne
skal være af arter der bliver over 20 m høje så som Eg, Navr, fuglekirsebær, avnbøg, lind eller bøg.
Det skal være muligt at færdes imellem og under træerne. Der skal sås græs eller skyggetålende
urter under og imellem træerne.
Træerne skal vertikalt bestå af mindst 2/3 krone.
Ad 7.3
Med "i princippet" menes, at træerne kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
projekt.
Træerne skal løbende opstammes således der sikres den til en hver tid gældende fritrum over
vejrummet, hhv. en frihøjde på min. 2,5 m over fortov/cykelsti og en frihøjde på min.4,5 m over vej.
Beskæring skal ske under hensyn til den visuelle balance mellem krone (2/3) og stamme (1/3).
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7.4 Bevaringsværdige træer
Træer, der har en stammediameter på mere end 25 cm, er bevaringsværdige og må derfor ikke
fældes.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes.
Gravning, byggeri, materialeoplag og jordpåfyldning skal ske uden for drypzonen af et
bevaringsværdigt træ.
Beplantningen langs Vikingevej er bevaringsværdig. Træer skal erstattes, hvis de ikke vurderes
sunde eller er beskadiget.

Ad 7.4
Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt, efter den til enhver tid gældende danske
standard. Der henvises til Dansk Træplejerforenings (DTF) standard ’Beskæring af træer’. Det
anbefales at kontakte en dansk certificeret træplejer til udførelse af beskæring.
Lejlighedsvis kan der med fordel ske udtynding af træer, stående tæt omkring bevaringsværdigt
træ/træer, for at fremme vækst og udvikling af det bevaringsværdige træ/træer, såfremt det ikke er
det sammenhængende element, fx et læhegn, allé, trægruppe eller cirkel, der er bevaringsværdigt.
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Syge eller døde bevaringsværdige træer kan normalt fjernes, mod at der plantes et nyt træ, som kan
erstatte det fjernede. Det nye træ skal på sigt blive et markant træ, som er synligt i området. Som
udgangspunkt bør placering og art være den samme, som det fjernede træ.

7.5 Beplantning
Delområde A
Langs delområde A's skelgrænse imod syd og vest skal der være en grøn afgrænsning imod
eksisterende beboelsen, i form af et levende hegn, enten som hæk eller fritvoksende buske.
Imod parkeringsarealer skal der ligeledes være en grøn afgrænsning i form af hæk eller fritvoksende
buske i mindst 1 m. højde.
Inden for fælles opholdsarealer, som vist på Kortbilag 2, skal området have en markant grøn
karakter og beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af
træer og buske.
Beplantningen skal bestå af både løvfældende og stedsegrønne plantearter. I beplantningen skal
der bl.a. anvendes arter, der sætter farverige blomster og frugter.
Teknisk anlæg ved parkeringsarealet skal afskærmes med mindst 1,5 m bredt og 1,80 m høj
beplantning, som vist på Kortbilag 2.
Beplantningen skal være hjemmehørende arter.
Delområde B
Imod parkeringsarealer skal der være en grøn afgrænsning i form af hæk eller fritvoksende buske i
mindst 1 m. højde.

7.6 Beplantningsbælte
Eksisterende beplantningsbælter skal bevares og nye etableres hvor det ved lokalplanens
udarbejdelse mangler, som vist på Kortbilag 2.
Delområde A - Beplantningsbælte ud mod Vikingvej
Beplantningsbæltet i delområde A skal have skovlignende karakter af høje træer, samt større og
mindre buske.
Beplantningsbæltet skal bestå af en bred blanding af hjemmehørende arter fra danske skove: Eg,
bøg, Navr, kirsebær, avnbøg, mv.
Ny beplantning skal etableres de steder, hvor beplantningsbæltet er enten beskadiget eller har
mangler.
50% af træerne skal være arter der bliver minimum 20 meter høje, og langs kanten af
beplantningsbæltet skal bunden have karakter af skovbryn med hjemmehørende større og mindre
buske og urter.
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Træer må ikke beskæres i højden eller opstammes indenfor beplantningsbæltet.
Delområde B
Beplantningsbælte i delområde B skal etableres i 5 m brede, som vist på Kortbilag 2.
Beplantningsbæltet skal bestå af primært stedvise mindre og store lysåbne træer samt store og små
buske. Beplantningen skal fremstå sammenhængende og naturlig og må ikke beskæres i højden.
For hver 20 m plantes der store træer i beplantningsbæltet.
Beplantningsbæltet plantes således, at der plantes tre rækker med 1,25 m mellem både rækken og
planterne i rækken.
Ad 7.6
Liste over egnede arter til beplantningsbælte
Store træer:
Eg, Quercus robur, Quercus petrea
Bøg; Fagus sylvatica
Avnbøg, Carpinus betulus
Spidsløn, Acer platanoides
Lind, Tilia cordata,
Skovfyr, Pinus syvestrtis,
Mindre træer
Fuglekirsebær, Prunus avium,
Rødel, Alnus glutinosa
Birk, Belula pubescens, Betula pendula
Navr, Acer campestre
Røn, Sorbus intermedia, Sorbus aucuparia
Buske
Syren, Syringa vulgaris
Tjørn, Cratagus monogyna, cratagus laevigata
Mirabel, Prunus ceracifera
Kornel, Conus alba, Cornus mas
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Hassel, Corylus avellana
Fjeldribs, Ribes alpineum
Vilde Roser, eks. rosa canina
Hyld, sambucus nigra
Gedeblad, Lonicera periclymenum og Lonicera xylosteum
Æble, eks. malus sylvestris

7.7 Terrænregulering
Der må terrænreguleres ned eller op til kote 11(DVR 90). Terrænet i lokalplanen tilpasses de
omkringliggende ejendomme.
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer inden for
lokalplanområdet ikke finde sted nærmere skel end 1,0 m. Herudover må der ikke foretages
terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn.
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at tilpasningerne udføres blødt afrundet mod
bygninger eller anlæg.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Vikingevej og Larsensvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal være 0,5 m rabat plus 1,5 m fortov langs den ene side af vejudlægget, placeret imod ny
bebyggelsen.
Kørebanen varierer fra 4 m til 5,5 m i bredden plus 1 m rabat, fra Larsensvej til Vikingevej.
Vejen skal være ensrettet fra Larsensvej ind i lokalplanområdet.
Fra Vikingevej skal vejen være dobbeltrettet til og med parkeringsarealet.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier udlægges som i princippet vist på Kortbilag 2.
Stier skal udlægges med en bredde på min. 2,0 m og anlægges med en belægning (fx græs, grus,
flis, fast belægning, stenmel eller belægningssten).
Langs lokalplanområdets vestlige skelafgrænsning skal det være muligt at færdes mellem husene
og den grønne afskærmning til naboerne, via en trampesti eller sti, som vist på bilag 2. Der er ikke
nogen krav til stiens brede.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Parkering placeres som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal udlægges fælles parkeringsareal svarende til:
1½ parkeringspladser pr. bolig.
Der kan etableres 5 parkeringspladser langs den del af vejen, der er ensrettet, som vist på Kortbilag
2.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

9.3 Regnvand
Overfladevand skal afledes til offentligt regnvandssystem.
Der må ikke etableres LAR Løsninger eller forsinkelsesbassiner indefor lokalplanområdet.

Ad 9.3
I forbindelse med byggeansøgning kan der blive stillet krav om forsinkelse af overfladevand.
Der skal etableres et regnvandslaug for området. Regnvandslauget skal forestå vedligehold af
fælles anlæg til lokal håndtering af regnvand.

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.
Der skal etableres molokker til opsamling af affald.
Kortbilag 2 viser mulig placering af molokker som affaldsløsning.
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Ad 9.4
Molokker er nedgravet affaldscontainere.
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.

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt, at det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra skydebane
Indenfor Nr. Uttup Skydebanes støjkonsekvenszone må der ikke etableres støjfølsom
anvendelse, som boliger eller fælles udendørs opholdsareal. Zonen er indtegnet på Kortbilag 2.
Ad 10.2
Forsvaret har inden for støjkonsekvenszonen for Nr. Uttrup Skydebaner mulighed for at støje for at
kunne udføres sine aktiviteter.

10.3 Lugt og støj fra teknisk anlæg
Omkring Aalborg Forsynings pumpestation er der udlagt en bufferzone eller lugtgeneafstand på min.
35 m. Indenfor bufferzonen må der ikke etableres følsom anvendelse, så som boliger eller fælles
udendørs opholdsareal.
I støjredegørelsen for Aalborg Forsynings Kloak pumpestation er der redegjort for at pumpestation
overholder grænseværdierne for støj i forhold til boliger eller fælles udendørs opholdsarealer. Se
støjredegørelsen under øvrige bilag.
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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 vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg, stier. Drift og
vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt
afvanding, herunder vedligehold af anlæg til håndtering af overfladevand og lignende med
tilhørende ledninger eller overløb, der fører frem til offentlige regnvandsledninger

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.
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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:
Bebyggelsen er i overensstemmelse med pkt. 5.2.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3,
7.5 og 7.6.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1, 10.2 og
10.3.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 12-036, Teknisk anlæg ved Vikingevej, Voerbjergkvarteret.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
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bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3
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Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg,

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.
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Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

7

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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"bx"

2bm

2bl

2bp

2bo

2bn

2bq

2bk
9eh
2bi

B

7i

7cr

"by"

V ik
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j
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ing
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A

7ct

7fv

7cu

7cv

geren
Folda

7cl

7dk

7cx
7di
7dh
7dg
7cz

"ba"

7cy

j
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7ck

7dl
7dm
7dn

7do
7dp
7fy
7cæ
Signatur

0

Lokalplangrænse
1 cm

1 cm

1 cm

39ao

39au

1 cm

Ejerlav: Lindholm By, Lindholm

1 cm
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Signatur

Lokalplangrænse

Vejudlæg

Byggefelt

Parkering

Privat opholdsareal

Støjzone for Nr. Uttrup
Skydebane

Fortov

Beplantning, buske

Lugtgeneafstand min. 35m

Fælles opholdszone

Træ, nyt

Delområdegrænse
Cykelparkering

Vejadgang
Vejadgang til
tekniske anlæg
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Kørebane

Gårdhave, fælles opholdszone

Træ, markant, solitært

Vendeplads

Beplantningsbælte

Molokker

Sti

Beplantningsbælte

1 cm
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