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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
I maj 2018 blev en byudviklingsplan for Vestbjerg godkendt i byrådet. I byudviklingsplanen er peget
på, at området syd for Mejlstedvej i Vestbjerg kan omdannes til fremtidigt boligområde kombineret
med centerformål og rekreative formål. Denne lokalplan er udarbejdet for at følge op på
byudviklingsplanens intentioner og omhandler den østlige del af området syd for Mejlstedvej.
Vestbjerg er kendetegnet ved, at byen er placeret på en sydvestvendt bakke og tæt på Hammer
Bakker. En stor del af byen består af åben/lav boligbebyggelse, og der efterspørges et mere
differentieret boligudbud i byen.
Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at
lokalplanområdet kan indrettes til såvel boliger (i form af tæt/lav og etage), men også centerformål
og rekreative formål.
Der er i lokalplanen fokus på områdets centrale placering i byen, samt at området ligger på kanten
mellem 2 landskabstyper i og med, at der er engarealer mod syd og bakkelandskab mod nord.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område vist på luftfoto fra 2019.

Lokalplanområdet
På oversigtskortet ovenfor er lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid streg. Den østligste del
af lokalplanområdet ligger i byzone og den resterende del i landzone. Hele området overføres i
forbindelse med lokalplanen til byzone. Lokalplanområdet har et areal på ca. 11,4 ha.
Området er centralt beliggende i Vestbjerg og bruges i dag til forskellige funktioner. I den østlige del
findes en del idrætsrelatede faciliteter såsom fodboldbaner, tennisbaner, klubhuse, petanque,
multibane og beachvolley. Disse funktioner forventes med tiden flyttet til området ved den
eksistende skole og hal i den nordlige del af byen (kaldet "Idræt på toppen"). Desuden ligger en
nedlagt skole, som i en periode har fungeret som dus og ungdomsklub. I øjeblikket bliver
bygningerne ikke brugt.
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Skråfoto med de nuværende forhold i området. Området ses fra nord. For i højere grad at skabe synergi-effekt ved
skolen/hallen çyttes eksisterende idrætsfunktioner i området og giver plads til nye funktioner. Eksisterende gård inden
for lokalplanområdet er nedrevet.

Området ligger på kanten mellem 2 landskabstyper (bakkelandskabet mod nord og engområder
mod syd). Dette giver mulighed for lange udsigtskig mod syd. På tværs af området ligger den
tidligere istidsskrænt, som flere steder er reguleret. Mejlstedvej ligger højest i området og ligger ca. i
kote 13,5 m. Herfra sker der et jævnt fald mod sydvest. Der sker et mere markant fald ca. fra kote 11
m til kote 7 m. Herefter starter det flade engareal, som fortsætter med at falde jævnt til kote 5 m.
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Højdekurver for området viser, at der er et jævnt fald fra Mejlstedvej og mod syd. Herefter bliver faldet mere stejlt.
Enkelte steder fordi, at der er sket en forarbejdning af terrænet som følge af etablering af boldbaner mv.

På en del af istidsskrænten er der for ca. 20 år siden plantet et mindre område med træer.
Karakteristisk for lokalplanområdet er, at der flere steder findes eksisterende læbælter. Både rundt
om boldbanerne, men også langs Mejlstedvej. Disse læbælter gør også, at området kan synes
meget lukket mod Mejlstedvej. Ved den tidligere skole findes flere større træer, som bør bevares,
såvidt det er muligt. I området ved den nedrevne gård er der et stort flot ahorntræ på den tidligere
gårdsplads, som skal bevares.
Syd for lokalplanområdet er registeret områder med beskyttet natur (i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 3). Områderne er registreret som eng og sø.
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Fotos af den eksisterende bebyggelse i området ved den nedlagte skole og idrætsfaciliteter.

Gård-bebyggelsen, som den så ud i foråret 2018. Alle bygninger er i løbet af foråret 2019 nedrevet.
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Indenfor området findes en del beplantning. Blandt andet er der store træer i området syd for skolen. Det store
karaktergivende ahorntræ, som står på gårdspladsen, er bevaringsværdigt og skal indgå i den nye bebyggelse.

Omgivelser
Områdets centrale placering i Vestbjerg gør, at der ikke er langt til byens forskellige faciliteter og
heller ikke langt til Aalborg. Lokalplanområdet ligger syd for Mejlstedvej, som er den oprindelige
bygade i to mindre landsbyer, som med tiden er vokset sammen op ad bakken og blevet til Vestbjerg
i løbet af nogle årtier. Det er også langs Mejlstedvej, at der findes kollektiv trafik. Der ligger 2
busstoppesteder langs Mejlstedvej i umiddelbar tilknytning til lokalplanområdet.
Mod nord og øst findes den eksisterende by, mens området mod syd består af lavtliggende
engarealer, hvilket giver fine udsigtskig. Området længere mod vest langs Mejlstedvej består af
eksisterende gårde, som ligger som perler på en snor. Området her er også udpeget til kommende
byudviklingsområde, og området skal udvikles med respekt for den gårdstruktur, der er i området og
dermed den fortælling, der ligger i heri.
Via eksisterende og nye stiforbindelser bliver lokalplanområdet knyttet op på den eksisterende by.
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Områdets centrale beliggenhed i Vestbjerg gør, at der er tæthed til især indkøb og bus. Men også skole og Hammer
Bakker ligger inden for overskuelig afstand.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanens bestemmelser er udarbejdet på grundlag af principperne i illustrationsplanen vist på
Kortbilag 3.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en byomdannelse af området. Der bliver mulighed for
en ny dagligvarebutik og nye detailhandelsbutikker. Disse funktioner kan kombineres med ny
boligbebyggelse. De nye boliger kan bestå af rækkehuse, dobbelthuse eller lejligheder.
Derudover udlægger lokalplanen et areal på knap 5,6 ha til rekreative formål. I dele af dette areal vil
der være mulighed for at håndtere regnvand fra lokalplanområdet samt et større opland i Vestbjerg.
Området har potentiale til at kunne anvendes til rekreation og måske forskellige aktiviteter for byen,
såfremt det kan forenes med regnvandshåndteringen.

Illustrationsplanen der viser et eksempel på, hvordan området kan indrettes i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser. Planen viser desuden, hvordan terrænet ønskes bearbejdet med modellerede terrænkurver (dette ses
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dog bedst på Kortbilag 3).

Disponering
Baggrunden for områdets disponering er dels et ønske om at udvide det eksisterende centerområde
i Vestbjerg samt skabe mulighed for en omdannelse af et centralt beliggende område i Vestbjerg.
Området er disponeret, så ny bebyggelse placeres på de nordlige dele af lokalplanområdet. Dette
skyldes terrænet og et ønske om at undgå udfordringer med klimatilpasning på grund af stigende
grundvandsstand. Området mod sydøst ligger lavt og skal anvendes til håndtering af overfladevand
kombineret med rekreative formål.
Lokalplanområdet er disponeret gennem udlæg af 8 delområder bestemt efter deres anvendelse og
beliggenhed i området (se Kortbilag 2). Boligbebyggelse skal placeres min. 15 m fra Mejlstedsvejs
vejmidte for at minimere gener fra trafikstøj. Dette skaber desuden plads til ny allébeplantning langs
Mejlstedvejs sydside.
Et fokusområde fra byudviklingsplanen for Vestbjerg var at sikre udsigtskig mod syd (over
engarealerne) fra de nord/syd-gående veje/stier nord for Mejlstedvej samt fra Mejlstedvej i det hele
taget. Dette princip er videreført i og med, der skabes udsigtskig de steder, hvor der etableres nye
vej- og stiforbindelser. Især udsigtskig fra Blomsterbakken og mod syd over engene er vigtigt at
bevare.
Delområde A omfatter områdets vestlige del og udlægges til boligformål. Området er en del af det
område mod vest, hvor der har været gårdbebyggelse. Bebyggelsen i området er nedrevet.
Delområde B er beliggende i område til centerformål og er tiltænkt en ny dagligvarebutik og
forskellige publikumsrettede funktioner. Dette kan eventuelt kombineres med boliger, såfremt der
ikke er væsentlige støjgener.
Delområde C ligger også i område til centerformål, men her er der dog ikke mulighed for at placere
en dagligvarebutik. Der er mulighed for en bred vifte af anvendelser, når blot eventuelle miljøgener
tages i betragtning. Området forventes primært at komme til at bestå af boliger, men der vil også
være mulighed for, at der i stueetagen kan etableres publikumsrettede erhverv som fx blomsterbutik
eller restaurant.
Delområde D og E udlægges til boligformål. Begge områder har eksisterende nabobebyggelse mod
nord og øst. Det er med lokalplanen forsøgt at minimere indkigsgener til eksisterende beboelse.
Delområde F og G udlægges til henholdsvis fælles friareal og rekreative formål. I begge delområder
er der mulighed for at indrette noget af området til håndtering af regnvand.

Anvendelse
Lokalplanområdet udlægges til en kombination af boliger, centerområde og rekreativt område.
Delområde A, D og E udlægges til boligformål i form af tæt/lav eller etagebebyggelse i 2 etager.
Delområde B er tiltænkt centerformål med en bred vifte af muligheder. På Kortbilag 3 er vist en
model, hvor der placeres en dagligvarebutik i den vestlige del af delområdet. Både delområde B og
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C kan indeholde forskellige publikumsrettede funktioner som mindre butikker kombineret med
boliger. Det er dog kun muligt at placere en ny dagligvarebutik i delområde B. Det er målet, at
lokalplanområdet skal hænge godt sammen med det eksisterende centerområde nord for
Mejlstedvej. Derfor er der i 2018 etableret nye helleanlæg, så det er mere sikkert for bløde
trafikanter at passere Mejlstedvej.
Ved tæt/lav bebyggelse forstås boliger som rækkehuse, dobbelhuse og lignende, som er adskilt af
lodrette lejlighedsskel. En eventuel 1. sal skal forbindes via en intern trappe.
Ved etageboliger forstås boliger, som er adskilt af både lodrette og vandrette lejlighedsskel.
Adgangen til en lejlighed på 1. sal kan finde sted via en ekstern trappe, som skal fremstå som en del
af bygningens arkitektur. Såfremt der etableres altangang, skal denne også indgå som en del af
bygningens arkitektur - dvs. den skal være en del af bygningens volumen. Adgangsarealets
ydersider skal ligge bag eller følge bebyggelsens facadelinjer.
Delområde F og G udlægges til rekreative formål og skal friholdes for boligbebyggelse. Indenfor
begge delområder kan der ske terrænregulering af den kunstige skrænt (som vist i princippet på
Kortbilag 3). Delområderne skal anvendes til håndtering af regnvand fra et større opland i Vestbjerg.
Der arbejdes pt. med at finde ud af, hvordan området konkret kan indrettes. Lufthavnen har fokus på
flysikkerhed, og store våde bassiner kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med birdstrikes
pga. trækkende fugle. På Kortbilag 3 ses et muligt eksempel på områdets fremtidige udtryk.
Delområde H består af den eksisterende overordnede vej Mejlstedvej, som i forbindelse med
lokalplanen overføres til byzone. Desuden består delområde H også af den eksisterende boligvej
Niels Lyhnes Vej, som forlænges i forbindelse med lokalplanen.

Bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse på den nordlige del af
lokalplanområdet. Eksisterende bebyggelse forventes nedrevet i forbindelse med realisering af
lokalplanen.
Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med udnyttelig tagetage. Bebyggelsen må opføres med en
højde på maks. 8,5 m. Bebyggelsens højde skal måles fra et i forbindelse med byggesagen
nærmere fastsat niveauplan. Der er dog for delområde A og E fastsat niveauplan i lokalplanen.
Illustrationsplanen på Kortbilag 3 viser en modellering af områdets højdekurver og dermed vises
også i hovedtræk, hvordan bebyggelsen skal placeres i terrænet. Indenfor delområde E er der en
del kunstigt terræn, som skal reguleres, så der skabes et jævnt fald fra nord mod syd. Dette også af
hensyn til nabobebyggelsen mod øst, som ligger lavere i terrænet.
Inden for lokalplanområdet er der mulighed for bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maks.
40 i delområde A, E og F. Bebyggelsesprocenten for delområde B, C og D er maks. 50.
Lokalplanen fastlægger, at bebyggelse i delområde C og D skal orienteres nord/syd for at skabe
mulighed for udsigtskig fra Mejlstedvej og ned over engarealerne. Der er ikke udlagt byggefelter i de
to delområder, men hovedprincippet er, at bebyggelsen skal orienteres mod nord/sydgående
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vejarealer, som skal indrettes som shared space-områder.
Lokalplanen fastlægger for delområde A og E byggefelter, hvor indenfor al større bebyggelse i
området skal placeres. Uden for byggefelter kan der kun placeres mindre bygninger, som er
nødvendige af hensyn til områdets funktion.
For alle delområder gælder, at boligbebyggelse skal placeres min. 15 m fra Mejlstedvejs midte.
Dette af hensyn til gener fra trafikstøj.
Det gælder for hele området, at der ikke må placeres mindre bygninger i området mellem
Mejlstedvejs midte og 15 m syd for denne. Der kan dog placeres enkelte skure, hvis disse
sammenbygges med den nye bebyggelse. Der skal være mulighed for at placere ny allé-beplantning
langs sydsiden af Mejlstedvej, som samtidig skal give mulighed for frit udsyn til den nye bebyggelse.
For delområde B fastlægges ikke byggefelter, men det fastlægges, at al større bebyggelse skal
holdes i en afstand på 15 m fra Mejlstedvejs midte. Mod syd skal der holdes en afstand på min. 2,5
m til skovområdet hvis det drejer sig om dagligvarehandel, detailhandel eller lignende funktioner.
Boligbebyggelse skal placeres i en afstand af min. 15 m fra skovområdet mod syd.
Såfremt byggeretten skal udnyttes til fulde er det nødvendigt, at størstedelen af områdets
bebyggelse opføres i 2 etager, hvilket også vil medføre et mindre "fodaftryk" fra bebyggelse i
området og dermed en mere "luftig" bebyggelsesplan.
Bebyggelse i området skal fremstå som en dynamisk struktur og må ikke fremstå med lange
monotone facader. Inden for hvert delområde skal bebyggelsen have et gennemgående
arkitektonisk udtryk i form og materialevalg med mulighed for mindre variationer. Der lægges vægt
på, at bebyggelsen detaljeres, så den ikke fremstår ensformig.
Inden for delområde B er der mindre krav til, at bebyggelsen skal have et gennemgående
arkitektonisk udtryk, da det forventes, at området vil komme til at indeholde meget forskelligartede
funktioner.
For at sikre en harmonisk bebyggelse i området fastlægger lokalplanen, at bebyggelsens tagform og
tagmateriale indenfor delområde C, D og E skal være ens eller baseret på samme arkitektoniske
tema. Inden for delområde A skal bebyggelsen etableres med sadeltag. Indenfor delområde B er der
ikke krav om samme tagform og tagmateriale.
I lokalplanens bestemmelser står, at ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk
formsprog og have et højt kvalitetsniveau. Nedenfor er vist eksempler på, hvordan denne
bestemmelse kan tolkes.
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Eksempler på hvordan ny boligbebyggelse i området kan komme til at se ud.

Ny boligbebyggelse i delområde C, D og E kan udføres med ensidig taghældning.
Ny bebyggelse i delområde A med den nedlagte gård skal have referencer til den oprindelige
bebyggelse i struktur og udtryk. Nedenfor er vist, hvordan bebyggelsen forventes at komme til at se
ud.

De sydligt beliggende boliger i delområde A forventes at blive udført i en arkitektur, som vist ovenfor.
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De nordligt beliggende boliger i delområde A forventes at blive udført i en arkitektur, som vist ovenfor.

I delområde B er der mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik. Såfremt krav til støjforholdene
kan overholdes, kan der også delvis etableres boliger på 1. sal. Nedenfor er vist eksempler på,
hvordan en dagligvarebutik med boliger på 1. sal kan udformes. Det kan ikke undgås, at der i
delområde B vil være store flader med parkering. For at skabe en god overgang mellem parkering
og øvrigt område skal der etableres en grøn kantzone.
Der bør arbejdes med en form for pladsdannelse i delområde B og C, så der bliver mulighed for
ophold på den stiforbindelse, der skal koble centerområdet nord for Mejlstedvej sammen med
centerområdet syd for Mejlstedvej og videre ned til det rekreative område mod syd.

Forslag til hvordan arkitekturen i delområde B og C kan blive, hvis der indrettes boliger på 1. sal kombineret med
publikumsrettede funktioner i stueplan.

Det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at såfremt der etableres bebyggelse med vandret
ejendomsadskillelse, skal udvendige trapper og altangange integreres i bygningens arkitektur.

Side 16

Udkast

Lokalplan 5-6-104

Til venstre et eksempel, hvor udvendig trappe og adgangsplateau er integreret fint i arkitekturen. Til højre et eksempel
på hvordan en udvendig trappe og adgangsforhold til 1. sal ikke er integreret i bygningens arkitektur.

Infrastruktur
Lokalplanen skal sikre, at trafikbelastningen fra den nye bebyggelse afvikles på en hensigtsmæssig
måde i forhold til den eksisterende infrastruktur. Det vil sandsynligvis blive nødvendigt med en form
for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mejlstedvej.
Hele området får vejadgang fra Mejlstedvej via 5 overkørsler, hvoraf de 4 er nye overkørsler (hvis
overkørslen ved den nedlagte gård også regnes som en ny overkørsel). Generelt er det forsøgt at
minimere antallet af nye overkørsler, men samtidig er det heller ikke ønskeligt at anvende plads i
området til fordelingsveje. Mejlstedvej er i lokalplanen beliggende i delområde H og er medtaget i
lokalplanen for at kunne overføre arealet til byzone.
Lokalplanen fastlægger, at der i delområde A etableres en overkørsel til Mejlstedvej med en
beliggenhed ca. midt i delområdet. Delområde B får også en ny overkørsel ca. midt i delområdet. I
den vestlige del af delområde B er der mulighed for at etablere en overkørsel, som kun skal bruges
til varelevering. Ved delområde C etableres en ny overkørsel til Mejlstedvej. Delområde E får
vejadgang til Mejlstedvej via den eksisterende vej - Niels Lyhnes Vej. Indenfor vejudlægget til Niels
Lyhnes Vej skal etableres fortov i den østlige side af vejen, som vist på Kortbilag 2.
På Kortbilag 2 ses, hvordan de interne veje i lokalplanområdet skal placeres. Der er tale om en
principskitse, hvilket betyder, at placeringen kan rykkes nogle meter.
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Mejlstedvej og Niels Lyhnes Vej udgør de to eksisterende vejanlæg i området. På Mejlstedvej er der en årsdøgstrafik på
ca. 2.450 biler (2016).

De interne boligveje skal i så stor udstrækning, som det er muligt, indrettes som shared space. Det
ønskes, at vejene skal være omdrejningspunkter i de forskellige bebyggelser og i højere grad
fungere som byrum end en egentlig boligvej kun til biler.
Derfor skal der i udformningen af vejene være opmærksomhed på deres karakter, så de motiverer til
liv, leg og ophold og et sted, hvor beboerne kan mødes. Mere grønt i forbindelse med boligvejene vil
ofte medføre mere attraktive byrum. Der er forskellige muligheder for, hvordan de interne veje kan
indrettes, men en stor faktor er belægningen. Som udgangspunkt skal der etableres asfaltbelægning
på parkeringsområder/manøvrearealer, mens der langs boligveje skal arbejdes med forskellige typer
flisebelægning kombineret med grønne felter med beplantning. Parkeringsområder kan også delvis
etableres med permeabel belægning for at øge områdets grønne udtryk og give mulighed for
nedsivning af regnvand.
Udover at fungere som byrum skal de interne veje opfylde forskellige funktionelle krav som
adgangsvej til boliger og parkeringsområder. Det er ikke nødvendigt, at der på alle steder på en
boligvej skal kunne passere 2 modkørende biler. Det kan være en fordel på den måde at minimere
vejarealet og derved skabe plads til mere grønne boligveje. På parkeringspladser og ved
affaldsmolokker skal der skabes den fornødne manøvremulighed, og der skal i hvert delområde
indrettes område(r), hvor det er muligt for lastbiler at vende.
Lokalplanen fastlægger en parkeringsnorm på 1½ p-plads pr. bolig. For at skabe den fornødne plads
til shared space-områder vil det ofte være nødvendigt at placere mindst ½ p-plads pr. bolig uden for
selve boligvejen. Nedenfor er vist eksempel på, hvordan parkeringspladser kan grupperes i
bebyggelsesområdet, hvilket skaber plads til andre funktioner på selve boligvejen. Desuden ses,
hvordan der er arbejdet med at skabe en varieret flade bestående af forskellig belægning og grønne
felter med beplantning.
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Eksempel på illustrationsplan fra Gistrup, hvor der er arbejdet med at skabe en attraktiv boligvej med mulighed for
ophold og mere grønt.

Der reserveres areal til stier fra Mejlstedvej og mod syd i området. Dette for at knytte området syd
for Mejlstedvej bedre sammen med det eksisterende byområde nord for Mejlstedvej. Der skal også
være øst/vest-gående stiforbindelser internt i hvert delområder og mellem de forskellige delområder
for at knytte hele det nye område godt sammen.
Der skal etableres en rekreativ sti syd om Vestbjerg. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser,
som skal sikre denne stiforbindelse indenfor lokalplanområdet. Desuden vil det være oplagt at
etablere forskellige stier i det rekreative område, hvor også regnvandshåndtering skal placeres.
Disse stier kan både etableres med underlag i stenmel, grus, flis eller som trampestier.

Regnvandshåndtering, beplantning og opholdsarealer
Regnvand fra et større opland i Vestbjerg, og dermed også fra lokalplanområdet, skal håndteres i
delområde F og G. Grunden til opdelingen i delområde F og G er, at delområde F ligger inden for
kommuneplanramme til center- og boligformål. Der er mulighed for, at dele af delområde F kan
indrettes til fælles opholdsareal for bebyggelsen, såfremt det kan dokumenteres, at der bliver tale
om reelt opholdsareal. Både delområde F og G kan komme i spil til regnvandshåndtering. Der
arbejdes på en konkret plan for området i et samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og
Kloakforsyningen. Det forventes, at området vil være indrettet til håndtering af regnvand i løbet af
2021.
Der udlægges areal til en ny rekreativ stiforbindelse på langs af de rekreative områder i delområde
H. Stiforbindelsen er tænkt til at være en del af en kommende rekreativ sti langs hele sydsiden af
Vestbjerg. Stien kobler sig, fra det sydøstlige hjørne af delområde H, op til eksisterende markvej
langs Fyldgrøften. Herfra kan man fortsætte til landevejen.
Da området kun ligger ca. 6 km nordøst for Aalborg Lufthavn, er der fokus på lokalplanområdets
betydning for lufthavnssikkerheden. Fugle på træk udgør en fare for flysikkerheden, og derfor er det
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ikke hensigtsmæssigt med store åbne regnvandsbassiner/søer med synligt vandspejl, da disse
tiltrækker fugle og dermed øger risikoen for birdstrikes i forbindelse med ind- eller udflyvning fra
lufthavnen. Der er dialog i gang med lufthavnens vildtkonsulent i forhold til, hvordan området skal
indrettes, så det ikke tiltrækker fugle. Det drejer sig blandt andet om, at bassiner med åbent
vandspejl ikke må overstige 300 m2. Tilplantning med træer, der skjuler vandspejlet, har
tilsyneladende en positiv indvirkning.
Området vil blive indrettet som et rekreativt område med et naturligt udseende. På Kortbilag 3 ses et
bud på, hvordan området kan komme til at se ud.
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For at aktivere området, og skabe forskellige muligheder for rekreativ anvendelse, kan område F og G også bruges til
forskellige former for aktiviteter under hensyntagen til hovedformålet, som er regnvandshåndtering.

Delområde F og G har potentiale til at blive et attraktivt samlingssted for hele byen. Der kan
arbejdes med, hvordan området kan anvendes til andet og mere end håndtering af regnvand. Måske
kan skrænten f.eks. anvendes som byens kælkebakke om vinteren.
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Selvom de våde regnvandsbassiner sandsynligvis ikke bliver større end 300 m2 , vil der være mulighed for at anvende
dem til forskellige aktiviteter, som eksempelvis skøjteløb om vinteren.

Lokalplanområdet skal generelt fremstå med en grøn karakter. Bevaringsværdig eksisterende
beplantning er vist på Kortbilag 2. Det drejer sig om stort ahorntræ i delområde A,
beplantningsbælte i den vestlige del af delområde A, beplantningsbælte mellem delområde A og B,
fredskovsområde i delområde G, beplantning i den grønne forbindelse i delområde D,
beplantningsbælte i delområde D, læbælter i delområde G samt større enkeltstående træer i
delområde E. Træer med en stammediameter over 25 cm er som udgangspunkt bevaringsværdige.
Eksisterende tæt beplantning op mod Mejlstedvej - især i delområde B og C skal fjernes/udtyndes
og/eller, der skal nyplantes træer, som i højere grad har karakter af allé-beplantning. Dette skal give
en mere åben og imødekommende struktur i området.
Lokalplanen fastlægger, at min. 15 % af et delområde skal udlægges til fælles udendørs
opholdsarealer, hvis ellers delområdet indeholder boliger. Hvis området udelukkende består af
dagligvarehandel eller detailhandel og i mindre grad indeholder boliger nedsættes kravet til anlæg af
fælles udendørs opholdsarealer. Dele af de fælles udendørs opholdsarealer vil kunne placeres på
hævet flade (f.eks. på et fladt tage i forbindelse med dagligvarehandel).
De fælles udendørs opholdsarealer har til formål at skabe mulighed for fælles aktiviteter i et
boligområde og skal derfor indrettes, så der er mulighed for dette. Områderne skal indrettes til
aktiviteter som legeplads, boldbane og bålplads, og der skal generelt være mulighed for
siddepladser. Der kan også indrettes områder med et mere naturligt præg som eksempelvis
blomstereng til gavn for områdets biodiversitet.
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Illustrationer af hvordan de fælles opholdsarealer kan indrettes.

Syd for delområde A ligger et område med beskyttet natur, hvis tilstand ikke må ændres. For at sikre
en god overgang til dette område fastlægger lokalplanen, at der skal udlægges en kantzon på min. 4
m, som skal friholdes for fast belægning og bebyggelse samt invasiv beplantning, som kan brede sig
ind i området med beskyttet natur. Kantzonen kan ses på Kortbilag 2.
Syd for delområde B ligger et mindre skovtilplantet areal, som er registreret som fredskov. For at
beskytte skoven er der udlagt en kantzone på min. 2,5 m i delområde B. Kantzonen kan ses på
Kortbilag 2. Indenfor kantzonen kan der ikke placeres bygninger, fast belægning, private haver eller
hække.

Terræn
Terrænet i lokalplanområdet er præget af at ligge på kanten mellem 2 landskabstyper bakkelandskabet og det flade englandskab. Generelt falder terrænet fra nord til syd fra ca. kote 13
m til ca. kote 11 m, hvorefter skrænten starter.
I forbindelse med anlæg af boldbaner, og forskellige idrætsrelatede aktiviteter i lokalplanområdet, er
der sket en regulering af det naturlige terræn. Derfor er der f.eks. i delområde B en mindre skrænt
op mod Mejlstedvej. I delområde E er der fyldt jord på, så der er dannet en top. Området ligger også
naturligt højere end naboområdet mod øst. I delområde F er der en kunstigt formet skrænt, som er
dannet i forbindelse med anlæg af boldbaner.
Følgende terrænreguleringer vil kunne finde sted i lokalplanområdet, idet der iøvrigt henvises til
Kortbilag 3, hvor en fremtidig terrænmodel er vist:
I delområde A skal den sydlige skrænt forlænges mod syd og gives et naturligt udseende (se
terrænsnit nedenfor).
I delområde B kan terrænet hæves i den nordlige del af området, så bebyggelse, veje og stier kan
kobles op til Mejlstedvej på en hensigtsmæssig måde.
I delområde D kan der ske regulering af terrænet, så der er et jævnt fald fra nord mod syd på den
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del, der bebygges.
I delområde E skal den kunstigt etablerede top i området udjævnes, så terrænet får et jævnt
faldende forløb fra nord mod syd.
I delområde F skal den kunstige skrænt reguleres, så den får et mere naturligt udseende.
Regulering i delområde F skal ske under forudsætning af, at det kan koordineres med
hovedformålet, som er regnvandshåndtering.
I delområde F og G skal der ske den nødvendige terrænregulering, således at området kan
håndtere regnvand. Området skal fremstå med en så naturlig terrænudformning som muligt.

Terrænsnit i delområde A. Med stiplet linje er vist det eksisterende terræn.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillægget udvider den geografiske udstrækning af kommuneplanramme 5.6.C1, så
området udvides mod syd. Der sker ikke indholdsmæssige rettelser udover mindre redaktionelle
ændringer.

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

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1
og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når
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.
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Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 2 km øst for lokalplanområdet og består af en del af
Hammer Bakker. I kraft af afstanden til det nærmeste Natura 2000 område, vurderes det, at
lokalplanen ikke vil kunne medføre negativ påvirkning af arter eller naturtyper der indgår i
udpegningsgrundlaget indenfor Natura 2000 området.
Resultatet af miljøscreeningen er der derfor, at der ikke foretages en egentlig Natura
2000-konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Kommunen vurdere, at lokalplanområdet indgår som fourageringsområde og ledelinje for flere arter
af flagermus opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Men der er ikke tale om et kerneområde - dog
vurderes det at have betydning at bevare/integrere de store markante træer i området.
Lokalplanområdet rummer flere store bevaringsværdige træer. Herudover vurderes det, at de
berørte dele af lokalplanområdet kun rummer en række helt almindelige og vidt udbredte vilde
danske planter - men ingen i særligt grad væsentlige forekomster.
Alt i alt vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

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

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

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Områder syd for lokalplanområdet er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke
foretages ændringer eller handlinger, der kan medføre ændringer i dette områdes tilstand, uden
Aalborg Kommune giver tilladelse hertil.
For at beskytte området er der i lokalplanen bestemmelse om at friholde en kantzone på min. 4 m
langs delområde A's sydlige grænse. I kantzonen må ikke placeres bebyggelse, fast belægning eller
beplantning, der kan skade grundlaget for registreringen som beskyttet natur. Områder med
beskyttet natur er vist på kort nedenfor.
Langs det øvrige område, hvor lokalplanområdet støder op til område med beskyttet natur, er der i
lokalplanen udlagt rekreative områder/naturområder.

Områder med grøn skravering er registreret som eng, mens blå skravering er områder registreret som sø/våde områder.

Vandløb
Langs delområde G's sydlige grænse løber Fyldgrøften, som er registreret som et beskyttet
vandløb. Lokalplanen forventes ikke at få negative konsekvenser for vandløbet.

Arkæologi
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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.
Nordjyllands Historiske Museum har frigivet området vist med pink streg på nedenstående kort. Der
er foretaget udgravning af det med rød streg viste område, og der er fundet tre treskibede langhuse
fra første århundrede efter Kristi fødsel. Der blev også fundet en mindre mængde keramikskår.
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Område, der er tjekket for arkæologiske interesser, er vist med pink streg.

Skovbyggelinje
Omkring fredskov i den vestlige del af delområde G er der 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.
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Realisering af lokalplanen forudsætter, at Aalborg Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen.

Skovbyggelinje omkring eksisterende mindre skovområde.

Fredskov
Den vestlige del af delområde G er fredskov, eftersom området er offentlig skov.
Begrebet fredskov 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.
Det forventes ikke, at lokalplanens realisering vil kræve, at Naturstyrelsen meddeler dispensation
fra fredskovpligten.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på delområde A, se Kortbilag 1. Der må derfor ikke foretages ændringer af
eksisterende forhold, før Landbrugsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette
areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.
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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
Støj fra trafik
Trafikmængden på Mejlstedvej blev i 2016 målt til ca. 2450 biler/døgn. Ved en fremskrivning
forventes trafikbelastningen at nå ca. 3000 biler/døgn over en 12-årig periode.
For at undgå gener fra trafikstøj skal nye boliger langs Mejlstedvej placeres min. 15 m fra
Mejlstedvejs vejmidte. Der kan ikke placeres fælles opholdsarealer i zonen fra Mejlstedsvejs midte
og 15 m mod syd.
Der kan blive stillet krav om støjberegninger i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Støj fra butiksområde
Dagligvarebutikkers placering i forhold til kommende boliger kan skabe gener i form af støj fra
transporter til og fra, kølesystem, varelevering, ventilation, flaskecontainer m.v. Derfor skal det i
forbindelse med byggesagen dokumenteres, at støjkravene for boliger, herunder udendørs
opholdsarealer kan overholdes.
Som udgangspunkt anvendes Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 „Ekstern støj fra virksomheder“
ved vurdering af støj fra detailhandel.
Dag

Aften
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55 dB

45 dB

40 dB (max 55 dB)

Etageboligområder

50 dB

45 dB

40 dB (max 55 dB)

Boligområder for åben

45 dB

40 dB

35 dB (max 50 dB)

erhvervsbebyggelse,
centerområder
(bykerne)

og lav boligbebyggelse

Hvis støjgrænserne ikke kan overholdes er der mulighed for at placere støjafskærmning i delområde
B. Den mest optimale placering vil være op mod det eksisterende beplantningsbælte mod vest.
Varemodtagelsens indretning kan også være et redskab til begrænsning af støj. Fx kan det
overvejes at lave en hel eller delvis overdækning af varemodtagelsen, og der bør være
opmærksomhed på at vælge jævne køreoverflader.
Hvis det er et ønske, at butikken skal kunne modtage varer på ydertidspunkter, weekend, aften eller
nat, vil der være behov for at indarbejde støjhensyn i den tidlige projektering af en ny butik. Dette
anbefales derfor.
Andre forhold, der bør indgå i projekteringen, er valg af døre og porte, der ikke støjer unødigt og
ikke kan smække i. Løsninger til udendørs alarmer, samtaleanlæg mv. bør også indrettes på en
måde, der begrænser støj bedst muligt. Herudover kan megen unødvendig støj undgås ved at
tænke på støjsvag adfærd.
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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. 3a Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 12.11.1963
Titel: Deklaration om forsyning/afløb
Indhold: Anlæg og sikring af kloakledning. Ledningen er sikret i et bælte på 2 m på hver side af
ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 3b Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 12.11.1963
Titel: Deklaration om forsyning/afløb
Indhold: Anlæg og sikring af kloakledning. Ledningen er sikret i et bælte på 2 m på hver side af
ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Tinglyst: 16.07.1979
Titel: Deklaration om ekspropriation
Indhold: Anlæg og sikring af afskærende spildevandsledning. Ledningen er sikret i et bælte på 4 m
på hver side af ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Tinglyst: 30.08.2002
Titel: Deklaration om forsynings- og afløbsledninger
Indhold: Omhandler eksisterende ledninger, som er placeret langs det nordvestlige skel (vist på
Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 14h Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 16.07.1979
Titel: Deklaration om ekspropriation
Indhold: Anlæg og sikring af afskærende spildevandsledning. Ledningen er sikret i et bælte på 4 m
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på hver side af ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 14l Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 29.07.2010.
Titel: Deklaration om kloakledning.
Indhold: Uden forud indhentet tilladelse er det ikke tilladt at bygge på et bælte over ledningens
midterlinje af 2,00 m (vist på Kortbilag 4). Der må ikke foretages beplantning af træer eller buske
med dybdegående rødder. Der kan på nærmere betingelser gives tilladelse til carporte/skure opført i
træ og punktfunderet.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 15g Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 12.11.1963
Titel: Deklaration om forsyning/afløb
Indhold: Anlæg og sikring af kloakledning. Ledningen er sikret i et bælte på 2 m på hver side af
ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Tinglyst: 16.07.1979
Titel: Deklaration om ekspropriation
Indhold: Anlæg og sikring af afskærende spildevandsledning. Ledningen er sikret i et bælte på 4 m
på hver side af ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 16a Melsted By, Sulsted
Tinglyst 16.08.1968
Titel: Deklaration om forsyning/afløb
Indhold: Sikring af kloakledning langs det vestlige skel (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Tinglyst: 30.06.2010
Titel: Deklaration om ny adgangsvej.
Indhold: Ret til at benytte den 4,00 m br. adgangsvej med tilhørende vendeplads langs det vestlige
skel (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Tinglyst: 04.08.2014
Titel: Deklaration om 10 kV kabelanlæg
Indhold: Uopsigelig tilladelse til at anbringe et 10 kV jordkabelanlæg med tilbehør samt en
transformerstation nr. 1605, Mejlstedvej 25 (vist på Kortbilag 4). Det skal anmeldes til selskabet, når
der nærmere end 1 m fra anlægget skal udføres arbejder, hvor der er risiko for at skade anlægget.
Påtaleberettiget: Nord Energi Net A/S
Matr.nr. 16m Melsted By, Sulsted
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Tinglyst: 12.11.1963
Titel: Deklaration om forsyning/afløb
Indhold: Anlæg og sikring af kloakledning. Ledningen er sikret i et bælte på 2 m på hver side af
ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Tinglyst: 16.07.1979
Titel: Deklaration om ekspropriation.
Indhold: Anlæg og sikring af afskærende spildevandsledning. Ledningen er sikret i et bælte på 4 m
på hver side af ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 19d Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 12.11.1963
Titel: Deklaration om forsyning/afløb
Indhold: Anlæg og sikring af kloakledning. Ledningen er sikret i et bælte på 2 m på hver side af
ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 19co Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 12.11.1963
Titel: Deklaration om forsyning/afløb
Indhold: Anlæg og sikring af kloakledning. Ledningen er sikret i et bælte på 2 m på hver side af
ledningens midte (vist på Kortbilag 4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Matr.nr. 59b, Melsted By, Sulsted
Tinglyst: 30.08.2002
Titel: Deklaration om forsynings- og afløbsledninger
Indhold: Omhandler eksisterende ledninger, som er placeret langs det østlige skel (vist på Kortbilag
4).
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Tinglyst: 04.08.2014
Titel: Deklaration om 10 kV kabelanlæg
Indhold: Uopsigelig tilladelse til at anbringe et 10 kV jordkabelanlæg med tilbehør samt en
transformerstation nr. 1605, Mejlstedvej 25 (vist på Kortbilag 4). Det skal anmeldes til selskabet, når
der nærmere end 1 m fra anlægget skal udføres arbejder, hvor der er risiko for at skade anlægget.
Påtaleberettiget: Nord Energi Net A/S
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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 centerformål, boliger (tæt/lav og etageboliger) og rekreative formål,
udsigtskig fra Mejlstedvej og mod syd over engarealerne,
en funktionsmæssig helhed i forhold til bebyggelse, fælles udendørs opholdsarealer samt
færdsels- og parkeringsarealer herunder vejadgange og stiforløb,
at ny bebyggelse opføres som en harmonisk helhed mht. arkitektur og placering,
private udendørs opholdsarealer i forbindelse med boligerne,
fælles udendørs opholdsarealer og fastlægge principper for områdets grønne struktur,
rekreativ stiforbindelse langs den sydlige del af lokalplanområdet,
nord/syd-gående stiforbindelser for at binde området sammen med den øvrige del af Vestbjerg
nord for Mejlstedvej,
interne øst/vest-gående stiforbindelser i og mellem de forskellige delområder, og
mulighed for at håndtere regnvand i delområde F og G samtidig med, at området skal fungere
som et rekreativt område for byens borgere.
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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
En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte
lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C, D, E, F, G og H som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A, D og E
Delområdernes hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²).
Etageboliger.
Rekreative 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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3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er center- og boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Butikker (dagligvare- og udvalgsvarebutikker).
Enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning.
Mindre butikker til salg af egne produkter.
Etageboliger.
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²).
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Dyreklinikker mv.
Kontorer.
Service.
Kulturelle formål.
Undervisning.
Institutioner.
Rekreative formål.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, se Bilag 0.
Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er bolig- og centerformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²).
Etageboliger.
Butikker (udvalgsvarebutikker).
Enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning.
Mindre butikker til salg af egne produkter.
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Dyreklinikker mv.
Kontorer.
Service.
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Kulturelle formål.
Undervisning.
Institutioner.
Rekreative formål.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, se Bilag 0.
Ad 3.3
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.4 Anvendelse, delområde F
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål (herunder arealer til fælles udendørs ophold
samt regnvandshåndtering).
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tekniske anlæg.
Naturområder.

Ad 3.4
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.5 Anvendelse, delområde G
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål (herunder regnvandshåndtering).
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tekniske anlæg.
Naturområder.

3.6 Anvendelse, delområde H
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg (vejanlæg).
Der er mulighed for at etablere nye hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mejlstedvej.

3.7 Butiksstørrelser
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet er fastsat til maks. 3.000 m².
Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end:
Dagligvarebutikker: 3.000 m².
Udvalgsvarebutikker: 2.000 m².
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Ad 3.7
Til den enkelte butik kan der hertil tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter.
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4. Udstykning
4.1 Grundstørrelser
Grunde til tæt/lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 80 m² og maks.
500 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
Ad 4.1
En udstykning til tæt/lav boligbebyggelse skal opføres efter godkendt bebyggelsesplan, der viser, at
Byggelovens § 10A kan opfyldes.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Delområde A, D og E: Bebyggelsesprocent maks. 40 for delområdet som helhed.
Delområde B og C: Bebyggelsesprocent maks. 50 for delområdet som helhed.
Ad 5.1
I det gældende Bygningsreglement beregnes bebyggelsesprocent ud fra matriklens areal. Det
forventes, at de matrikulære forhold ændres i forbindelse med realisering af lokalplanen.

5.2 Etager
Bygninger må maks. opføres i 2 etager samt en tagetage til tekniske installationer som fx
elevatorskakt og ventilation.
Boligenhed i den østlige del af byggefelt E4 skal etableres med lodrette lejlighedsskel.
Ad 5.2
Bestemmelse om lodrette lejlighedsskel er indført for at minimere indkigsgener for nabobebyggelsen
mod øst (på Vestbjerggårdvej). Når der etableres lodrette lejlighedsskel vil de primære opholdsrum
typisk ligge i stueetagen, og dermed mindskes indkig til naboer mod øst.

5.3 Bygningshøjde
For hele området gælder:
Bygningshøjde er maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.
Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
For delområde A gælder:
Niveauplan for byggefelt A1 og A2 fastlægges til kote 13,5 m. Bebyggelse skal placeres med
gulvkote i 13 m.
Niveauplan for byggefelt A3 og A4 fastlægges til kote 11,5 m. Bebyggelse i byggefelt A3 og A4
skal placeres med gulvkote i 11,5 m.
For delområde E gælder:
Niveauplan for delområdet fastlægges til kote 12 m i den nordlige del og falder jævnt til kote 11 m
for den sydlige del.

Ad 5.3
Koter er angivet i Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90).
Bebyggelse i byggefelt E4 forventes at blive placeret med en gulvkote på 11,2 m, men den konkrete
gulvkote kan dog variere, når selve projekteringen af området igangsættes.
I delområde E vil der være et jævnt fald fra ca. kote 12 mod nord til ca. kote 11 m mod syd, hvorefter
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den egentlige skrænt starter (se Kortbilag 3 hvor modellerede højdekurver fremgår). Eksisterende
bebyggelse øst for delområdet ligger ca. i kote 9,5 m, og derfor er byggefelt E4 placeret 5 m fra skel
mod øst for at mindske indbliks- og skyggegener for den eksisterende bebyggelse. Desuden er der
bestemmelse om, at bebyggelse i E4 skal etableres med lodrette lejlighedsskel (pkt. 5.1) fordi de
primære opholdsrum derved vil være i stueetagen. Desuden er der bestemmelse (pkt. 6.6) om, at
der ikke må etableres vinduer fra gulv til loft i den østlige gavl.

5.4 Facadehøjde
Facadehøjden på bebyggelse med sadeltag må ikke overstige 7,5 m. Facadehøjden måles fra
fastsat niveauplan til overkant af murkrone (den øverste del af bygningens mur).
Ad 5.4
Bestemmelse om facadehøjde gælder ikke for gavlfacader.

5.5 Bebyggelsens placering
For delområde A og E gælder:
Ny bebyggelse skal placeres indenfor de på Kortbilag 2 viste byggefelter.
Ny boligbebyggelse skal placeres min. 15 m fra midten af Mejlstedvej.
Mindre bygninger som skure, carporte og lign. kan placeres udenfor byggefeltet. Der kan ikke
placeres skure og lign. i en afstand på min. 15 m fra midten af Mejlstedvej, med mindre disse er
bygget sammen med en boligenhed, og fremstår som en del af bygningens arkitektur.
Boligbebyggelse skal opføres i grupper af 2-7 sammenbyggede enheder. Disse boligenheder skal
placeres med en afstand af min. 3 m.
Der kan ikke placeres bygninger i kantzone op mod beskyttet natur i delområde A (se Kortbilag
2).
Bebyggelse skal placeres ovenfor skrænten og ikke må bygges ind i skrænten (se princip for
terrænbearbejdning på Kortbilag 3 samt i pkt. 7.7).
For delområde B gælder:
Ny boligbebyggelse skal placeres min. 15 m fra midten af Mejlstedvej.
På Kortbilag 2 er vist et område, som skal friholdes for bebyggelse. Området skal
danne forbindelse mellem området nord for Mejlstedvej, delområde B og videre til
det rekreative område i delområde F og G.
Ny bebyggelse til boliger og lignende skal placeres min. 15 m fra fredskov mod syd (se byggelinje
på Kortbilag 2).
Ny bebyggelse til publikumsrettede erhverv (som butikker og lignende) skal placeres min. 2,5 m
fra fredskov mod syd (se byggelinje på Kortbilag 2).
Der kan ikke placeres skure og lign. i en afstand på min. 15 m fra midten af Mejlstedvej, med
mindre disse er bygget sammen med en bygningsenhed og fremstår som en del af bygningens
arkitektur.
Varegård og håndtering af vareindlevering skal placeres langs butikkens facade.
Mindre sekundær bebyggelse (plads til opsamling af affald, skur til indkøbsvogne m.m.) kan
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placeres i arealer til parkering og manøvrering.
Der kan etableres etageboliger i forbindelse med butik. Selve boligerne skal placeres min. 15 m.
fra delområdets sydlige grænse.
Der kan placeres begrønnet støjafskærmning, hvis støjberegninger viser et behov.
Støjafskærmning må ikke virke skæmmende og skal passes ind i omgivelserne. En placering op
til det eksisterende beplantningsbælte mod vest kunne være en optimal placering. Se desuden
pkt. 7.3.
I delområde C og D gælder:
Ny boligbebyggelse skal placeres min. 15 m fra midten af Mejlstedvej.
Område vist på Kortbilag 2 som grøn forbindelse skal friholdes for bebyggelse.
På Kortbilag 2 er vist et område, som skal friholdes for bebyggelse. Området skal danne
forbindelse mellem området nord for Mejlstedvej, delområde B og videre til det rekreative område
i delområde F og G.
Bebyggelse opføres i grupper af 2-7 sammenbyggede enheder. Disse enheder skal placeres med
en afstand af min. 3 m.
Bebyggelseskroppens orientering skal være nord/syd, således at udsigtskig fra Mejlstedvej
bevares. Se princip for orientering af bygninger på Kortbilag 2.
Såfremt 5 boligenheder eller derover sammenbygges, skal der ske en eller flere forskydninger i
bygningskroppen. Forskydning i bygningskroppen kan erstattes af forskellige former for
detaljering af arkitekturen, som beskrevet i afsnit 6.
Mindre bygninger som skure, carporte og lignende kan placeres udenfor byggefeltet. Der kan ikke
skure og lign. af nogen art i en afstand på min. 15 m fra midten af Mejlstedvej samt i kantzone op
mod beskyttet natur i delområde A (se Kortbilag 2).
Bebyggelsen skal placeres ovenfor skrænten og må ikke bygges ind i skrænten (se princip for
terrænbearbejdning på Kortbilag 3 samt i pkt. 7.7).
I delområde F og G gælder:
Der kan kun placeres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets funktion som rekreativt
område (herunder håndtering af regnvand).
I områder til fælles udendørs opholdsarealer kan placeres mindre bygninger, som er nødvendige for
drift af området eller som relaterer sig til områdets funktion. Eventuelle bygninger må ikke skade
bevaringsværdig beplantning.
Ad 5.5
For tæt/lav boliger er enheder det samme som boligenheder. For etageboliger menes to ovenpå
hinanden liggende boligenheder.

Side 48

Udkast

Lokalplan 5-6-104

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk formsprog og have et højt
kvalitetsniveau. Sammenbygget bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform,
materialer og farver.
Indenfor hvert delområde skal der være et bestemt arkitektonisk udtryk. Der vil dog vil der være
bredere muligheder for arkitektonisk udtryk i delområde B, hvor bebyggelsen kommer til at bestå af
meget forskelligartede funktioner.
Der må ikke være 2 eller flere delområder med præcis samme arkitektoniske udtryk.
For delområde B gælder:
Varegård og evt. område til oplag i tilknytning hertil skal integreres i bebyggelsen, så det fremstår
som en samlet helhed.
Ad 6.1
Der er i redegørelsen indsat referencefotos på, hvad der menes med et nutidigt arkitektonisk
formsprog, som vil kunne passe ind i området. Se afsnittet "Lokalplanens indhold". Med højt
kvalitetsniveau menes blandt andet, at der til bygningens udvendige flader skal vælges materialer
med et højt kvalitetsniveau, og som derfor er langtidsholdbare.
Forskellige arkitektoniske udtryk kan eksempelvis opnås ved variation i bygningernes typologi,
form, tagkonstruktion, etageantal, materialevalg mv. Varierende materialevalg kan ikke stå alene.
Indenfor delområde B, hvor der kan placeres dagligvarebutik vil det være naturligt, at det
arkitetoniske udtryk får et mere differentieret udtryk end i de øvrige delområder.
Et område med et bestemt type arkitektonisk udtryk benævnes i pkt. 6.4 som en boligenklave.

6.2 Facader
Facader på beboelsesbygninger, butikker mv. og eventuelle fælleshuse skal udføres som blank,
pudset eller vandskuret teglstensmur eller skifer.
Facader kan ligeledes udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig arkitektur. Det
betyder, at der ikke må opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende bygninger eller træhuse med
krydsende hjørner.
Mindre facadepartier og bygningsdele på beboelsesbygninger og lignende må desuden udføres i
andre materialer. Mindre facadepartier og bygningsdele må udgøre maks. 50 % af bygningens
samlede facadeareal.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg
skal udføres i samme materialer som beboelsesbygninger samt træ, glas, metal eller eternit.
Ensformige og lange facadepartier skal undgåes.
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Facader på butikker i forbindelse med indgangspartier må ikke udformes som lukkede facader.
Der skal være en visuel variation og detaljering i bygningens arkitektur. Dette kan opnåes ved
følgende tiltag eller kombinationer heraf: Materialeskift, standerskift i murværket eller supplerende
bygningsdele som karnapper, altaner eller franske altaner.
Ad 6.2
Der ønskes en varation i og en detaljering af bebyggelsens arkitektur. Ensformige og lange
facadepartier skal undgåes. De nævnte tiltag til variation i facaden kan suppleres med forskydninger
i bebyggelsen som nævnt under pkt. 5.5.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige males i andre farver.
Ad 6.3
Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, brun og rød, som f.eks. de traditionelle dodenkop og umbra.
Jordfarver er ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Tage
For hele området gælder:
Tagbeklædning på beboelsesbygninger, fælleshuse, butikker og lign. skal være tegl,
skifer, betonteglsten, tagpap, stål eller grønne tage med bevoksning af græs og urter, fx mos
sedum og lignende.
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal max. 22).
Øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse og skure, der bygges sammen med selve
boligen, skal fremtræde med samme tagmateriale som boligen/hovedbygningen eller med
tagpap.
Den samlede bredde af kviste, indlagte altaner eller tagvindue må i sin bredde ikke overstige
halvdelen af tagfladens længde.
Der må ikke etableres helvalmede tage.
For delområde A gælder:
Tage skal udformes som symmetrisk sadeltag med en hældning på 30 grader.
For delområde B, C, D og E gælder (undtaget dagligvarebutik):
Boligbebyggelse indenfor hver boligenklave (med et ensartet arkitektonisk udtryk) skal udformes
med ensartet tagform og materiale.
Boligbebyggelse i 1 etage må ikke have flade tage eller tage med hældning under 10 grader.
Ensidig taghældning skal udføres med en hældning på maks. 20 grader.
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Sadeltage skal udføres som symmetrisk eller asymmetrisk form. Hældning skal være på 20-50
grader.

6.5 Udvendige trapper og altangange
For hele området gælder:
Der kan etableres udvendige trapper i forbindelse med adgangsforhold til etageboliger.
Udvendige trapper skal integreres som en del af bygningens arkitektur og må ikke rage
unødvendigt ud fra bebyggelsens volumener.
Altangange på etageboliger skal opføres som en integreret del af bygningens volumen, så
adgangsarealets yderside ligger bag eller følger bebyggelsens facadelinje.
Altaner skal fremstå som en integreret del af bebyggelsens arkitektur. Altaner kan opføres som
frithængende altaner, der forankres i muren, med eller uden stolper til jorden, blot de fremstår
som en integreret del af bebyggelsens arkitektur. Altaner må opføres med et fremspring på op til
2 meter.

Ad 6.5
Der er i redegørelsen indsat referencefotos af, hvad der menes med, at udvendig trappe og
altangang er en integreret del af bygningens arkitektur. Der er også et eksempel på, når udvendig
trappe og altangang ikke er integreret i bygningens arkitektur, men mere fremstår som "påklistret" og
meget dominerende. Se afsnittet "Lokalplanens indhold".

6.6 Vinduer
Der må ikke anvendes plast til udvendige vinduesrammer.
Der må ikke etableres store vinduespartier fra gulv til loft i gavl mod øst i byggefelt E2, E3 og E4.
Ad 6.6
Bestemmelse om vinduespartier skyldes hensyn til nabo-boligbebyggelser mod øst, som især i den
sydlige del ligger lavere end i lokalplanområdet.

6.7 Skilte
For hele området gælder:
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelige navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning eller skilt ved fælleshus må kun være i form af skilte opsat på mur ved
indgangspartiet. Skiltet må ikke være større end 30 x 30 cm.
Ved de enkelte boligområder kan der opsættes et orienteringsskilt i form af fælles oplysnings - og
henvisningsskilte. Skiltet skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke
dominerende.
For delområde B gælder desuden:
Reklame- og facadeskilte i forbindelse med dagligvarebutik, udvalgsvarebutik eller anden
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publikumrettet funktion skal udføres som løse bogstaver, symboler og logoer uden brug af
baggrundsplade. Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesblænding o.lign.
og må ikke udføres som lyskasser eller med lystransparent baggrund. Der må ikke skiltes på tag,
og der må ikke opsættes billboards, fritstående skilte, bannere samt flagstænger el.lign.
Der kan tillades opstillet én skiltepylon med en højde på maks. 4 m og en bredde på maks. 1 m.

Ad 6.7
Der kan kun opstilles én skiltepylon i lokalplanområdet.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
For hele området gælder:
Der skal udlægges sammenhængende fælles udendørs opholdsarealer svarende til min. 15 % af
det enkelte delområde. De fælles udendørs opholdsarealer skal placeres i det enkelte delområde
med boliger.
De fælles opholdsarealer skal indrettes med gode opholdsmuligheder for alle aldersgrupper.
De fælles udendørs opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god
helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer,
legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og disponeres ud fra en samlet
områdedisponering. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer
hinanden.
Ikke permeable belægninger på opholdsarealer skal begrænses og kun anvendes, såfremt det er
nødvendigt for områdets funktion som fælles opholdsareal. Som udgangspunkt skal anvendes
permeable belægninger som f.eks. stenmel, grus eller småsten.
Der skal etableres en legeplads inden for de fælles udendørs opholdsarealer i henholdsvis
delområde A, B, C, D og E.
Der skal etableres en grøn afgrænsning imellem opholdsarealer og tilstødende parkeringsarealer.
Afgrænsningen skal bestå af beplantning i form af hjemmehørende højstammede træer,
hækbeplanting eller enkeltstående buske - eller en kombination heraf.
Der må ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler eller lignende.
For delområde B gælder:
Såfremt der etableres etageboliger i forbindelse med dagligvarebutik, skal der etableres fælles
opholdsarealer svarende til min. 30 % af boligernes etageareal. Fælles opholdsarealer vil kunne
placeres på hævet flade.
For delområde D gælder:
Der skal være en grøn forbindelse som vist på Kortbilag 2. I forbindelsen findes en del
bevaringsværdige større træer som skal bevares. Området skal indgå som fælles opholdsareal
for delområde D.
For delområde B og C gælder:
Som vist i princippet på Kortbilag 2 skal der friholdes et område for bebyggelse.
Der skal ikke udlægges fælles udendørs opholdsarealer i forbindelse med dagligvare- eller
udvalgsvarebutikker.

Ad 7.1
Fælles udendørs opholdsarealer har til formål at skabe mødesteder i boligområderne. Det er
således kun i forbindelse med boliger, at kravet umiddelbart er relevant. Derfor kan det godt alligevel
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være en god idé at der i forbindelse med butiksformål opstilles bænke og lign., eller at der på
forbindelser mellem centerområder gives plads til opholdsområder.
Med sammenhængende udendørs opholdsarealer menes arealer, hvor der reelt er mulighed for
ophold. Dvs. det må ikke være mindre restarealer i bebyggelsen, som ligger afsides eller uattraktivt,
eller som ikke reelt giver mulighed for ophold.
Område betegnet som "grøn forbindelse", og område som skal friholdes for bebyggelse, på
Kortbilag 2, kan indgå som fælles udendørs opholdsareal, hvis ellers områderne indrettes til
opholdsområde.
Det er ikke nærmere defineret hvad der menes med legeplads, men formålet er at give børn
mulighed for at blive aktiveret i opholdsarealet.

7.2 Privat opholdsareal
Der skal i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private udendørs opholdsarealer på terræn eller
som altaner. Private opholdsarealer skal etableres i en størrelse, der muliggør reelt ophold.
De private udendørs opholdsarealer på terræn skal etableres med en bredde på min. 3 m fra husets
facade. Anlæg af private udendørs opholdsarealer skal respektere den terrænmodel, der er vist på
Kortbilag 3.
Ad 7.2
Respekt for terrænmodel betyder blandt andet, at skrænten ikke må forlænges længere end mod
syd end vist som princip på Kortbilag 3. Det vil således ikke være muligt i delområde A at etablere et
større vandret område til privat ophold end ca. 3 m fra facade. Dog skal det være muligt at gå rundt
om huset på sydsiden ved karnap, hvilket betyder at der skal være mulighed for ca. 1,5 m vandret
flade fra karnap og mod syd.

7.3 Hegn
Private opholdsarealer på terræn må kun afskærmes med levende hegn eller som beskrevet
nedenfor.
Der kan opsættes faste hegn til afskillelse af terasser og private haver ved sammenbyggede
boligenheder. Faste hegn skal opføres med træbeklædning eller med beklædning i samme
materialer som bebyggelsens facade.
Faste hegn skal opføres i direkte tilknytning til bebyggelsen, og må gives en højde på maks. 1,8
m og en længde på maks. 5 m målt fra husfacaden.
Levende hegn mod vej, sti og fælles opholdsarealer skal etableres på egen grund. Levende hegn
mod nabo skal etableres i skel.
Levende hegn kan evt. suppleres med trådhegn på indvendig side af det levende hegn.
Trådhegnet skal placeres på egen grund og må ikke fremstå højere end selve beplantningen.
For delområde B gælder:

Side 54

Udkast

Lokalplan 5-6-104

Der kan etableres støjdæmpende begrønnet hegn. Hegnet skal kunne passes ind i omgivelserne.
Se desuden pkt. 5.5.

Ad 7.3
Etablering af støjdæmpende hegn i delområde B må ikke etableres, så det generer eller skader
eksisterende bevaringsværdig beplantningsbælte.

7.4 Kantzoner mod naboområder
For området som helhed gælder:
Der skal etableres en grøn kantzone mellem parkeringsområder og fælles udendørs
opholdsarealer. Placering af disse afhænger af den konkrete projektering.
Kantzonen skal beskytte de fælles udendørs opholdsarealer mod direkte udsyn til parkerede biler
ved, at der etableres fx buske.
For delområde A og B gælder:
Kantzoner skal udlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Kantzone i sydlig del af delområde A skal have en bredde på min. 4 m.
Kantzone i sydlig del af delområde B skal have en bredde på min. 2,5 m.
Inden for de udlagte kantzoner op mod beskyttet natur og skov må der ikke etableres private
haver, hække, fast belægning eller bebyggelse. Der må kun bruges hjemmehørende arter, der
understøtter det naturlige udtryk i henholdsvis engarealet og skoven. Planter må ikke brede sig i
engarealet.

Ad 7.4
Formålet med de udlagte kantzoner er at skabe en god overgang mellem lokalplanområdet og
naboområder i form af beskyttet natur og skovområde. Kantzonen har desuden til formål at beskytte
den beplantning, der findes på naboarealet.
Indenfor disse kantzoner må kun bruges beplantning, der kan betegnes som hjemmehørende arter
og som understøtter det naturlige udtryk mod naturområdet. Etableret beplantning må ikke brede sig
i naturområdet.
Planter der anbefales:
Buske:
Øret pil, (Salix aurita)
Gråpil, (Salix cinerea)
Alm. Hyld (Sambucus nigra)
Alm. Kvalkved (Viburnum opolus)
Alm. Hassel (Corylus avellana)
Dunet gedeblad (Lonicera xylosteum)
Fjeld-ribs (Ribes alpinum)
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Træer:
Alm. Hæg (Prunus padus)
Alm. Røn (Sorbus aucuparia)
Skovæble/vildæble (Malus sylvestris)
Mirabel (Prunus cerasifera)
Alm. Hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Kantzoner mellem parkering og fælles udendørs opholdsarealer har til formål at skabe en grøn
overgang mellem de to områdetyper.

7.5 Bevaringsværdig beplantning
For hele området gælder:
Som hovedregel er træer med en stammediameter på mere end 25 cm bevaringværdige, såfremt
de står i et område, der skal friholdes for bebyggelse eller vejanlæg.
Delvis undtaget fra ovenstående er eksisterende beplantning op mod Mejlstedvej, hvor der
ønskes beplantning med allétræer.
Eksisterende beplantningsbælter markeret på Kortbilag 2 skal bevares.
Det skal forventes, at der vil ske en udtynding i beplantningsbæltet i delområde G, således at der
skabes udsigtskiler.
Bevaringsværdige træer eller trægrupper er markeret på Kortbilag 2 og skal bevares.
Område med eksisterende skov i delområde G skal bevares, men der kan ske en udtynding i
forbindelse med vedligeholdelse og i forbindelse med, at det skal gøres muligt at få en
stiforbindelse igennem skovområdet. I området skal de høje træer, skyggen og skovstemningen
bevares.
Gravning, byggeri, materialeoplag og jordpåfyldning skal ske udenfor drypzonen af
bevaringsværdige beplantninger, se nedenstående figur.
Bevaringsværdige beplantninger må ikke fældes, stynes eller topkappes. Fritrumsbeskæring kan
ske. Ved foryngelse eller reetablering af bevaringsværdige beplantninger skal beskæring og
genplantning ske ud fra en helhedsbetragtning, herunder hensyntagen til evt. placering i et
sammenhængende element.
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Ad 7.5
Bevaringsværdig beplantning skal beskæres fagligt korrekt efter den til enhver tid gældende danske
standard. For træer henvises til Dansk Træplejeforenings (DTF) standard "Beskæring af træer".
De udpegede beplantninger er bevaringsværdige i kraft af deres sundhedstilstand og omfang, samt
deres rekreative, æstetiske og biologiske funktion. Desuden kan læbælter have funktion som
ledelinje, skjul og levested for smådyr.
De bevaringsværdige beplantninger er ikke målt op med præcis placering og bredde. Dette skal
gøres af bygherre i forbindelse med den endelige projektering af området.
Ved ønske om at fælde et bevaringsværdigt træ, f.eks. grundet sygdom, død eller behov for
udtynding, skal der forud indhentes dispensation fra Aalborg Kommune.

7.6 Ny beplantning
For hele området gælder (undtaget private haver):
Ny beplantning skal indpasses med henblik på at tilføre biologisk mangfoldighed,
oplevelsesmæssig variation, samt rumskabende effekt, der understøtter en opdeling af
uderummet i private og fælles tilgængelige zoner.
Ny beplantning skal sammen med eksisterende beplantning være med til at skabe en
rumskabende effekt. Dette indebærer en tydeligt definerbar opdeling i flade, væg og tag ved brug
af henholdsvis fladedækkende/lave planter, buske og træer.
Ny beplantning skal være af hjemmehørende arter.
Vejtræer langs Mejlstedvej skal have karakter af allétræer og kan bestå af både eksisterende og
nye træer.
Vejtræer langs Mejlstedvej skal sikres et plantebed på min. 2 x 2 m for at sikre gode vækstvilkår.
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Træarter langs vejen skal være hjemmehørende arter, der fuldt udvokset opnår en forventet
minimumshøjde på 12 m.
Beplantning langs veje skal indpasses under hensyntagen til trafikale oversigtsforhold.
Der skal etableres en afskærmende beplantning omkring områder til fælles affaldshåndtering.
Beplantningsudtrykket skal variere mellem ekstensivt og intensivt plejet karakter, hvoraf den
intensive karakter findes ved de rekreative funktioner samt som en min. 0,5 m kantning langs veje
og sti.
Der må ikke plantes invasive arter.
Der må ikke etableres ny beplantning med dybdegående rødder inden for det på Kortbilag 4 viste
servitutbælte langs ledningsanlæg. Servitutbæltets placering er vejledende. Det vil altid være
ledningens faktiske placering, der er afgørende.
For delområde A gælder desuden:
Der skal plantes et nyt karaktergivende træ i gårdrummet mod vest.

Ad 7.6
Bestemmelse om, at nye træer langs Mejlstedvej fuldt opvokset skal opnå minimumshøjde på 12 m,
skyldes ønsket om at få flere karaktergivende træer ind i området til erstatning for de træer, der
omkring skolen bliver fældet.
En stor artsdiversitet i plantevalget i de fælles opholdsarealer understøtter ønsket om biologisk
mangfoldighed og sikrer mod samlede frafald i beplantningerne i tilfælde af f.eks. klimaændringer
eller artsrelateret sygdom.
Gode vækstvilkår for vejtræer indebærer at plantehullet er mindst 2,5 m bredt og indeholder 0,5 m
muld oven på mindst 0,5 m løsnet råjord.
Eksempler på hjemmehørende arter, buske:
Alm. hyld (Sambucus Nigra)
Tørst (Rhamnus frangula)
Bæræble (Malus baccata)
Alm. Benved (Eunonymys europaeus)
Hunderose (Rosa Canina)
Øret pil (Salix aurita)
Eksempler på hjemmehørende arter, små træer:
Alm. hassel (Coryllus avellana)
Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)
Alm. spiseæble (Malus Pumilla)
Skovabild (Malus sylvesrtis)
Tørst (Frangula alnus)
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Eksempler på hjemmehørende arter, som egner sig som vejtræer:
Alm. røn
Seljerøn
Stilkeg
Rødel

7.7 Terrænregulering
For hele området gælder følgende i forbindelse med byggemodning:
Terrænet skal reguleres, så det i princippet svarer til de modellerede terrænkurver, som er vist på
Kortbilag 3.
Der må ikke etableres støttemure af nogen art i forbindelse med den sydlige skrænt.
Inden for hvert bebygget område kan der etableres støttemure med en højde op til 0,5 m.
For lokalplanområdet gælder følgende efter byggemodning:
Der må ikke ske terrænreguleringer udover +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn.
Efter områdets byggemodning og udstykning må der ikke ske terrænregulering nærmere skel end
1 m. Tilkørsel til carport/garage er dog undtaget.
Både før og efter byggemodning gælder, at der ikke må foretages terrænregulering inden for
drypzonen af bevaringsværdig beplantning, jf. pkt. 7.5.
For delområde A, F og G gælder:
Den sydlige skrænt skal reguleres, så den får en naturlig udformning, som vist i princippet på
Kortbilag 3 samt på tværsnit nedenfor.
Den nødvendige terrænregulering for at kunne aflede regnvand kan gennemføres.
For delområde E gælder:
Terrænet skal reguleres, så den kunstige top i området fjernes, og der i stedet fremstår et jævnt
sydvendt skrånende terræn.

Diagram der viser, hvordan skrænten ønskes bearbejdet fra en kultiveret skrænt til en mere naturlig udformning med
et blødt landskab og med husene beliggende overfor skrænten og ikke bygget ind i skrænten.

Ad 7.7
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Der skal ske en regulering af terrænet, så den sydlige skrænt får et naturligt udseende som vist på
Kortbilag 3 samt på tværsnit. Der ønskes ikke en meget markant skrænt, men en skrænt som falder
mere jævnt. Der må ikke i forbindelse med skrænten etableres støttemure af nogen art.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
For delområde A, B og C gælder:
Vejadgang skal ske fra Mejlstedvej, som vist på Kortbilag 2.
Den vestlige vejadgang i delområde B må kun anvendes til varekørsel.
For delområde D og E gælder:
Vejadgang skal ske fra Niels Lyhnes Vej, som vist på Kortbilag 2.
For delområde F og G gælder:
Vejadgang ad anlagte stier, som kan anvendes i forbindelse med vedligeholdelse og oprensning
af regnvandssøer.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-a (eksisterende del af Niels Lyhnes Vej) er udlagt i en bredde på ca. 10 m. Inden for dette
vejudlæg skal etableres et ca. 1,50 m bredt fortov samt rabat. Placering af fortov er vist på Kortbilag
2.
Øvrige boligveje skal anlægges som shared space, bestemt af den omkringliggende bebyggelse, og
har derfor ikke et fast vejprofil.
Det skal dog sikres, at trafikken kan afvikles på fornuftig vis. Vejbanen skal som udgangspunkt have
en bredde på 5,5 m, men kan enkelte steder have en bredde helt ned til 3 m. Nedenfor ses nogle
principper for vejprofiler for shared space til inspiration.
Det skal dog sikres, at trafikken kan afvikles på fornuftig vis. Vejbanen skal som udgangspunkt have
en bredde på 5,5 m, men kan enkelte steder have en bredde helt ned til 3 m. Nedenfor ses nogle
principper for vejprofiler for shared space til inspiration.
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llustrationer der viser nogle mulige vejproæler for boligvejene.

Ved blinde veje skal der være tilstrækkelig vendemulighed for 12 m lastbiler i henhold til gældende
vejregler.
Boligveje skal anlægges med en variation af belægning i form af fliser eller belægningssten.
Belægningen indenfor den enkelte boligenklave skal varieres, så det skaber en god helhedsvirkning
og sammenbinder rummet mellem husene. I lokalplanens redegørelse under "Lokalplanens
indhold", "Infrastruktur" ses en principskitse for, hvordan boligvejens flade skal bearbejdes.
Boligvejen skal udover flisebelægning indeholde grønne felter med beplantning og der skal være
mulighed for ophold.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
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Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
Med "shared space" menes, at veje i området deles af alle mobilister, og der er ikke en tydelig
opdeling mellem de forskellige trafikanter. Gående og cyklende har ret til at færdes på vejen i
samme udstrækning som billister.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien b-b skal udlægges med en bredde på min. 3,00 m samt rabat til hver side. Stien skal
anlægges med en fast belægning.
De tre nord/sydgående stier samt øst/vestgående sti i delområde E, markeret med c-c, skal
anlægges med en permeabel belægning (fx. stenmel, græs eller flis).
Stien d-d skal anlægges, så den forløber i en sammenhængende øst/vestgående forløb. Stien skal
anlægges med en permeabel belægning (fx. stenmel, græs eller flis). Enkelte steder kan stien
suppleres med en træbro.
Stier internt i boligområder skal som udgangspunkt anlægges med en fast belægning.
Der skal sikres øst/vest gående stiforbindelser mellem hver boligenklave/centerområde/delområde,
så der sikres en god sammenbinding af hele området syd for Mejlstedvej.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Stien d-d skal fungere som en del af en rekreativ rute syd om Vestbjerg.

8.4 Parkering
Parkering skal etableres efter principperne, som er vist på Kortbilag 2 og 3.
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
Tæt-lav eller etagebolig: 1½ p-plads pr. bolig.
Butikker: 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal
Restaurationer o.l.: 1 p-plads pr. 10 siddepladser.
Øvrige anvendelser: 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal.
Der skal anlægges et passende antal p-pladser til handicapparkering.
Parkeringsarealer kan anlægges med permeabel belægning for at skabe et grønnere udtryk og
samtidig sikre mere nedsivning af regnvand.
Ved parkeringsarealer, der støder op til udendørs opholdsarealer, skal der etableres en grøn
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kantzone som beskrevet i pkt. 7.4.

Ad 8.4
Lokalplanen fastlægger en parkeringsnorm på 1½ p-plads pr. bolig. For at skabe den fornødne
plads til shared space-områder vil det ofte være nødvendigt at placere mindst ½ p-plads pr. bolig
uden for selve boligvejen.
I redegørelsen under afsnittet "Infrastruktur" er vist et eksempel på, hvordan parkeringspladser kan
grupperes i bebyggelsesområdet, hvilket skaber plads til andre funktioner på selve boligvejen.
Desuden ses hvordan, der er arbejdet med at skabe en varieret flade bestående af forskellig
belægning og grønne felter med beplantning.
En grøn kantzone mellem parkeringsområder og fælles udendørs opholdsarealer skal være med til
sikre at de fælles udendørs opholdsarealer får et mere attraktivt udtryk.

8.5 Cykelparkering
For etageboliger gælder:
Ved opførsel af etageboliger skal der etableres mindst 2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig.
Cykelparkeringspladser til etageboliger skal placeres i samme delområde som etageboligerne og
i umiddelbar nærhed til disse.
Min. halvdelen af cykelparkeringspladserne skal overdækkes.
For butikker og øvrig anvendelse gælder:
Der skal etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2.
For hele området gælder, at cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til områdets
indretning og funktioner.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

9.3 Regnvand
Der skal etableres et eller flere regnvandsbassiner i delområde F og G, der kan forsinke og rense
regnvandet inden afledning til recipient (Fyldgrøften syd for lokalplanområdet).
Indretning af delområde F og G er vist som princip på Kortbilag 3.
Regnvandsbassiner skal anlægges med sø-lignende karakter. Bassinets sider udformes af
sikkerhedsmæssige årsager med svag hældning på maks. 1:5, da bassiner ikke indhegnes.
Der skal sikres vejadgang til installationer til regnvandshåndtering.
Udover regnvandshåndtering i delområde F og G kan regnvand også forsinkes indenfor det øvrige
lokalplanområde. Dette kan ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i bebyggelsen,
fx regnbede, vandrender, permeabel belægning, spejlbassiner mv.
Ad 9.3
Indretning af delområde F og G skal godkendes af lufthavnens vildtkonsulent.

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 indenfor hvert delområde til boliger indrettes et område til fælles opsamling af
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genanvendelige materialer, som fx papir/pap, metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og
stier.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.7 Tekniske installationer
Ventilationsafkast (centrale og decentrale), solenergianlæg og andre tekniske installationer må ikke
fremstå reflekterende, og skal være en integreret del af bygningens arkitektur.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller selv påvirkes af
støj, støv, lugt eller anden miljømæsig forurening. De til enhver tid gældende grænseværdier
fremgår af i Miljøstyrelsens vejledninger.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, se bilag 0.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der
vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort
og lang sigt.

Side 67

Udkast

Lokalplan 5-6-104

11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes grundejerforeninger for hvert delområde, hvor indenfor der placeres boliger med
medlemspligt for samtlige grundejere. En grundejerforening kan også dække flere delområder.
Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer og beplantningsbælter mv.

Ad 11.1
Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser om oprettelse af
grundejerforeninger for områder med etageboliger.
Imidlertid vil der i forbindelse med salg blive sikret oprettelse og pligt til medlemskab af en
grundejerforening bl.a. til sikring af drift af fællesarealer og fælles anlæg.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg, stier og evt. støjskærm. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af
rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje (inkl. fortov) 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, anlæg af fællesarealer og terrænregulering mv. er udført i overensstemmelse med
pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 og 7.7.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning,
jf. pkt. 9.2.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.

Ad 12.1 Betingelser,
Såfremt det er påkrævet for at overholde vejledende grænseværdier i forhold til virksomhedsstøj,
skal der etableres støjafskærmning som beskrevet i pkt. 5.5 og 7.3.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

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

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

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

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

7

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Kortbilag 3 - Illustrationsplan
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