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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 2-4-109 er udarbejdet på baggrund af, at Aalborg Kommune ønsker at bygge nye
tidsvarende boliger til social udsatte, der bl.a. har et tilhørsforhold til Nørresundby.
Området planlægges for tæt-lav bebyggelse med 23 boliger og et fælleshus. Bebyggelsen bliver
i maks. 1 etage med en maks. bebyggelseshøjde på 5 m.
Lokalplanen skal sikre, at den nye bebyggelse indpasses i det omkringliggende rekreative område i
form af placering, skala og arkitektur. Herudover skal lokalplanen sikre og bevare en grøn struktur
rundt om bebyggelsen i form af træer og beplantningsbælte.
Området er ikke egnet til nedsivning af overfladevand. Derfor skal alt overfladevand afledes til
separatkloakering, men først skal det forsinkes i et regnvandsbassin. Lokalplanen skal være med til
at sikre at bassinet indtænkes ind i helheden og den omkringliggende beplantning.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2020.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i byzone i Lindholm, en bydel i Nørresundby. Arealet er på 9.985
m2 og afgrænset af Stenholmsvej, boldbaner og skov.
I den eksisterende lokalplan for området 12-008, Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm, er
arealanvendelsen for det nye lokalplanområde fastsat til offentlig formål (vejanlæg). Arealet
anvendes ikke i dag til vejanlæg, men er tilplantet med træer og buske.
Beplantningen bærer præg af at være læbælter, der er tilvokset og levn fra gamle parcelhaver. På
oversigtskortet kan man se, hvordan beplantning er tættest imod vest og åbner sig op imod øst.
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Der er ingen eksisterende bebyggelse på grunden, men der har før været 2 parcelhusgrunde, hvor
bebyggelsen i dag er nedrevet.
Langs den østlige del af lokalplanområdet er der 4 bevaringsværdige træer af arterne Bøg,
Hestekastanje og Japansk Kirsebærtræ, som stammer fra en tidligere parcelhave. Langs området
løber der en grøft der afgrænser arealet ud til boldbaner.

Billedet viser den østlige side lokalplanområdet ud imod fodboldbanen og Åvej.

Omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende i Lindholm, en bydel i Nørresundby. Området har gode forbindelser
til byen og placeret i udkanten af et rekreativt område, som leder ned til Lindholm Fjordpark.
Lokalplanens nærliggende omgivelser er primært grønne arealer i form af skov og større
græsareale.
Lokalplanområdet grænser op til Stenholmsvej imod nord og vest. Stenholmsvej er en mindre vej,
der forbinder Thistedvej med Lindholm Fjordpark (billede 1-2).
På vestsiden af Stenholmsvej er der plantet et helt nyt skovareal, som ved lokalplanens
udarbejdelse er meget lav og ikke tilvokset endnu (billede 2). Lindholm Industripark er beliggende
imod vest, efter den nyplantet skov.
Den nærmeste virksomhed i Lindholm Industripark ligger omkring 150 m væk fra lokalplanområdet
(billede 3).
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På den anden side af Stenholmsvej imod nord er der planlagt Lindholm Erhvervspark, som ved
realisering bliver til lettere erhverv, så som kontorbygninger. Området har gode forbindelser til
Aalborg Lufthavn og Aalborg by.
Imod øst er der et større græsareal med to fodboldbaner som grænser op til lokalplanområdet
(billede 4). Efter fodboldbanerne, omkring 100 m fra lokalplanområdet, ligger Åvej, hvilket er en
villavej med villaer på den ene side af vejen, beliggende ned til Lindholm Å (billede 5). Billede 6 viser
at boligområdet ved Åvej er afskærmet imod boldbanen og dermed også lokalplanområdet.

1: Til venstre på billedet er lokalplanområdet, som grænser op til Stenholmsvej mod nord.
2: Til venstre på billedet er lokalplanområdet, som grænser op til Stenholmsvej mod vest. Til højre på billedet er der
nyplantet kommunal skov. Efter skoven er Lindholm Industripark. Den kommunale skov ses ikke så tydeligt på billedet,
da den ved lokalplanens udarbejdelse lige er blevet plantet og består derfor af planter i maks. 1 meters højde.
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3: Kommunal nyplantet skov og Lindholm Industripark imod vest.
4: Den østlige lokalplanafgrænsning ud til fodboldbanerne.
5: Åvej, boliger langs Lindholm Å og boldbanerne.
6: Boligområdet på Åvej ses bagved det grønne beplantning. Udkig fra lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Disponering
Lokalplanområdet er delt op i to delområder A og B. Disponering kan ses på Kortbilag 2.
Der skal etableres en adgangsvej fra Stenholmsvej til lokalplanområdet. Adgangsvejen placeres i
den nordlige del af lokalplanområdet. Via adgangsvejen placeres fælles parkeringsarealer og
garager til scooter, cykler og lignende for beboerne indenfor området.
Indenfor det bebyggede delområde A gives der mulighed for at placere 23 mindre tæt-lav boliger,
med private terasser/haver ved hver bolig. I forlængelse at det bebyggede område skal der
etableres et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet etableres i direkte forbindelse til det rekreative
område imod syd.
Langs den vestlige del af lokalplanområdet, delområde B, er der udlagt et beplantningsbælte ud
imod Stenholmsvej.

Bebyggelse
Der planlægges for maks. 23 tæt-lav rækkehuse i klynger af 2-4 sammenhængende mindre huse af
45 - 55 m2. Projektforslaget ligger tilgængeligt under øvrige sagsbilag.
For at indpasse bebyggelsen i de rekreative omgivelser, er der fastsat en maks. bygningshøjde på 5
m. Bygningshøjden vil som udgangspunkt ikke overstiger den eksisterende beplantning af træer i
området.
Lokalplanområdet har en årlig risiko for oversvømmelse på under 5%. I tilfælde af oversvømmelse
vil arealet blive oversvømmet ved klimakote 2,5, hvilket betyder, at der skal indtænkes sokkehøjde
og håndtering af overfladevand i området.
Indenfor lokalplanområdet skal bebyggelsen fremstå som en helhed dvs. at husene skal fremstå
som klynger, hvori 2 eller flere huse er bygget sammen. Alle boliger skal som udgangspunkt have
terrasser imod syd og placeres således at der er mulighed for mest muligt dagslys. Princippet for
boligernes placering ses på kortbilag 2.
Bebyggelsen i hele lokalplanområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og ensartethed med
hensyn til formsprog, materialer og farver. Her ud over skal bebyggelsen indpasses i det rekreative
område, det er derfor vigtigt at der vælges materialer og farver med omhu. Hermed menes at
farverne på bebyggelsen er neutrale farver så som hvid, sort og brune nuancer.
Indarbejdet i bebyggelsen er der placeret et fælleshus og terrasse/pavillon til områdets beboere.
Nedenfor er vist et inspirationsbillede, som viser et eksempel på hvordan byggeri kan indpasses ind
et rekreativt område. Husene er i sortmalet træ med lyse trædetaljer omkring døre og vinduer.
Materialevalget her er med til at give en afdæmpet fremtoning der gør, at husene indpasser sig godt
i de grønne omgivelser.
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Billedet viser et eksempel på træbyggeri. Billedet er fra ansøgers projektmappe, se øvrige sagsbilag.

Fælles opholdsarealer
De fælles opholdsarealer skal fungere som fælles mødesteder for beboerne indenfor
lokalplanområdet. Der skal mindst være fælles opholdsarealer svarende til 10% af grundarealet inkl.
regnvandsbassinet.
Der etableres primært fælles opholdsarealer langs den østlige del af lokalplanområdet, som vist i
princippet på Kortbilag 2. Placering vil give de fælles opholdsarealer mere luft, lys og udkig til
boldbanerne. Yderligere giver placeringen mulighed for at bevare de bevaringsværdige træer, som
vist på Kortbilag 2.
Fælleshuset er placeret således, at der er direkte forbindelse til de fælles opholdsarealer og
rekreative muligheder. Arealerne skal indrettes med mulighed for fælles aktiviteter, såsom
siddepladser, grillområde osv. Fællesarealerne skal tilgodese så vidt muligt alles behov for
udeaktiviteter, dvs. at arealerne skal indrettes således, at det er muligt at opholde sig sammen i
mindre og større grupper, forskellige steder indenfor lokalplanområdet.
Det er vigtigt, at fælles opholdsarealer fremstår harmonisk, når der arbejdes med inventarets
placering og udtryk.
Arealerne skal primært fremstå begrønnet i form af græs, buske og træer. Der skal dog være
mulighed for terrasser/pavillon i forbindelse med fælleshuset.

Veje, stier og parkering
Vejadgang skal foregå fra nord via Stenholmsvej. I direkte forbindelse med vejadgangen skal der
placeres fælles parkering, garager til scootere, cykler og lignende, samt affaldsløsninger, som vist i
princippet på Kortbilag 2.
Vejarealet
Vejarealet igennem lokalplanområdet skal udarbejdes som Shared space/leg og ophold. Vejen skal
være niveaufri og med en variation i kørearealet, så som indsnævringer eller en snoet vej for at
sinke farten. Kørebanen/vejbredden fastsættes til mindst 5,5 m ved dobbeltrettet vejforløb, og der
skal være mulighed for at vende en 12 m lang lastbil for enden af vejen. Vejen udlagt på Kortbilag 2,
skal ses som et princip for vejforløbet.
Regnvandsbassinet skal have vejadgang, så det kan tilgås i forbindelse med, at bassinet skal
oprenses. Det er vigtigt, at vejen får karakter af rekreativ sti og det skal være begrønnet belægning,
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så arealet fremstår rekreativt. På Kortbilag 2 er der skitseret et princip for hvordan
regnvandsbassinet og vejarealet kan se ud. Det endelige bassins udseende afklares i byggesagen, i
samarbejde med relevante myndigheder.
Rekreativ sti
Ned igennem området skal det være muligt at gå langs det østlige skel, som vist i princippet på
Kortbilag 2 - rekreativ sti.
Den rekreative sti skal forbinde de fælles opholdsarealer, der etableres langs det østlige skel. Stien
skal være der for at give mulighed for at færdes imellem fælles opholdsarealer. Stien skal ikke være
defineret med en fast belægning, men tænkes som en forbindelse der giver tilgængelighed for
beboerne i lokalplanområdet .
Parkering
Parkeringsarealet skal placeres mod nord for øget tilgængelighed til og fra Stenholmsvej og i en
zone, der er støjbelastet fra Thistedvej. Der er lavet en støjredegørelse der kan ses i Øvrige
sagsbilag.
Der er lavet en vurdering af parkeringsbehovet for lokalplanområdet, som er målrettet social udsatte.
Vurderingen er lavet på baggrund af kendskab og erfaring til denne specifikke type borgere. De som
skal bo her, ejer sjældent en bil, men i stedet scootere eller knallerter. Der er derfor fokus på at lave
overdækket skure til eks. scootere og knallerter, frem for parkeringspladser til biler. Der skal dog
udlægges mindst 6 parkeringspladser som svarer til 1 p plads pr. 4 boligenhed.

Beplantning
Delområde A
Beplantningsbælte imod nord
Langs den nordlige grænse, op imod Stenholmsvej, skal der etableres en afskærmende tæt
beplantning i form af fritvoksende buske og træer.
Formålet med beplantningen er at lave en grøn afskærmning imod Stenholmmsvej, så Stenholmsvej
stadig fremstår som en grøn og rekreativ forbindelse. Eksisterende beplantning bevares og der
tilplantes, så beplantningen bliver tæt. Alternativt kan man etablere et helt nyt beplantningsbælte
her.
Beplantningsbæltet placeres som i princippet vist på Kortbilag 2 og skal bestå af hjemmehørende og
stedstypiske arter.
Beplantning østlige afgrænsning
Beplantning langs lokalplanens østlige afgrænsning skal sikre, at der ikke er uoverenstemmelse
mellem lokalplanområdet og boldbanerne. Beplantningen skal være med til at adskille de to områder
fra hinanden og understøtte de fælles opholdsarealer.
Langs den østlige grænse er der en grøft. For at sikre at man ikke falder i grøften, skal beplantning i
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form af buske eller hække plantes langs grøftekanten ind imod bebyggelsen.
Beplantning sydlig afgrænsning
Det er vigtigt at der efter etablering plantes langs det sydlige skel for at genskabe en naturlig
overgang til skovområdet.
Der skal etableres mindst 3 m bredt, åben og spredt beplantning i form af mindre fritvoksende buske
og træer, der laver en blød overgang til skovarealet imod syd efter regnvandsbassinet.
Beplantningen skal bestå af hjemmehørende og stedstypiske arter.
Bevaringsværdige træer
Indenfor lokalplanområdet er der 4 bevaringsværdige træer som ikke må fældes. Træerne er
indarbejdet i planen, så de står indenfor lokalplanområdets fælles opholdsarealer.
Træerne stammer fra en gammel have, da der engang har været to parcelgrunde indenfor
lokalplanområdet. Træerne vil være med til at give det nybebyggede område og fællesarealerne
veletableret beplantning og styrke områdets grønne karakter.
Træerne er målt og fastsat af en landinspektør. Træernes placering ses på Kortbilag 2.
De bevaringsværdige træer er:
1: Japansk Kirsebærtræ
Træet har en beskyttelseszone på 12 m i diameter, som vist på Kortbilag 2.
2: Hestekastanje
Træet har en beskyttelseszone på 12 m i diameter, som vist på Kortbilag 2.
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Billede: Japansk Kirsebærtræ og Hestekastanje.

3-4: Bøgetræ
Træerne har en beskyttelseszone på 12x18 m, som vist på Kortbilag 2.

Billede: 2 Bøgetræer.

Bevaringsværdige træer skal beskyttes under byggefasen. Der må ikke forekommer
jordbearbejdning, kørsel eller opbevaring af materialer inden for træernes beskyttelseszone.
Endvidere kan der ikke etableres bygninger eller andre tekniske anlæg i beskyttelseszonerne.
Hvis et af de bevaringsværdige træer skal fjernes, på grund af træets sundhedsmæssige tilstand,
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skal træet erstattes. Det skal som udgangspunkt erstattes med et træ af en tilsvarende art.
Delområde B
I det 16 meter brede beplantningsbælte i delområde B skal eksisterende beplantning af træer og
buske bevares. Der skal arbejdes med overgangen fra delområde A til B. Beplantningsbæltet skal
danne en sammenhæng med skovbæltet syd for lokalplanområdet.
Beplantningsbæltet er med til at skærme boligerne fra vejen og skabe en grøn forbindelse langs
Stenholmsvej og overgang til det nyplanted skovareal imod vest.

Regnvandsbassin
Lokalplanområdet har ikke mulighed for nedsivning af overfladevand, grundet at grundvandet står
1-2 m under terræn. Det betyder at der skal etableres et regnvandbassin der kan forsinke alt
overfladevand til afledning i kloaksystemet.
Der er lavet en redegørelse for regnvandsbassinet, som er vedhæftet under Øvrige sagsbilag, og
placering af bassinet ses på Kortbilag 2. Bassinet er skitseret som et princip, for at vise placering,
det endelig bassin udarbejdes i byggesagen og i dialog med relevante myndigheder.
Der har i lokalplanprocessen været en dialog med Forsvarets Ejendomsstyrelse, idet bassinet
placeres indenfor en 13 km zone fra lufthavnen, læs mere under afsnittet Anden planlægning,
Kommuneplan og under bestemmelse 9.3 Regnvand.
Regnvandsbassinet skal udføres på en måde, så det ikke er attraktivt for fugleophold og det skal
etableres som en del at det rekreative område.
Beplantning skal bestå af større og mindre buske og træer, som plantes i og langs bassinet.
Yderligere skal udformning af bassinet samt omkringliggende veje/stier være indpasset til området
og have en rekreativ værdi.
Der er opstillet en række krav til bassinet i forhold til afstande til bebyggelse, kapacitet, afledning,
volumen, størrelse, hældning af kant, oprensning, vej, nedsivning m.m., som der sættes
bestemmelser for under pkt. 9.3.
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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
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 rekreativt område til boliger
Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn
Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassin, forsinkelsesbassin mv. indenfor 13
km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner. 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
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 12-008 Vestforbindelsen nord og del af
Lindholm.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 2-4-109.

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
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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.
Planområdet ligger ikke indenfor Natura 2000.
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som
ligger ca. 3 km vest for lokalplanområdet. Lokalplanens planlægning af boliger vurderes ikke at
kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området, og i kraft af den betydelige
afstand til området vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger 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. Der er forbud mod opgravning og ødelæggelse af plantearter og mod forstyrrelse
af dyrearter og deres yngle- og rasteområder.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på
habitatdirektivets bilag IV.
De eneste arter, som potentielt kan have yngle- eller rasteområde inden for lokalplanområdet, er
arter af flagermus. Gamle træer i området kan være rasteområde for flagermus, som også kan
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benytte den langstrakte plantning som ledelinie.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 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 i et tæt beplantet område hvor i bebyggelsen bliver i en maks.
højde på 5 m. Desuden er højden på det nye byggeri enten tilsvarende eller lavere ende de boliger
der er placeret på Åvej, boligområdet øst for lokalplanområdet og tættere på Limfjorden.
Lokalplanområdet ligger ca. 650 m fra Limfjorden i den kystnære del af byzonen. Bebyggelsen bliver
maks 5 m høj og i et omfang der svare til omrkring 1300 kvm bebygget areal.
Der er tæt beplantning og skov mellem Limfjorden og det ny lokalplanområdet. Bebyggelsen bliver
ikke højere end skovarealet og vil være omgivet af beplantning, dvs. boligernes omfang og placering
vurderes ikke at 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
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
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skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes 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
Vejanlæg/vejadgang
Udførelse af vejanlæg, der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling,
herunder om anlæg af parkeringspladser og holdepladser for busser, kan ikke ske uden
godkendelse fra vejmyndigheden og med politiets samtykke jf. Færdselslovens § 100.
Færdselsregulering
Færdselsindskrænkninger og adgang til anvendelse af afmærkning, der er nævnt i færdselslovens §
95, på private veje, udføres efter færdselslovens bestemmelser i §§ 92-92c og 97, og kan ikke ske
uden samtykke fra vejmyndigheden og/eller politiet.

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.
Arealet har været til udtalelse hos Nordjyllands Historiske Museum, og de vurderer at der ikke
forventes arkæologi indenfor lokalplanområdet.

Skovbyggelinje
Aalborg Kommune har plantet ny skov lige vest for lokalplanområdet hvilket afkaster en 300 m
skovbyggelinje. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure,
campingvogne, master m.v.).
Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et
sammenhængende areal på over 20 ha.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr.
Aalborg Kommune kan dispensere fra reglen, hvis det konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i
konflikt med Naturbeskyttelseslovens § 17. I vurderingen indgår bl.a. hvor tæt projektet er på
skoven, og om projektet kan genere oplevelsen af skoven eller dyr- og planters levevilkår.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Aalborg Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen.
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Fredskov
Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige.
Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter
at næsten al skov i landet var blevet ryddet.
Fredskov er arealer, som altid skal drives efter Skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Det
betyder bl.a., at man ikke må bygge i fredskov. Det er ejerens pligt at sikre at Skovloven overholdes.
Skovarealet lige vest for lokalplanområdet er nyplantet registreret fredskov, hvilket afkaster en 300
m skovbyggelinje.
Selve lokalplanområdet er ejet af Aalborg Kommune ved udarbejdelsen af lokalplanen.
Lokalplanområdet er i skovareal, men ikke registreret fredskov grundet at areale er udlagt til den 3
limfjordforbindelse, i gældende lokalplan 12.008 Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm.
I forbindelse med lokalplanarbejdet har Aalborg Kommune være i dialog med Miljøstyrelsen der
understøtter vores vurdering af området. Den videre behandling af byggesagen skal tage
udgangspunkt i denne dialog under lokalplanprocessen.

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

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

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
Ved boligbyggeri skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan
overholdes.
Der er udarbejdet en støjredegørelse, som ligger under Øvrige sagsbilag.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
området anvendes til tæt-lav boligformål,
bebyggelsen får et nutidigt arkitektonisk udtryk der indpasses i det rekreative område,
beplantning og beplantningbælter omkring bebyggelsen,
regnsvandsbassinet indpasses som et rekreativt element,
vejadgang fra Stenholmsvej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Delområde A
Hovedanvendelsen er boligformål
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger
Delområde B
Hovedanvendelsen er rekreativt 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
Området må ikke udstykkes yderligere.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er maks. 17.

5.2 Bygningshøjde
Indenfor lokalplanområdet må ny bebyggelse kun opføres i et plan og med en maks bygningshøjde
på 5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Skorstene, antenner og andre tekniske anlæg skal også holdes under højdebegrænsningen.

5.3 Bebyggelsens placering
Bebyggelsen skal placeres som vist i princippet på Kortbilag 2.
Ny bebyggelse skal placeres min. 2 meter fra skel langs lokalplanens vestlige grænse. Imod nord
skal ny bebyggelse placeres min. 20 meter fra skel.
Bebyggelsen skal opføres i grupper af 2-4 sammenbyggede huse. Der skal så vidt muligt tages
hensyn til indbliksgener mellem husene.
Afstanden imellem boligstængernes nord og sydlige facader skal som minimum være 10 m.
Afstanden kan være mindre på tværs af vejarealer.
Ad 5.3
Med i princippet menes der at der kan laves ændringer i projekteringsfasen, men at konceptet for
bebyggelsen, som vist på Kortbilag 2, skal være opfyldt.

5.4 Mindre bygninger og anlæg
Mindre bygninger og anlæg placeres som i konceptet vist på Kortbilag 2.

5.5 Tagterrasse
Der må ikke opføres tagterasser.

5.6 Sokkelkote
Sokkelkote på ny bebyggelse skal være min. 2,50 m iflg. DVR90
Ad 5.6
Lokalplanområdet vil blive oversvømmet ved klimakote 2,5, hvilket betyder, at der skal indtænkes
sokkehøjde og håndtering af overfladevand i området.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny tæt-lav bebyggelse skal, inden for området fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform,
materialer og farver.

6.2 Facader
Facader på beboelsesbygninger skal udføres i træ, beton eller tegl.
Facader på beboelsesbygninger udført i træ, skal fremstår i en nutidig arkitektur. Det betyder, at der
ikke må opføres fx bjælkehuse eller træhuse med krydsende hjørnesamlinger.
Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer, andre materialer
omfatter også døre og vinduer.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller brune nuancer.
Ad 6.3
Farver på bebyggelsen må ikke være fremtrædende og skal falde ind i de grønne rekreative
omgivelser.

6.4 Tage
Tage skal udføres som ensidet tagheldning, asymmetrisk eller symmetrisk sadeltag med en
hældning på maks. 25 grader.
Der må ikke forekomme afvalmede tage.
Tagbeklædning på beboelsesbygninger og forenings-/fælleshus skal være tegl, skifer, betonteglsten,
tagpap eller grønne tage med bevoksning af græs og urter fx mos-sedum og lignende.
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal maks. 22).
Øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse og skure, der bygges sammen med selve boligen,
skal fremtræde med samme tagmateriale som boligen eller tagpap.

6.5 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
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
Der skal udlægges fælles udendørs opholdsareal svarende til min. 10 % af det endelige grundareal
inkl. regnvandsbassinet.
De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så de skaber gode og attraktive rum med
plads til ophold og rekreation. Hermed menes at inventar, belægninger og beplantning udformes og
placeres ud fra en samlet plan. Det skal samtidig sikres, at de funktioner der indpasses ikke generer
hinanden.
Der skal være et fælles udendørs opholdsarealer i direkte forbindelse med fælleshuset. De primære
fælles opholdsarealer skal placeres imod øst, som vist i princippet på Kortbilag 2.

7.2 Private opholdsarealer
Private udendørs opholdsarealer skal anlægges i direkte forbindelse med boligerne og som
udgangspunkt vende imod syd, som vist 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 levende hegn, hæktype
eller buske.

7.3 Beplantning
Alle arter skal være hjemmehørende og stedstypiske.
Delområde A
Langs grøften, som vist på Kortbilag 2, skal der etableres tæt og uigennemtrængelig hæk eller
buske.
Langs regnvandsbassinet imod skovarealer imod syd skal der plantes en mindst 3 meter bredt og let
åben beplantningbælte til eksisterende skov. Overgangen skal være åben og med spredt
beplantning i form af mindre fritvoksende buske og træer.
Ad 7.3
Eksempler på arter af vedplanter:
Salix-arter: Øret pil Salix aurita, Grå-Pil Salix cinerea, Selje-Pil Salix caprea, Femhannet Pil, Salix
pentandra, Hvidtjørn, Crataegus laevigata, Mirabel: Prunus cerasifera, Hyld: Sambucus nigra,
Skovæble, Malus sylvestris, Kvalkved, Viburnum opulus m.fl.

7.4 Beplantningsbælte
Delområde A
Beplantningsbæltet i mod nord, som vist på Kortbilag 2, skal mindst være 3 m bredt.
Beplantningbæltet skal være afskærmende beplantning af store buske/mindre træer, med lave
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buske i bunden.
De eksisterende buske skal bevares, hvis muligt. Alternativt skal der plantes en kant af nye,
blandede buske.
Beplantningen skal fortrinsvis være hjemmehørende og stedstypiske arter.
Delområde B
I det 16 meter brede beplantningsbælte i delområde B skal eksisterende beplantning af træer og
buske bevares.
Der skal arbejdes med en lavere beplantning som overgang til beplantningsbæltet i delmoråde B.
Dette skal ske indenfor delområde B.
Beplantningsbæltet skal danne en sammenhæng med skovbæltet syd for lokalplanområdet.
Ad 7.4
Egnede buske:
Hjemmehørende Salix-arter, Syren, hvidtjørn, fjeldribs, Ribes alpinum, kvalkved, Viburnum opulus,
benved, Euonymus europaeus, hassel, Corylus avellana, skovæble, Malus sylvestris, dunet
gedeblad, Lonicera xylosteum

7.5 Terrænregulering
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.
Der må ikke terrænreguleres indenfor drypzonen af bevaringsværdige træer.

7.6 Bevaringsværdige træer
Bevaringsværdige træer er udpeget på Kortbilag 2.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes.
Hvis et af de bevaringsværdige træer skal fjernes, på grund af træets sundhedsmæssige tilstand,
skal træet erstattes. Det skal som udgangspunkt erstattes med et træ af en tilsvarende art.
Gravning, byggeri, materialeoplag og jordpåfyldning skal ske uden for drypzonen af et
bevaringsværdigt træ.
Træer langs Stenholmsvej skal bevares så vidt muligt. Træer skal alternativt erstattes, hvis de ikke
vurderes sunde eller er beskadiget.
Ad 7.6
Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt, efter den til enhver tid gældende danske
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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.
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.

7.7 Hegn
Afgrænsning af private haver skal være i form af levende hegn, buske eller hæk.
Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side i samme højde eller lavere
end det levende hegn som fuld udvokset, dog max. 1,8 m.
Der må ikke etableres trådhegn eller andre former for hegn i den øvrige del af lokalplanområdet, så
som på fælles opholdsarealer, i skel eller rundt om regnvandsbassiner osv.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Stenholmsvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Intern vej skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Interne veje skal udlægges som Shared Space/til leg og ophold, og med en kørebane på
mindst 5,50 m i tilfælde af dobbeltrettet vej. Det er muligt at lave indsnævringer langs vejen så
kørerbanen blivere smallere.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil, som vist på Kortbilag 2.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.

8.3 Stier
Stier ind til de enkelte boliger skal være 2 m brede med mindst 1 m bred rabat imod private haver.
Der skal være en rekreativ sti/forbindelse langs det østlige skel, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Forbindelsen skal være uden belægning, men give mulighed for at kunne færdes langs det østlige
skel.
De fælles opholdsarelaer skal være forbundet langs det østlige skel.
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 må ikke være parkering langs intern vej eller i det bebyggede område. Parkering skal etableres
som fælles parkeringsareal efter principperne, som er vist på Kortbilag 2.
Der skal udlægges mindst 6 parkeringspladser hvoraf 1 er handicapparkering.
Det skal være muligt at parkere scootere eller knallerter indenfor et overdækket areal så som enten
carport eller aflukkeligt skur, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal omkring parkeringsarealet reserveres et 1 meter bredt areal, hvor der skal etableres
afskærmende, lav beplantning som kan skærme boligerne fra bilernes lyskegler.
Ad 8.4
Med "i princippet" menes, at parkeringsfaciliteter kan flyttes nogle meter indenfor delområde A i
forbindelse med den endelige fastlæggelse af bebyggelsesplanen.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Der skal inden for Gasforsyningens område ved byfornyelse samt ved nybyggeri efter lov om
almene boliger installeres bygas.
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.
Lokalplanområdet ligger delvist udenfor Aalborg Kommunes gældende spildevandplan. Efter
lokalplanen vedtages vil området blive indarbejdet i spildevandplanen og angivet som planlagt
separatkloakering.
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
Nedsivning af overfladevand er ikke en mulighed inden for området og afledes derfor til
kloaksystemet.
Der skal etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke overfladevandet til 3 l/s pr. ha inden
afledning til kloaksystemet og med en maks. str. på 250 m2.
Regnvandsbassinet er vist med en principiel placering og udstrækning på Kortbilag 2 og der er
under øvrige sagsbilag vedhæftet en beregning på regnvandsbassin.
Regnvandsbassinet og tilhørende vej eller stiarealer, skal placeres minimum 5 m fra alt bebyggelse.
Bassinet skal være vådt og anlægges med permanent vandspejl. Bassinets sider udformes af
sikkerhedsmæssige årsager med svag hældning 1:5, da bassinet ikke må indhegnes.
Regnvandsbassinet skal anlægges på en måde, så der ikke sker nedsivning af regnvand, fx med
bund og sider udført med membran af ler eller plastik.
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Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassinet med mulighed for oprensning af bassinet.
Regnvandsbassinet skal udformes med træer og planter i og rundt om bassinet, således at det ikke
tiltrækker fugleophold.
Bassinet skal fremstå som en del af det rekreative område.
Ad 9.3
Da lokalplanområdet ligger indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg
Lufthavns landingsbaner, skal etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække
fugle, sendes til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden der kan gives tilladelse.
Eventuel dispensation fra 9.3 kan kun ske efter dialog med og godkendelse fra Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse.
Dialogen skal ske med udgangspunkt, i tidligere dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse,
i forbindelse med lokalplanprocessen. Hvor der er blevet sat en maks. størrelse på
regnvandsbassinet på 250 m2.

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 nedgravede containere til opsamling af affald.
Affaldsløsninger skal placeres i tilknytning til det fælles parkeringsområde i den nordlige del af
lokalplanområdet, som vist i princippet på Kortbilag 2.
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.

9.7 Energianlæg
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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.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)

Side 36

Udkast

Lokalplan 2-4-109

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.
Boligerne skal placeres minimum 20 meter fra det nordlige skel grundet støj fra Thistedvej.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
I "øvrige sagsbilag" er der vedhæftet en støjredegørelse
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning, bevaringsværdige træer, anlæg af privat- og fællesarealer mv. er i
overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7,4, 7.5, 7.6 og 7.7
Regnvandsbassin er etableret i overensstemmelse med pkt. 9.3
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.
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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 12-008, Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm
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14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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