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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
Aalborg Kommune har løbende modtaget forespørgsler om muligheden for at, planlægge for
erhverv på arealet beliggende på hjørnet mellem Humlebakken og Langagervej.
Det ønskede område ligger i et velfungerende knudepunkt mellem Humlebakken, Langagervej og
Nordjyske Motorvej, hvilket gør arealet attraktivt i forhold til etablering af lettere erhverv. På den
baggrund er planlægningen igangsat.
Ved realisering af lokalplanen og et nyt kommuneplantillæg, bliver lokalplanområdet udlagt til et nyt
erhvervsområde. Området skal give mulighed for at etablere detailhandel til særlig pladskrævende
varegrupper indenfor miljøklasse 1-4. Særlig pladskrævende varegrupper omfatter f.eks.
motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer,
grus, sten og betonvarer og møbler (listen er ikke udtømmende).
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens afgrænsning og område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er på omkring 17.700 m2, og er i dag udlagt til øvrigt landområde i
kommuneplanrammen 4.10.N2 Landbrugsskolen. Området ligger i landområde øst (landzone) og
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består af en matrikel, 77c Nr. Tranders, Aalborg Jorder, som vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanområdet ligger i et velfungerende knudepunkt mellem Humlebakken, Langagervej og
Nordjyske Motorvej. Området ligger vest for Nørre Tranders by, omkring 350 meter fra Nørre
Tranders Kirke og øst for Nordjyske Motorvej, som grænser op til lokalplanområdet.
Området er i dag en grøn åben mark forpagtet ud til afgræsning af heste. Indenfor lokalplanområdet
er der et terrænfald på omkring 2-3 meter. Terrænet falder fra den østlige del af lokalplanområdet
imod sine omgivelser som vist på Kortbilag 3 - Højdekurver.
Lokalplanområdet nærhed til Nørre Tranders Kirke, betyder i dette tilfælde, at området ligger delvist
indenfor fjernbeskyttelseszonen til Nørre Tranders Kirke.

Billede 1: Lokalplanområdet set imod nord/øst, Nørre Tranders Kirke. Vejen i billedet er Humlebakken og tilkørsel til
Nordjyske Motorvej.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i udkanten af en grøn kile i åbent land mellem Vejgård, Øster Sundby og
Nørre Tranders. Den grønne kile er udlagt til landbrugsområde, og består primært af marker og
mindre skovarealer. Tech Colleges landbrugsskole er placeret i den grønne kile, og ejer store dele af
områdets arealer.
Syd for lokalplanområdet, på den anden side af Humlebakken, er der et større erhvervsområdet
hvilket i dag bl.a. indeholder Brdr. Hosbond A/S, Volvo Truck Center, Aalborg Universitetet og
Fitness World. Syd/øst for området ligger CW Obel Kollegiet og Aalborg Handelsskole (Se billede
2).
Området afgrænses af Langagervej mod øst, Humlebakken mod syd og Nordjyske Motorvej og
Bordrupstien mod vest. De omgivende veje, fortorv, cykelstier og stier giver lokalplanområdet en stor
trafikal fremkommelighed både for bilister, cyklister og gående. Busruter kører dagligt forbi området
via Humlebakken og her er der i dag 2 bustop 200 meter fra lokalplanområdet. Forbindelsen mellem
bustop i området og lokalplanområdet er der i dag gode forhold for fodgængere.
Nordjyske Motorvej ligger omkring 5-7 meter lavere end lokalplanområdet. Imellem motorvejen og
lokalplanområdet er der et grønt beplantningsbælte, hvilket gør at man ikke kan se lokalplanområdet
fra motorvejen. Der er kun 2 opkoblinger til Nordjyske Motorvej fra Humlebakken, en tilkørsel i
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sydgående retning og en afkørsel i nordgående retning (Se billede 3).
Nord for lokalplanområdet er der et mindre skovareal der grænser op til området, hvor i der i dag
ligger to boliger. Boligerne ligger indenfor 100 meter fra den nordlige lokalplangrænse. Grundet
skoven er det ved lokalplanens udarbejdelse, i dag ikke muligt at se erhvervsområdet fra boligerne
(Se billede 4).
Nørre Tranders Kirke ligger nord/øst for lokalplanområdet, og er placeret højt i landskabet.
Højdeforskellen mellem kirken og lokalplanområdet er på omkring 16 meter, og der er derfor et flot
indkig til Nørre Tranders Kirke fra lokalplanområdet og Humlebakken. Indkigget til kirken har en
kulturhistorisk og landskabelig værdi, og skal derfor bevares igennem den videre planlægning (Se
billede 1).

Billede 2-4: 2) Krydset mellem Humlebakken og Langagervej. Erhvervsområdet til venstre på billedet og
lokalplanområdet til højre. 3) Nordjyske Motorvej i nordgående retning. Humlebakken krydser motorvejen. 4)
Skovområde og beboelse nord for lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal sikre et attraktivt erhvervsområde til virksomheder, der lægger vægt på en god
infrastruktur, samt bebyggelse af en arkitektonisk kvalitet, der kan indpasses i lokalplanens
omgivelser.
I planlægning tages der særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders Kirke. Derfor er det vigtigt at
lokalplanen bl.a. tager stilling til bebyggelse, terræn, beplantning, belysning og skiltning.

Anvendelse
Lokalplanen er delt op i 4 delområder A, B, C og D. For at sikre begrønnet kanter er delområderne
B, C og D etableret.
Lokalplanens delområde A giver mulighed for at etablere et erhvervsareal, for detailhandel til særlig
pladskrævende varegrupper, indenfor miljøklasse 1-4 (Se Bilag 0 - Miljøklasse).
I følge en detailhandelsanalyse fra 2017, udarbejdet af ICP for Aalborg Kommune, vurderes det, at
arealet kan anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Anvendelsen
vurderes ikke at have større betydning for detailhandlen i området.
Særlig pladskrævende varegrupper omfatter f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere,
planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer og møbler (listen er ikke
udtømmende).

Bebyggelse disponering
Bebyggelsens disponering skal placeres således, at bygningen ikke tager alt fokus fra indkigget til
Nørre Tranders Kirke. Herudover ønskes det at der skabes en åben begrønnet forplads til
kundeparkering, hvilket er med til at give arealet et attraktivt ankomstområde og indkig til
bebyggelsen fra Humlebakken.
Lokalplanens bebyggelse skal placeres tilbagetrukket på grunden indenfor byggefeltet som vist på
Kortbilag 2. Det samlede grundareal/byggefelt til butikker indenfor lokalplanområdet er fastsat til
maks. 5800 m² som vist på Kortbilag 2.
Bygninger skal placeres således, at udstillingsvinduer og kundeindgange vender fronten imod
Humlebakken, og vareindlevering skal være på nordsiden af bygningen.
De omkringliggende arealer udenfor byggefeltet skal indrettes til kundeparkering og begrønnet
arealer som vist på Kortbilag 2. Indenfor delområde A gives der mulighed for at etablere de
nødvendige foranstaltninger til at forsinke overfladevand så som LAR, faskiner og
regnvandsbassiner.

Bebyggelsens arkitektonisk udtryk
For at skabe et attraktivt og velfungerende erhvervsområde i samspil med arealets omgivelser,
lægges der bl.a. særlig vægt på bebyggelsens arkitektur, placering, formsprog, materialevalg,
størrelse, skiltning og tekniske installationer.
Arkitekturen skal afspejle et nutidig formsprog hvor der er tænkt over udformningen.
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Der skal bl.a. være særlig fokus på bygningens facade imod Humlebakken. Den lange facade
bygningen vil få, skal variere i form af facadespring, samt en variation mellem vinduesåbninger og
facadevæg.
Bygningsdele, materialitet og farvevalg skal gå op i en harmonisk helhed, der afspejler en
indpasning i lokalplanens omgivelser.
Lokalplanens nære omgivelser er bl.a. skovarealer og et indkig til Nørre Tranders Kirke, derfor må
der ikke bruges iøjefaldende farver, så som klar rød, grøn eller gul i bebyggelsen, men kun
jordfarver, sort eller hvid.
Lokalplanområdet ligger i kote 36,5 og Nørre Tranders Kirke i kote 52,5 hvilket giver en højdeforskel
på omkring 16 meter. For at der stadig er mulighed for indkig til kirken fra Humlebakken, er der
fastsat en bebyggelseshøjde på maks. 8,5 meter.
De stillede krav til bebyggelsen er bl.a. for at sikre indkigget til Nørre Tranders Kirke fra
Humlebakken. Det er vigtigt at der er en harmonisk afstemning mellem kirken, det grønne og
lokalplanens bebyggelse, således at kirken bevarer sin monumentale status i det grønne landskab.

Beplantning
Lokalplanområdet får mulighed for et omfattende befæstet areal som består af en bygning på maks.
5.800m2, vejadgange, vendepladser og parkering. Det er derfor vigtigt at beplantning bliver
prioriteret, så området fremstår begrønnet. Herudover er den grønne beplantning med til at
lokalplanområdet indpasser sig i de grønne omgivelser.
Der skal etableres et begrønnet beplantningsareal omkring lokalplanområdet. Der er udlagt 3
begrønnet delområder B, C og D, som har hver deres formål.
Delområde B
Delområde B ligger langs lokalplanområdets nordlige skel.
Nord for lokalplanområdet er der 2 nabogrunde med tilhørende parceller.
Imellem delområde B og parcellerne er der tæt bevokset skov tilhørende nabogrundene. I tilfælde af
at nabogrundejerne fælder skoven skal det sikres, at planlægningen tager forbehold for dette ved
realiseringen af lokalplanen.
Der etableres derfor et 3 meter bredt beplantningsbælte langs det nordlige skel, som vist på
Kortbilag 2. Arealets begrøning skal være med til at give lokalplanområdet en grøn bagside, som
skærmer for vareindlevering osv, og herudover give en grøn overgang fra lokalplanområdet til
skoven.
Den grønne afskærmning kan evt. sammentænkes med begrønnet støjafskærmning, hvis
støjundersøgelser viser at dette er nødvendigt i forhold til beboelsen i nærhed til lokalplanområdet.
Delområde C
Langs motorvejsnedkørslen har Vejdirektoratet tinglyst et vejbyggeareal på 10 meter fra vejskel.
Indenfor arealet må der ikke etableres faste anlæg. For at bevare og styrke det grønne skal
der indenfor vejbyggelinjearealet etableres tæt beplantning bestående af træer og buske.
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Delområde D
Langs lokalplanafgrænsningen imod Humlebakken skal der etableres et begrønnet forareal på
mindst 5 meter, for at give et grønt indkig til lokalplanområdet og for at sikre at der er et grønt
afbræk mellem Humlebakken og lokalplanens befæstede arealer.
Delområdet skal beplantes med ubrudt lave buske eller pur/hæk i delområdets længde langs
Humlebakken med grupper af træer. Beplantningen skal her være mere styret i forhold til at være
forareal til lokalplanområdet. For at give nemmere adgang for gående og cyklende til området skal
der etableres 1 sti fra Humlebakken, der bryder beplantningen i delområde D.

Trafikaleforhold
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Langagervej via en indkørsel, som vist på Kortbilag 2.
Der forventes anlagt en venstresvingsbane til lokalplanområdet, i kombination med en eksisterende
venstresvingsbane til Humlebakken. Venstresvingsbanen bliver en del af salgsbetingelserne for
arealet og skal etableres af fremtidig bygherre.
Indkørslen til området placeres i god afstand fra krydset mellem Humlebakken og Langagervej.
Placeringen er for at afvikle trafikken til lokalplanområdet på den mest hensigtsmæssig måde, og for
at undgå kødannelse på Humlebakken.
Lokalplanområdet kobles op på allerede eksisterende veje, fortov og cykelstier, der ligger i direkte
forbindelse med lokalplanområdet. Der er i dag gode forbindelser til resten af byen. På
Humlebakken er der i dag 2 busstoppesteder.
For at give nemmere adgang for gående og cyklende til området skal der etableres 1 sti fra
Humlebakken, der bryder beplantningen i delområde D.

Terræn
Lokalplanområdet har indenfor arealet et terrænspring på omkring 2-3 meter. Terrænet er faldende
fra den østlige del af lokalplanområdet, ud imod de omkringliggende veje og skovområde, som vist
på Kortbilag 3 - Højdekurver.
Der fastsættes et niveauplan til og med kote 35 i forhold til kommende byggeri. Det betyder at der
kan tages toppen af terrænet på 1,5 meter for at give området et mere regulært niveauplan til at
bygge på og bedre mulighed for adgang.

Skiltning
Lokalplanen giver mulighed for skiltning på facader, et henvisningsskilt ved indkørsel, en pylon i
krydset ved Humlebakken og fritstående skilte i dirkete forbindelse til bygningens eller butikkens
hovedindgang.
I tilfældet af at der ønskes en pylon, placeres denne i niveau med Humlebakken, på hjørnet af
Humlebakken og Langagervej.
Skilte på bygninger skal have en udformning og placering, der er tilpasset den enkelte bygnings
facadeudformning og udtryk. Skiltningen skal derfor være enkel, klar og tydeligt formidle hvilken
virksomhed eller virksomheder, der er i bygningen.
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Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne. Der må ikke anvendes
gennemskinnelige lyskasser. Kun skrifter og symboler må gennemlyses.
Der er fastsat krav i lokalplanen til skiltning indenfor lokalplanområdet, idet at skiltning ikke må
overskygge eller tage fokus fra Nørre Tranders Kirke.

Overfladevand
Lokalplanområdet ligger udenfor Aalborg Kommunes spildevandsplans kloakopland. Efter
vedtagelsen af lokalplanen vil området som udgangspunkt blive indarbejdet i spildevandsplanen
som planlagt separatkloakeret. Ved separatkloakering afledes overfladevand og spildevand i hver
deres rør. Overfladevandet kommer i dette tilfælde til at ende i recipienten Toppentuebækken.
For at hindre en overbelastning af overfladevandets recipient, skal alt overfladevand nedsives på
egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/sek./ha inden afledning til recipient (bæk, å, sø, fjord eller
hav).
Der kan etableres forsinkelsesbassiner, men der skal så vidt muligt undgås hegnet
forsinkelsesbassiner indenfor lokalplanområdet. Der skal derfor indtænkes en variation af
muligheder for håndtering af overfladevandet. Det sættes bl.a. som et krav, at alt tagvand skal
nedsive via faskiner. Yderligere tiltag kunne være grønne tage og/eller LAR-løsninger.
Hvis det viser sig at et hegnet forsinkelsesbassin ikke kan undgås, skal hegnet være et begrønnet
levende hegn.
Alternativt kigges der udelukkende på at håndtere overfladevandet lokalt. I henhold til
spildevandsplanen foreligger der i nye byggemodningsområder en generel mulighed for at udtræde
for hvad angår overfladevand, såfremt det er muligt af lave en lokal håndtering af
overfladevandet. Ved en lokal håndtering af overfladevand vil bygherren spare 40% af
tilslutningsbidraget til kloak.
Der er ikke fastsat et bestemt areal indenfor lokalplanområdet til håndtering af overfladevand, men
der gives mulighed for at det kan planlægges indenfor delområde A.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanområdet er udlagt til øvrigt landområde i kommuneplanen, hvilket ikke er i
overnsstemmelse med den nye planlægning for detailhandel. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Det nye Kommuneplantillæg 4.062 giver mulighed for at etablere detailhandel for særlig
pladskrævende varegrupper. Der udlægges en ny kommuneplanramme 4.10.H1
Langagervej/Humlebakken, som har samme afgrænsning som lokalplanen.
I forbindelse med at der etableres et nyt område til særlig pladskrævende varegrupper, revideres
retningslinje 7.1.4 særlig pladskrævende vare. I revideringen tilføjes det nye rammeområde i
retningslinjen.
Når lokalplanen træder i kraft, overgår arealet fra øvrigt landområde til byzone.

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

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
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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.
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal som
ligger ca. 9 km nordvest for lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i direkte forlængelse af
Aalborg by, og planlægningen vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind
i Natura 2000-området, og i kraft af den betydelige afstand til det nærmeste Natura 2000-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. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på habitatdirektivets bilag
IV. Relevant i forhold til planlægningen er flagermus, som kan benytte arealet som
fødesøgningsområde. Det vurderes, at planområdet ikke udgør et væsentligt område for arter af
flagermus.

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.
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, omkring 2.66 km syd for Limfjorden. Imellem
lokalplanområdet og Limfjorden ligger Aalborg Vestby. Lokalplanen giver kun mulighed for en
bygningshøjde på 8,5 meter, hvilket ikke er højere end bebyggelsen der ligger nærmere Limfjorden.
Det vurderes derfor at planlægningen ikke vil medføre en påvirkning af kystlandskabet.
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Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
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,
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at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

Vejbyggelinje
Lokalplanen grænser op til tilkørsel nr. 25 på Nordjysk Motorvej E45. Ifølge vejdirektoratet er der
den 23. maj 2013, tinglyst en 10 meter bred vejbyggelinje, fra afkørselsrampens vejskel.
Vejbyggelinjebestemmelsen er pålagt efter vejloven, for at sikre motorvejenes mulighed for
udvidelse.
Indenfor vejbyggelinjen må der ikke planlægges for bygninger og andre faste anlæg, herunder
befæstede parkeringspladser, veje, jordvolde og opstilling af større reklameindretning og
skiltepyloner. Hvis der ønskes etableres støjvolde indenfor vejbyggelinjen, skal der søges
dispensation.

Arkæologi
Aalborg Kommune har ved lokalplanens udarbejdelse igangsat en arkæologisk forundersøgelse af
lokalplanområdet i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum og afventer en samlet
vurdering.
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.
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.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
For virkeliggørelse af lokalplanen skal der ikke eksproprieres inden for lokalplanområdet. Aalborg
Kommune er grundejere indtil en fremtidig grundejer overtager arealet.

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.
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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.
Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter Jordforureningsloven. Området er beliggende i landzone og
derfor ikke områdeklassificeret.
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.

Støj
Der planlægges for detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper, miljøklasse 1-4.
Ved virksomheder i miljøklasse 4, er den vejledende minimumsafstand mindst 100 m til boliger. Fra
lokalplanens nordlige afgrænsning, er der omkring 50 meter til nærmeste boligs daglige
opholdsareal. Ved boligernes daglige opholdsareal skal gældende støjgrænser overholdes.
Kommende grundejer/grundejere skal derfor udarbejde et støjnotat, der viser den kommende
støjudbredelse fra de planlagte aktiviteter indenfor lokalplanområdet. Notatet skal belyse hvilke
foranstaltninger der skal etableres for at de gældende støjgrænser overholdes i forhold til beboelsen
nord for lokalplanområdet.

Kirkebeskyttelseszone
Omkring Nørre Tranders Kirke er der fastlagt en Kirkebeskyttelseszone i følge Aalborg
kommuneplans retningslinje, 5.2.7 Beskyttelseszoner omkring kirker.
I retningslinjen er der fastsat beskyttelseszoner omkring udvalgte kirker i Aalborg Kommune. I
retningslinjen står der bl.a. at inden for nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring kirkerne kan der
ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes
betydning som monument i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved tilsidesættes.
Nørre Tranders Kirke ligger omkring 350 meter nordøst fra lokalplanområdet, og
kirkebeskyttelseszonen dækker omkring 10 ha af lokalplanens 17 ha. Kirkens flotte placering højt i
landskabet, betyder at kirken kan ses fra Humlebakken og lokalplanområdet. Den markante
placering i landskabet og indkigget til kirken fra Humlebakken og lokalplanområdet ønsket bevaret.
Aalborg Kommune har været i dialog med Aalborg Stift, som er positiv indstillet i forhold til det nye
lokalplanområde. For at tage særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders Kirke og dens
monumentale betydning i landskabet, er der bl.a. fastsat en maks. bygningshøjde på 8,5 m.
Herudover sættes der krav til tagbeklædning, tekniske anlæg og skiltning i lokalplanens
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bestemmelser.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 77c, Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 23.05.2013
Titel: Deklaration om byggelinjer
Indhold: Byggelinje 10 m fra vejskel langs Nordjysk motorvej. Der må ikke bygges eller etableres
andre varige anlæg på byggelinjearealet mellem vejen og vejbyggelinjen.
Påtaleberettiget: Vejdirektoratet
Lokalplanen fastsætter bestemmelser i overensstemmelse med servitutten.
Matr.nr. 77c, Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 10.03.1975
Titel: Dok om oversigt mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Servitutten er ikke relevant for 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 området kan anvendes til erhvervsformål, med mulighed for detailhandel til særlig
pladskrævende varegrupper, indenfor miljøklasse 1-4,
at ny bebyggelse og beplantning ikke bliver højere end 8,5 meter og indpasses arkitektonisk i
omgivelserne, særligt med respekt for kirken,
at der etableres vejadgang fra Langagervej,
at der tages særlig hensyn til nabobeboelsen mod nord i forhold til belysning og støj,
at der indtænkes forskellige former/løsninger for håndtering af overfladevand indenfor
lokalplanområdet.
at der langs Humlebakken sikres beplantning af buske og træer
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter matrikkel nr. 77c, Nr. Tranders, Aalborg Jorder.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan
overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Hovedanvendelse er erhvervsformål.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Delområde A
Kontor- og serviceerhverv
Butikker med særlig pladskrævende varer
Tankstation (uden tilhørende kiosk og vaskeanlæg)
Let industri og håndværk
Der må ikke etableres restaurant indenfor lokalplanområdet.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-4, se Bilag 0.
Delområde B
Beplantningsbælte med mulighed for støjdæmpende foranstaltninger.
Delområde C
Beplantningsbælte (vejbyggelinje areal)
Delområde D
Beplantningsbælte
Begrønnet forareal

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, indenfor delområde A.
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3.2 Butiksstørrelser
Den enkelte butik skal have et bruttoetageareal på mindst 2000 m2 eller maks. 8000 m2 .
Det samlede bruttoetageareal der kan anvendes til butik er 8000 m2 .
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Grunden må ikke udstykkes.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Delområde A
Ny bebyggelse inkl. oplag må kun placeres indenfor byggefeltet i delområde A, som vist på Kortbilag
2.
Bebyggelsesprocenten er maks. 50 og der kan bygges i 2 etager indenfor byggefeltet.
Bebyggelsen må maks. være 8,5 meter høj, målt fra et niveauplan fastsat til kote 35.
Elevatortårne, skorstene, antenner, skilte og tekniske installationer er også omfattet af
højdebegrænsningen.

5.3 Delområde C
Der må ikke bygges eller etableres varige anlæg indenfor delområde C.

5.2 Delområde B
Indenfor delområde B må der ikke placeres bebyggelse, skiltning, flag, oplag og lignende.
Hvis en støjundersøgelse viser at der er behov for støjafskærmende foranstaltninger langs
delområdet, kan der gives tilladelse til dette.

5.4 Delområde D
Indenfor delområde D må der ikke placeres bebyggelse, flag, oplag og lignende.
Der må kun opstilles et skilt i delområdet, i form af en pylon, som vist på Kortbilag 2.
Ad 5.4
Nærmere bestemmelser om fritstående skiltning og pyloner kan ses i pkt. 7.7
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal udformes med en nutidig arkitektonisk udformning. Bebyggelsen skal indpasses
ind i omgivelserne og være med til at skabe en god helhedsvirkning. Bebyggelse skal være med til
at sikre, at der skabes et attraktivt erhvervsområde.
Bebyggelse må i farver og materialevalg ikke virke skæmmende, hermed menes at facader skal
holdes i et neutralt udtryk og ikke må have signalfarver.
Udvendige installationer, fx ventilationsanlæg, samt mindre bygninger og tekniske anlæg, der knytter
sig til hovedanvendelsen, skal bevidst indgå som arkitektoniske elementer i bebyggelsen i forhold til
materialer og farver eller som minimum inddækkes.
Ad 6.1
Bestræbelserne på bl.a. at fremme den arkitektoniske kvalitet i byggeriet kan byrådet, efter
Byggelovens § 6D, gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre
udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

6.2 Facader
Facaden mod Humlebakken må ikke fremstå som en lukket facade. Mindst 50% af facadens areal
skal udgøres af vinduer, indgangspartier eller andre arkitektoniske detaljer, der bryder fladen.
Facaden mod Humlebakken skal bearbejdes arkitektonisk i form af brudte flader og/eller
facadeforskydninger. Facaden må ikke fremstå som en lang lige facade uden variation.
Bebyggelsen skal fremtræde med facader i følgende materialer: blank teglsten, pudset facader,
overfladebehandlet beton, facadetegl/klinker, træ, transparent glas eller metalpladebeklædning med
en let karakter.
Såfremt der anvendes metal som facadebeklædning, der giver afsmitning til regnvand (fx zink,
kobber, bly o.l.), skal der etableres en særskilt rensning af dette vand.
Bebyggelse skal udvendigt fremtræde i naturfarver eller i dæmpede jordfarver, hvid, sort eller grå.
Der må ikke anvendes med blanke reflekterende materialeoverflader eller i skæmmende
signalfarver såsom klare røde, grønne eller gule farver.

Ad 6.2
Bestemmelsen skal sikre, at facaden mod Humlebakken ikke fremstår som lukket bygningskrop, at
den indpasser sig konteksten og ikke tager blikfang fra Nørre Tranders Kirke.
Generelt må der ikke anvendes materialer til facader og tag, der giver afsmitning til regnvandet.
Eksempler på materialer der giver afsmitning, er ubehandlet zink, kobber, bly, trykimprægneret træ
samt træ, der skal overfladebehandles. Zinktagrender bør erstattes i det omfang, der er andre
løsninger, der har samme holdbarhed og ikke giver anledning til afsmitning til regnvand.
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Anvendes der materialer der kan give afsmitning, kan miljømyndigheden stille krav om rensning.
Overfladebehandlet beton er ikke en glat overflade, men en bearbejdet betonflade med
opmærksomhed på stofligheden af fladen.

6.3 Tage
Tage skal være flade.

6.4 Sokkel
Synlig sokkelhøjde må højst være 50 cm over terræn. Øvrig sokkel skal
udføres i facadematerialet, så den fremstår som en del af bygningen.

6.5 Belysning
Belysning skal etableres således, at det ikke virker generende for naboer eller trafikken. Der må ikke
etableres blinkende, roterende eller dynamisk belysning eller laserlys.
Facadebelysning skal være nedadrettet, og må ikke være skæmmende for naboer eller indkigget til
Nørre Tranders Kirke.

6.6 Skilte på facade
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må hverken helt eller delvis dække
arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre,
eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Skilte må ikke opsættes på tage, eller således at dele af skiltet rager op over facaderne.
Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne. Der må ikke anvendes
gennemskinnelige lyskasser. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Eventuelle spotlamper og
armaturer skal være med nedadrettet lys, spinkle og udført i materialer og farver der er neutrale i
forhold til facaden, de opsættes på.
Der må ikke opsættes stationære eller midlertidige reklame, bannere og flag på facaderne.
Ad 6.6
Aalborg kommune skal give tilladelse til skiltning, der opfordres derfor til at kontakte kommunen for
råd og vejledning , inden skiltet produceres og hænges op.

6.7 Teknisk anlæg
Ventilationsanlæg og lignende tekniske anlæg skal integreres arkitektonisk i bebyggelsen.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelt
For at sikre størst mulig nedsivning på egen grund, skal alle ikke-færdselsbetingede arealer ved
nyanlæg udlægges med beplantning, græsarmering eller anden vandgennemtrængelig overflade.
Befæstede arealer skal afgrænses med kantsten, der hindrer overfladevand og saltholdigt
smeltevand i at løbe ind over de ubefæstede arealer.
Opholdsarealer, til eksempelvis ansatte eller udendørs aktiviteter, skal placeres hensigtsmæssigt ift.
sol/skygge og støj. De skal invitere til ophold ift. deres indretning og udseende, fortrinsvis med et
grønt præg.
Græsarealerne langs vejene må ikke benyttes til nogen form for parkering, udstilling, oplag, hegn og
lignende.
Beplantning må på ingen tidspunkt komme over en højde på 8,5 meter, idet indkigget til Nørre
Tranders Kirke skal bevares.

7.2 Beplantning
Alt beplantning må ikke være højere end 8,5 meter.
Delområde B
Inden for delområde B skal der etableres et tæt beplantningsbælte af træer og buske i hele
delområdets brede.
I tilfælde af nødvendige støjdæmpende foranstaltninger imod nabogrundene skal disse
foranstaltninger være begrønnet og indarbejdet i et beplantningsbælte.
Delområde C
Delområde C skal bestå af et tæt beplantningsbælte af buske og træer i hele delområdets brede.
Delområde D
Delområde D skal fremstå i buske eller pur i mindst 1 meters højde og ubrudt i hele delområdets
længde, langs Humlebakken. Kun 1 sti kan bryde beplantningen. Der skal etableres en sti der
forbinder fortorv og cykelsti til lokalplanområdet fra Humlebakken, som vist på Bilag 2.
Der skal være grupper af træer eller trærækker i regelmæssigt afstand af ca. 20 meter langs
Humlebakken.
Der skal ved placeringen tages hensyn til oversigtsarealer ved krydset mellem Langagervej og
Humlebakken.
Ad 7.2
Eksempler på hjemmehørende arter, buske, 2-5 meter
alm. hyld (Sambucus Nigra)
Tørst (Rhamnus frangula)
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Bæræble (Malus baccata)
Sargents æbe (Malus sargentii)
alm. Benved (Eunonymys europaeus
Hunderose (Rosa Canina)
Øret pil (Salix aurita)
Eksempler på hjemmehørende arter, små træer 5-10 meter
alm. hassel – Bred busk!! (Coryllus avellana)
engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)
Malus alm. æble (Malus Pumilla)
Tørst (Frangula alnus)
Eksempler på hjemmehørende arter, som egner sig som allétræer:
eg (Quercus robur)
røn (Sorbus Aucuparia)
Lind (Tilia cordata)

7.3 Beplantning på parkeringspladser
Der skal plantes solitære træer svarende til mindst 1 træ pr. 12 parkeringsbåse. Træerne skal være
opstammede, og skal fordeles harmonisk i hele området. Der skal sikres tilstrækkelige
vækstmuligheder til beplantningen.
Der skal bruges en halv parkeringsbås pr. træ. plantehullet må ikke være smallere end 2,5 meter.

7.4 Vareindlevering
Vareindlevering skal være på nordsiden af byggefelt A.

7.5 Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer i byggefelt A. Hegnede arealer skal
ske i direkte tilknytning til bebyggelsen enten som en integreret del af bygningens facade eller
afskærmes med tæt hegn, som danner en arkitektonisk sammenhæng med bebyggelsen.
Oplag må ikke være synligt fra omgivelserne.
Containere skal opstilles inden for byggefelt A i varegårde eller på særligt indrettede områder, og
skal afskærmes mod omgivelserne med fast hegn, mur, beplantning eller lignende.

7.6 Flagstænger
Der må opstilles op til 3 flagstænger indenfor delområde A. Flagstængerne placeres i en gruppe.
Flagstangens højde må være maks 6 m. Flagstangen må udelukkende benyttes til Dannebrogsflag
og/eller til flag med firmanavn og/eller -logo.
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Der må ikke flages med reklameflag eller lignende.

7.7 Fritstående skilte
Der kan opstilles maks. en pylon og et henvisningsskilt indenfor lokalplanområdet, som vist på
Kortbilag 2.
Øvrige fritstående skilte skal være flytbare og ikke stationære skilte og må kun foregå i direkte
forbindelse med den nye bebyggelse.
Pylonen må maks. være 4 meter høj, 1 meter bred og 0,5 meter dyb. Pylonen skal placeres i niveau
med Humlebakken i kote 33-34. Pylonen må kun skilte med firmanavn og logo for det eller de
virksomheder der er placeret indenfor lokalplanområdet.
Henvisningsskiltet må maks. være 1,5 meter høj og med en skilteflade på maks. 1 m2.
Henvisningsskiltet skal placeres ved indkørsel til lokalplanområdet.
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på
at orientere, og må ikke virke dominerende. Henvisningskiltet må kun have anvisende tekst og tegn.
Øvrig skiltning må kun sættes op i nærhed og direkte forbindelse til bygningens eller butikkens
hovedindgang. Der må ikke skiltes på parkeringspladser eller grønne arealer.
Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne. Der må ikke anvendes
gennemskinnelige lyskasser. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Eventuelle spotlamper og
armaturer skal være spinkle og udføres i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden
og/eller skiltet de opsættes på.
Der må ikke opsættes laserlys eller dynamiske, digitale reklameskilte som fx lysaviser eller
animerede reklamer.
Ad 7.7
Bestemmelserne er tage med udgangspunkt i Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser,
læs mere via dette link.
Aalborg kommune skal give tilladelse til skiltning, der opfordres derfor til at kontakte kommunen for
råd og vejledning, inden skiltet produceres og hænges op.

7.8 Terrænregulering
Der må terrænreguleres ned til kote 35(DVR 90).
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.

7.9 Belysning
Der må kun opstilles belysning indenfor delområde A og tilhørende byggefelt i forbindelse med
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parkering, veje og stier.
Belysningsarmaturer skal højde- og udformningsmæssigt tilpasses deres forskellige funktion langs
hhv. veje og stier. Der skal vælges armaturtyper, som ikke blænder eller oplyser andet end vej- og
stiearealer.
Belysning af parkeringsarealer skal etableres ved opstilling af armatur med en lyspunkthøjde på
maks. 4 meter.
Belysningsarmaturer skal være ensartet indenfor hele delområdet.
Alt belysning skal være nedadrettet og skal tage særlig hensyn til naboer og Nørre Tranders Kirke.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Langagervej, som vist på Kortbilag 2.
Anlæg af ny venstresvingbane på Langagervej skal finanseres af kommende bygherre.

8.2 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker til pladskrævende
varegrupper.
Parkering skal etableres som fælles parkeringsareal indenfor det areal den principielle tegning viser
på Kortbilag 2.

8.3 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkeringspladser med mindst 1 plads pr. 100 m² kontor eller
udvalgsvarebutik.

8.4 Stier
Lokalplanområdet skal kobles op på allerede eksisterende fortov og cykelstier der er i direkte
forbindelse til lokalplanområdet.
Der skal etableres 1 sti fra Humlebakken, der bryder beplantningen i delområde D.
Det skal sikres at stien til de bløde trafikanter placeres således i delområde D, at de sikkert kan
passere parkeringspladsen.
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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.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne. Blokvarmebestemmelserne gælder for varmeinstallationer
med en installeret effekt større end 250 kW, etableret i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning
før 1. januar 2019. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
ikke kan fritages fra krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres
supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.

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.
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 Overfladevand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller/og alternativt forsinkes til 1 l/sek./ha inden
afledning til recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Håndtering af overfladevand skal ske indenfor delområde A.
I det at overfladevandet skal nedsive på egen grund eller forsinkes, skal der indtænkes en variation
af muligheder, hvor både LAR løsninger og/eller forsinkelsesbassin tages i betrækning.
Regnvand fra tage skal nedsive via faskiner, en supplerende løsning kan være grønne tage.
Øvrige forsinkelse skal ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler,
regnbede o.l., der indgår som rekreative elementer indenfor delområde A.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
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Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

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.
Affaldsløsninger skal etableres i delområde A i forbindelse med bebyggelsen.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Hvor der er behov for at opsamlingen af affald sker i storcontainere, skal der tages hensyn til, at
containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
Containere skal opstilles inden for varegårde eller på særligt indrettede områder, og skal afskærmes
mod omgivelserne med fast hegn, mur, beplantning eller lignende.
Ad 9.4
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er
plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.
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
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
Energianlæg på tagflader må ikke være synlige fra de omkringliggende omgivelser, og skal være en
integreret del af bebyggelsen, således bebyggelsen har en maks højde på 8,5 meter.
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Ad 9.7
Der stilles særlig krav til i hvilke tilfælde der bl.a. må opsættes solenergianlæg i i forhold til
varmeforsyningsloven, se bestemmelse 9.1 Opvarmning.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsom anvendelse samt ændringer af eksisterende
bebyggelse udformes så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj er
overholdt.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles der krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst muligt gene for
støjfølsomme anvendelser.
Vareindlevering skal placeres og indrettes med evt. støjafskærmende foranstaltninger, så det
medfører mindst mulig gene for naboer.
Ad 10.2
I forbindelse med byggeansøgning stilles der krav om at der skal udarbejdes et støjnotat, der viser
den kommende støjudbredelse fra aktiviteterne ved detailhandelen for særlig pladskrævende
varegrupper miljøklasse 1-4. Der skal muligvis etableres støjskærmende foranstaltninger mod nord,
det vil støjnotatet/støjberegning vise.
Ved detailhandel for særlig pladskrævende varegrupper miljøklasse 1-4 er
minimumsafstandskravene mindst 100 m til bolig. Der er kun 45 meter til nærmeste boligs daglige
opholdsareal nord for området. Ved boligernes daglige opholdsareal skal de gældende støjkrav
være overholdt.
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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 og stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.4.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2 og 8.3.
Beplantning er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2 og 7.3.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Forsinkelse af overfladevand er etableret med de nødvendige foranstaltninger efter pkt. 9.3.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
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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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Signatur

Lokalplangrænse

Vejadgang

Beplantningsbælte

Byggefelt

Færdselsareal

Pylon

Vendeplads

Delområdegrænse

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Vejbyggelinje
Skilt
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Øvrige sagsbilag
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner bliver der ofte lavet baggrundsmateriale, hvor kun
dele eller konklusionen bliver brugt i selve lokalplanen. Det kan fx være støjberegninger,
geotekniske rapporter eller skyggediagrammer.
Herunder kan du se noget af det baggrundsmateriale, der er produceret til denne lokalplan.
Det er vigtigt at understrege, at bilag herunder IKKE er en del af lokalplanen. De ligger som en
service til læseren, da vi løbende vil forbedre de muligheder, du har for at hente oplysninger om
lokalplaner og deres tilblivelse.
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Side 56

29

30

21.8.2019

