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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?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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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
Lokalplanen for Riishøjcentret er udarbejdet efter ønske fra bygherre om at udvide områdets
anvendelsesmuligheder fra plejeboliger til også at omfattet etageboliger med mulighed for erhverv,
der kan indpasses i et boligområde.
Riishøjcentrets nuværende anvendelse til plejeboliger ophørte i efteråret 2019.
Ønsket er i store træk at bevare den eksisterende indretning af bygningerne, med mulighed for at
indrette boliger, fx små boliger til studerende.
Lokalplanen giver dermed mulighed for ombygning og udvikling af bygningerne, så de fremover kan
anvendes til boliger. Bygningernes facadeudtryk og oprindelige byggestil fastholdes og kan på sigt
styrkes ved omdannelsen til boliger. Det eksisterende gårdrum, der i dag fremstår som rekreativt
opholdsareal, vil også fremover fastholdes til opholdsareal for områdets beboere.
Lokalplanen har til formål at redegøre for og fastsætte bestemmelser for parkeringsforhold og
bebyggelsens udseende ved ombygning.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter ejendommen beliggende ud mod Riishøjsvej, Bygholmen og
Petersborgvej ved rundkørslen hvor Riishøjsvej krydses af Petersborgvej. Området har vejadgang
fra Bygholmen og Petersborgvej.
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 0,3 ha og er beliggende i byzone. Arealet er privatejet.
Lokalplanområdet er bebygget med to sammenhængende bygninger opført i 1949. Bygningen mod
sydvest er sammenbygget med bygningerne uden for lokalplanens område langs Petersborgvej.
Det bebyggede areal udgør ca. 1250 m² og bebyggelsen fremstår i to etager med udnyttet tagetage
og kælder. Bebyggelsen inden for lokalplanens område udgør en bebyggelsesprocent på ca. 120.
Den gældende kommuneplanramme for området fastlægger en maks. bebyggelsesprocent på 115

Side 5

Udkast

Lokalplan 4-1-123

for lokalplanens område jf. afsnittet ”Anden Planlægning”. Dermed overskrider de faktiske forhold
den angivne bebyggelsesprocent i kommuneplanen.
Bygningen, der tidligere blev anvendt til plejeboliger, går under betegnelsen Riishøjcentret.
Riishøjcentret bestod af 40 plejeboliger med tilhørende servicefunktioner samt personalefaciliteter til
de ca. 21 ansatte. I bygningerne har der ligeledes været områdekontor for hjemmehjælpen med ca.
20 ansatte.

Bygningerne fremstår som et typisk udformet plejehjemsbyggeri, og byggestilen afspejler den
funktionelle tradition, som er typisk for perioden fra 1930’erne og tre årtier frem. Formsproget er
rytmisk og funktionelt begrundet, og bygningsfladerne har en struktur hvor placeringen af vinduer og
franske altaner giver en lodret orientering af facadeudtrykket. De hvide vinduer og altandøre med
lodret opdeling og sidehængte fag er ligeledes en del af byggestilens kendetegn. Bygningens
facader fremstår i blank mur i gule teglsten, og taget er et 45 graders saddeltag belagt med røde
tegl.
Bygningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige, og er gennem tiden blevet ombygget.
Eksempelvis er der på facaden ud mod Riishøjsvej etableret et vindfang i glas, og tagfladen ud mod
Riishøjsvej er brudt af en stor lukket karnap, der er tilføjet i forbindelse med etablering af elevator i
bygningen. Lokalplanen sikrer, at der ved fremtidige bygningsændringer er fokus på, at
omdannelsen af bygningerne sker med udgangspunkt i den oprindelige byggestil.
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Lokalplanens område set fra nordvest – der er vejadgang til området samt nedkørselsrampe til kælder.

Foran bygningerne ud mod Riishøjsvej og Petersborgvej findes et internt vejareal samt parkering.
Arealet har i forbindelse med bygningernes anvendelse til plejeboliger og områdekontor fungeret
som parkering for ansatte og besøgende og til- og frakørsel i forbindelse med servicekørsel og
varelevering.
Mellem vej- og parkeringsarealet og lokalplanområdets skel ud mod Riishøjsvej findes en bred
hækbeplantning samt 2 større træer.
Bag bygningerne findes et stort sammenhængende gårdrum, der afgrænses af den
sammenhængende karrebebyggelse. Kun en del af gårdrummet ligger inden for lokalplanens
område, men funktionsmæssigt er der ingen opdeling.
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Lokalplanområdet set fra syd mod nord fra den vestligste del af gårdrummet.

Lokalplanområdet set fra syd mod nord fra den centrale del gårdrummet.
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Lokalplanområdet set fra øst mod vest fra den sydlige del af gårdrummet.

Mod syd er bygningen langs Petersborgvej bygget sammen med køkkenet ”Riishøjcentret”, samt
lokaler der benyttes af Aalborg Universitetshospital samt Aarhus Universitet.

Fotoet viser lokalplanområdets vestlige skel og bygningens overgang til køkkenet ”Riishøjcentret” og
Universitetshospitalet/Århus universitet.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af bydelen Vejgaard, ca. 400 m sydøst for Østre Alle, der
afgrænser Aalborg Midtby mod sydøst. Området ligger i et større sammenhængende boligområde
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med etageboliger mod syd og større sammenhængende villaområder mod nord, øst og vest.
Bebyggelsen inden for lokalplanens område udgør en del af en større sammenhængende
karrébebyggelse langs Petersborgvej, Riishøjsvej og Bygholmen. Mod syd grænser
lokalplanområdet op til den øvrige karrébebyggelse langs Bygholmen og det større
sammenhængende gårdrum, der som tidligere beskrevet er sammenhængende med gårdrummet
inden for lokalplanens område.
Umiddelbart nord for området løber supercykelstien langs med Riishøjsvej, og der er fra
lokalplanområdet direkte adgang til fodgængerfelt ved rundkørslen.
Der er fra lokalplanområdet ca. 300 m til Sohngårdsholmparken/Den Gamle Golfbane og busstop
ved Humlebakken/Sohngårdsholmvej mod syd og ca. 450 m til Østre Alle og Øgadekvarteret mod
nordvest.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål er at give mulighed for indretning af etageboliger i varierende størrelser.

Anvendelse
Områdets hovedanvendelse vil være boligformål i form af etageboliger. Det vil også fremover være
muligt at anvende området til plejeboliger, da denne anvendelse er af boliglignende karakter og ikke
medfører væsentlig trafik til og fra området. Derudover vil der være mulighed for indretning af
forskellige typer erhverv i kælder og stueetage inden for lokalplanens område. Erhverv begrænses
til at være i kælder og stuetage, for at sikre områdets hovedanvendelse til boligområde.
De erhvervstyper der gives mulighed for med lokalplanen, er valgt ud fra en vurdering af, at de er
forenelige med et boligområde og kun medfører begrænset trafik og besøgende til området i
dagtimerne. Anvendelsen af områdets adgangs- og parkeringsforhold bliver dermed jævnt fordelt
over hele dagen. Det er ikke muligt at etablere puplikumsorienterede erhverv samt erhverv med
mange ansatte eller besøgende i området.

Bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne de eksisterende bygninger til etageboliger og opføre
altaner samt trappe- og elevatortårne. Bebyggelsens udseende skal som udgangspunkt bevares,
dog er der gennem tiden sket bygningsændringer, der ikke har været tro mod den oprindelige
byggestil, forhold som en kommende omdannelse med fordel kan rette op på.
Udvendige trappe- og elevatortårne skal integreres som en del af arkitekturen. Dette kan f.eks. ske
ved et genkendeligt materialevalg, som også anvendes på bygningsfacaden, eller ved at trappen
har sammenhæng med espalier, murskive el. lign., således der gives god mulighed for begrønning.
Der må ikke etableres svalegange eller altangange.
Facaden skal fremstå som blank mur, tagformen med en hældning på 45 grader og tagmaterialet
med røde teglsten.
Den overordnede rytme i facadeudtrykket skal så vidt mulig fastholdes og styrkes ved kommende
ombygninger. Facaderne med altan-karnap-motivet og lodret orientering er et typisk element.
Tagkviste skal udformes som diskrete tagkviste, hvor vinduer har et format der er proportionelt med
facadens vinduesformater.
Ved ombygning skal der være fokus på at bevare det blanke murværk, dog med mulighed for at der
ved ombygning kan skabes variation i facadeudtrykket. De hvide vinduer, karnapper og
tagspærenes hvidmalede træværk skaber en god kontrast til det gule murværk og det røde tegltag.
Dette er beskrevet som et populært tema fra den funktionelle tradition jf. Aalborg Kommunes
stilblade inden for temaet etagehuse.
Hvis der i forbindelse med ombygning tilføjes tagelementer som ovenlys og tekniske installationer
skal de, set i forhold til størrelse og proportioner, tilpasses det samlede facadeudtryk, særligt med
fokus på rytmen og den lodrette orientering. Vilkårligt placerede og nøgne tekniske installationer på
tagfladen skal undgås, da det skæmmer bygningens oprindelige og tidstypiske udtryk.
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Udendørs opholdsarealer
Gårdrummet fastholdes og skal fremstå i sammenhæng med det store samlede gårdrum mod syd.
Eksisterende beplantning der definerer områdets struktur skal fastholdes og bevares. Området skal
indrettes med gode opholds- og aktivitetsmuligheder, der kan tilpasses den forventede målgruppes
behov.
Forarealerne ud mod Petersborgvej, Bygholmen og Riishøjsvej skal så vidt muligt begrønnes og den
eksisterende beplantning bevares, da det er muligt i forhold til behovet for gode adgangs- og
parkeringsarealer. Der udpeges bevaringsværdige træer ud mod vejen og inde i gården.
På facaden ud mod gårdrummet gives der mulighed for at etablere altaner samt trappe- og
elevatortårne, der giver adgang til boligerne og mulighed for ophold. Mod gaden gives der ikke
mulighed for at etablere altaner, her er der dog mulighed for at etablere franske altaner.
Altaner skal opføres som lette konstruktioner, så altandøren ses som et vigtigt element i
facaderytmen. Nedenstående illustration er fra Aalborg Kommunes stilblade inden for temaet
etagehuse.

Ny let altan – altandøren har de oprindelige proportioner [Aalborg Kommune, Stilblade-tema for bl.a. altaner, side 4]

Trafik og parkering
Lokalplanområdet skal have indkørsel fra Bygholmen og udkørsel til Petersborgvej. Fra Bygholmen
skal der ligeledes være adgang for cykler og gående til gårdrummet, og fra Petersborgvej skal der
være adgang til cykelkælderen via eksisterende nedkørselsrampe.
De eksisterende veje og p-arealer bevares med den nuværende placering foran bygningerne ud
mod Riishøjsvej. Den interne parkeringsgade skal ensrettes fra Bygholmen mod Petersborgvej og
indretningen kan optimeres.
Indretningen af vej og p-arealer skal ske iht. vejreglerne. Lokalplanen fastlægger at vejarealet som
minimum skal anlægges i 2,5 meters bredde, hvilket svarer til det anbefalede manøvreareal ved 30
graders skråparkering.
Parkeringsbehov for området
Forholdene inden for lokalplanens område giver ikke mulighed for udlæg af mere end 10 p-pladser.
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Parkeringsnormen for etageboliger vil afhænge af boligernes størrelse. For etageboliger under 50
m² bruttoetageareal samt for ungdoms- og ældreboliger skal der normalt etableres 1 p-plads pr. 8
boliger, mens der for boliger over 50 m² bruttoetageareal normalt skal etableres 0,75 p-plads pr.
bolig.
10 p-pladser inden for lokalplanens område opfylder ikke i alle tilfælde Aalborg Kommunes
vejledende p-normer. Det vurderes dog ud fra nedenstående redegørelser samt områdets placering,
at bebyggelsen vil tiltrække beboere, der fortrinsvist ønsker at opfylde transportbehovet ved brug af
kollektiv trafik og cykel. Der kan desuden evt. iværksættes andre tiltag, fx delebilsordning.
Da området ligger inden for BRT-zonen forventes det, at en stor del af beboerne og brugerne af
området vil benytte kollektiv trafik. Aalborg Kommune har i den sammenhæng redegjort for, at der
kan anvendes en reduceret p-norm i områder, der ligger i nærheden til de kommende stationer til
BRT-zonen. Læs mere herom i afsnittet vedr. anden planlægning. I nedenstående beregninger er
der taget udgangspunkt i denne reducerede p-norm.
Eksistende forhold
Områdets anvendelse til plejehjem og områdekontor betød en personbelastning på ca. 89 (48
beboere, 21 medarbejdere, behandlere og pårørende, samt områdekontor for hjemmehjælpen med
20 ansatte).
Aalborg Kommunes p-norm ville betyde, at der skulle etableres 12 p-pladser, hvis en tilsvarende
anvendelse (plejehjem og områdekontor) skulle etableres i dag.
Dvs. at det forventede p-behov ved uændret anvendelse vil være ca. 2 p-pladser højere end de 10
mulige p-pladser.
Scenarie A (små boliger)
Udgangspunktet for omdannelsen af de eksisterende bygninger, er i første omgang at fastholde den
eksisterende indretning, i den udstrækning det giver mening, når anvendelsen ændres til
boligformål.
Den eksisterende indretning af bygningerne afspejler anvendelsen til plejeboliger, så der er tale om
små boligenheder, der for størstedelens vedkommende er under 50 m² i nettoareal, med store
gangarealer.
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Ovenstående illustration viser en disponering af første sal med 20 lejligheder på 30-50 m² og kun 2 lejligheder over 50
m² ekskl. andel i fælles gangarealer.

Denne indretning tager udgangspunkt i den eksisterende indretning af bygningerne med store
gangarealer. De store gangarealer skyldes bygningens oprindelige anvendelse og særlige geometri,
og giver et realtivt højt bruttoareal pr. bolig i sammenligning med nyere bygninger opført til
boligformål. Bruttoarealet vil være op til 69 m².
Det vurderes derfor at boligerne med denne konkrete indretning i praksis vil fungere som boliger
med et areal under 50 m², selvom bruttoarealet pr. bolig kan være højere pga. de særlige forhold,
der er i bygningen. Boliger, der er mindre end 50 m² nettoareal, kan derfor i det konkrete tilfælde
opfylde betingelserne i den reducerede p-norm på 1 p-plads pr. 8 boliger. Boliger med et nettoareal
over 50 m² skal opfylde den gældende etagebolignorm inden for BRT-zonen på 0,75 p-plads pr.
bolig.
Inden for lokalplanområdets samlede bebyggelse giver det mulighed for indretning af 55
boligenheder fordelt på 3 etager, hvoraf kun 5 boliger er over 50 m² i nettoareal. Målgruppen til
denne type boliger er primært studerende, og personbelastningen vil være op til ca. 70 personer.
Boligerne med et nettoareal under 50 m² har et bruttoareal under 70 m². På grund af bygningens
konkrete geometri og indretning med store gangarealer, regnes boliger med et bruttoarealer under
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70 m² derfor som små boliger.
Dette betyder, at der skal etableres 10 p-pladser for at opfylde p-behovet i dette scenarie. Dvs. at
det forventede p-behov ved denne anvendelse vil være i overensstemmelse med de 10 mulige
p-pladser i lokalplanområdet.
Scenarie B (varierende og/eller større boliger)
Hvis bygningerne på sigt ombygges til større boliger, vil adgangen til hver etage ske fra gårdrummet
via trappe- og elevatortårne. Dermed vil det være muligt at lægge de store fælles gangarealer til
boligerne.
Det vurderes, at der kan etableres op til 36 lejligheder med et boligareal over 69 m² med denne
forudsætning.
Dette vil med den gældende p-norm og fortsat anvendelse til etageboliger udløse et behov for 27
p-pladser, hvilket ikke er muligt at imødekomme inden for lokalplanens område.
Såfremt der måtte opstå et ønske om at indrette flere større lejligheder end i scenarie A, vil det
derfor være under forudsætning af, at der kan tilvejebringes tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder
- enten ved tilkøb på naboarealer eller ved fornyet planlægning for et større område.
Cykelparkering
Reduktionen i antallet af p-pladser jf. ovenstående afspejler sig i et øget krav til antallet af cykelp-pladser. Cykel-p-normen for lokalplanens område angiver 2 pladser pr. bolig, hvoraf halvdelen skal
være overdækkede.
I det konkrete tilfælde er der mulighed for at etablere alle cykel-p-pladserne i den eksisterende
parkeringskælder. Der skal således ikke etableres cykelparkering på terræn.
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Foto der viser den nuværende adgang til cykelkælder. Denne fastholdes i lokalplanen.
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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
Jævnfør Fysisk Vision 2025 ønsker Aalborg Kommune at koncentrere byens vækst i vækstaksen og
langs det kommende BRT-tracé. Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at byudvikling i
Aalborg først og fremmest skal ske inden for eksisterende grænser via fortætning og omdannelse.
Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og bomiljøer med fokus på
bæredygtighed samt sikring af grønne forbindelser og -interesser. Den foreslåede planlægning er i
overensstemmelse med dette.
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet ligger inden for byudviklingszonen, hvor der iht. retningslinje 13.13 BRT skal
prioriteres særlig stationær byudvikling.

Lokalplanområdet, vist med hvid linje, ligger inden for den del af byudviklingszonen (blå markering) der fremkommer
grundet stationsområdet ”Sohngårdsholmparken”.
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Indenfor byudviklingszonen er der særlig god mulighed for at benytte BRT, og flere forventes derfor
at benytte BRT-forbindelsen fremfor biler. Det giver anledning til en reduktion af parkeringsnormen.
Parkeringsnormen kan dermed reduceres ved ny planlægning for de anvendelser, hvor der
forventes en effekt på bilparkeringen. For cykelparkering gør det sig gældende, at parkeringsnormen
for Aalborg Midtby benyttes i hele byudviklingszonen ved ny planlægning.
Kommuneplanens rammer
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.1.B6, med en
bebyggelsesprocent på 115.
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. Med kommuneplantillægget ændres bebyggelsesprocenten for ejendommen fra
maks. 115 til maks. 125. Kommuneplanrammens bestemmelser om udnyttelsesgrad (højder og
etageantal) ændres ikke.
En bebyggelsesprocent på 125 inden for lokalplanområdet giver en byggeret på ca. 3.625 m2.

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

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er Habitatområdet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
samt Ramsar- og Fuglebeskyttelses området Ulvedybet og Nibe Bredning, der er beliggende ca. 7
km fra lokalplanområdet. Alene pga. afstanden har planen ingen indvirkning på Natura
2000-områderne.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets
bilag IV. Relevante i forhold til projektet kan være arter af flagermus, da de bygninger/ældre træer
potentielt huser flagermus. Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse, og
derfor vurderes, at projektet ikke vil påvirke eventuelt forekommende flagermus.
Samlet vurderes, at lokalplanen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af
EF-habitatdirektivets bilag IV.

De kystnære dele af byzonen
Af planlovens § 16 stk. 5 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Bebyggelse er placeret bag ved eksisterende bebyggelse i forhold til kysten, og højden på den
eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet fastholdes.
På baggrund af at lokalplanen ikke giver mulighed for ny bebyggelse og ændret omfang og
beliggenhed vurderes det, at den ikke vil påvirke kysten visuelt.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

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

Jordforurening
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.
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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. 2lb, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 12.12.1966
Titel: Dok om oversigt mv
Indhold: Der er tinglyst oversigtsarealer på hjørnet af Riishøjsvej og Petersborgvej og på hjørnet af
Riishøjsvej og Bygholmen. På oversigtsarealerne må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes
genstande eller forefindes bevoksning eller indhegning, der rager mere end 1 m over de
tilgrænsende kørebaner.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Servitutten skal respekteres.
Matr. nr. 2lb, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 30.11.1994
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Vedrører servitutbælte omkring kloakledninger, fælles brandgavl, adgangsvej, haveanlæg
m.v.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, Aalborg forsyning og ejerne af matr. nr. 2lb, 2dæ og 2lf,
Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder.
Servitutten skal respekteres.
Matr. nr. 2lb, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 02.12.2004
Titel: Dok om adgangsforhold, parkering mv.
Indhold: Ejere og brugere af lokalplanens område har ret til gående færdsel af stiareal vist på rids.
Ejer er forpligtet til at bidrage til drift, ren og vedligeholdelse i forhold til brugen af stiarealerne.
Påtaleberettiget: Ejerne af matr. 2lb og delnr. 1 og 2 jf. tinglyste rids (svarer til ejerne af matr. nr.
2dæ og 2lf, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder).
Servitutten skal respekteres.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse,
at der tilvejebringes tilstrækkelige parkeringsmuligheder,
at området vejbetjenes fra Bygholmen og Petersborgvej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

Side 24

Udkast

Lokalplan 4-1-123

3. Arealanvendelse
Området udlægges til boligformål med mulighed for erhverv inden for miljøklasse 1-2.

3.1 Anvendelse
Områdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for området må der være følgende:
Etageboliger
Døgninstitution for ældre (plejeboliger, plejehjem o.l.)
Inden for området må der i kælder og stueetagen være følgende, såfremt det er foreneligt med
hovedanvendelsen:
Klinikker mv. (Kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi)
Kontorer (Administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l., rådgivning,
softwareproduktion)
Service (Bedemand o.l., ejendomsmægler o.l., forsikring, frisør o.l., marketing, medievirksomhed,
pengeinstitut, postordrevirksomhed, rejse-, turist-, billetbureau o.l., reklamevirksomhed, små
vaskerier, renserier o.l.*, softwareproduktion, solcenter)
Mindre forenings- og forsamlingslokaler samt køreskole.
Der må kun etableres anvendelser/virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.
Der må ikke etableres publiumsorienteret erhverv.
Der kan kun etableres anvendelser, der ikke medfører parkeringsbehov i aften-/natperioden, eller
skaber uhensigtsmæssig trafik til og fra området i spidsbelastningsperioder (morgen og
eftermiddag).
Ad 3.1
Døgninstitution for ældre (eks. plejeboliger) vurderes at være af boliglignende karakter, der kan
indpasses i et boligområde.
Anvendelserne der kun er tilladt i kælder og stueetage skal være foreneligt med hovedanvendelsen
til boligformål. Der kan derfor ikke etableres anvendelser der medfører parkeringsbehov og trafik til
og fra området morgen, eftermiddag og aften hvor det forventes at beboerne i området skal til og fra
området og udnytter områdets parkeringskapacitet.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
*Ikke renseri i boligejendomme, med mindre der udelukkende anvender kulbrinter som rensevæske.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Omfang
Der kan inden for lokalplanområdet etableres bebyggelse med et samlet etageareal på 3.625 m2.
Områdets teglstensbebyggelse skal bevares, men kan om- og tilbygges. Bebyggelse skal fremstå i
maks. 2 etager plus udnyttet tagetage og kælder.
Bygningshøjden må ikke overstige 13 m målt fra naturligt terræn.
Ad 5.1
En byggeret på 3.625 m2 svarer til bebyggelsesprocent på 125.
Kælderarealer med en bygningshøjde over 1,25 m tæller med i beregningen af det samlede
etageareal.

5.2 Placering
Bebyggelse må kun opføres inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter.
Bebyggelse skal etableres med facade i byggefeltets ydre grænse.
Trappe- og elevatortårne, småbygninger og lignende skal etableres i gårdrummet i tilknytning til
bebyggelsen.
Trappe- og elevatortårne, småbygninger og lignende må maksimalt udgøre 60 m2.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facade
Bebyggelse skal fremstå som blank mur i gule teglsten.
Facader på mellemgange, trappe- og elevatortårne og lignende kan desuden udføres i glas eller en
anden let facadebeklædning i afdæmpede farver. Facaderne må ikke fremstå udelukkende i rå
beton.

6.2 Tag
Tage skal fremstå som saddeltag med en taghældning på mellem 30 og 50 grader.
Tagbeklædningen skal fremstå med røde tagsten af tegl eller beton.
Dog kan tage på trappe- og elevatortårne, kviste, småbygninger og lignende udføres i andre former
og materialer.
Tagbeklædningen må have et maksimal glanstal på 20.

6.3 Kviste
Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Vinduer i kviste må ikke være større end vinduerne i
etagen nedenunder. Kvistflunke (kvistens sidevægge) skal fremstå af træ, skifer eller zink. Hvis der
placeres flere kviste på en tagflade, skal kvistene være ens.
Placeringen af kviste skal så vidt muligt understøtte den samlede lodrette orientering og rytme i
facadeudtrykket.

6.4 Tagvinduer
Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller
kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Kviste må ikke være mere
end 1,5 m brede. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 m.
Placeringen af tagvinduer skal så vidt muligt mulig understøtte den samlede lodrette orientering og
rytme i facadeudtrykket.

6.5 Altaner og trappe- og elevatortårn
Trappe- og elevatortårne skal placeres mod bebyggelsens gårdrum inden for byggelinjen angivet på
Kortbilag 2.
Altaner må kun etableres mod bebyggelsens gårdrum i direkte tilknytning til bebyggelsen. Altaner
må udrage maks. 1,2 m over facadelinjen og have en varierende bredde på mellem 2 og 3,5 m.
Værn om altaner skal fremstå i glas eller med lodrette balustre i metal.
Der må ikke etableres svalegange eller altangange.

6.6 Skilte
Skiltning og reklamering må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til pkt. 3.1 kan
etableres inden for området. Skiltet må alene bestå af ét skilt og må højst have en udstrækning på
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0,25 m2.
Skiltning og reklamering må alene placeres i stueetagen.

6.7 Solpaneler og andre tekniske anlæg
Der må ikke etableres solenergianlæg (fx solfangere og solceller) på facader eller tage, medmindre
anlægget kan integreres arkitektonisk i byggeriet, således at hensynet til bebyggelsens visuelle
udtryk ikke tilsidesættes.
Der må desuden etableres tekniske installationer under forudsætning af, at de integreres i
tagfladens udformning og indgår i bebyggelsens arkitektoniske udtryk.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Gårdrum
Arealet udpeget til gårdrum på Kortbilag 2 skal friholdes til fælles udendørs opholdsareal. Dog kan
der oprettes trappe- og elevatortårne jf. bestemmelserne i pkt. 5.2.
Strukturen og indretningen af de eksisterende grønne elementer i gårdrummet, herunder træer og
hække, skal bevares.
Der skal være mindst to fuldkronede træer i gårdrummet.
Gårdrummet skal indrettes med gode opholds- og aktivitetsmuligheder med udgangspunkt i den
forventede målgruppes behov. Opholdsarealer skal orienteres og afskærmes så gode
opholdsmuligheder fremmes.
Ad 7.1
Det bevaringsværdige træ, der formodes at stå i skel, vurderes i denne sammenhæng at være en
del af gårdrummet, og tæller derfor med som et af de to fuldkronede træer.

7.2 Forarealer
Forarealer, der ikke tjener som adgangs- eller parkeringsarealer eller udgør et areal til tekniske
anlæg, der er nødvendig for området anvendelse, skal fremstå med beplantning i form af græs,
træer og buske, jf. nedenstående skitse.
Forarealer ud mod Petersborgvej, Bygholmen og Riishøjsvej skal fremstå grønne med træer og
buske. Der skal være mindst 3 træer ud mod Riishøjsvej og mindst 1 træ ud mod Bygholmen.
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Illustration med mulighed for indretning af forarealer.

7.3 Bevaring af beplantning, enkelttræer
Træer vist på Kortbilag 2 er bevaringsværdige. Træerne må kun beskæres eller fældes efter
forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
Såfremt et træ dør, vil der ikke være krav om genplantning, idet træerne ikke indgår som en del af
en bevaringsværdig sammenhæng.
Bevaringsværdige træer skal fremstå harmoniske, med naturlig form og struktur. Dette indebærer at
træet vertikalt skal bestå af mindst 2/3 krone.
Ad 7.3
Ved ønske om at fælde et bevaringsværdigt træ, f.eks. grundet sygdom, død eller behov for
udtynding, skal der forud indhentes dispensation hos Aalborg Kommune. Der foretages en konkret,
faglig vurdering af Aalborg Kommune, på grundlag af en ansøgning om dispensation fra pkt. 7.3.
Bevaringsværdige træer skal sikres mod grenbrud, skader på stamme og rødder inden for
drypzonen. Drypzonen er det areal svarende til trækronens diameter, her må der må ikke graves,
foretages terrænændringer eller anlægges nye faste belægningsarbejder.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske med indkørsel fra Bygholmen og udkørsel til Petersborgvej, som vist
på Kortbilag 2.
Der skal etableres/sikres stiadgang til gårdrummet fra Petersborgvej som vist i princippet på
Kortbilag 2.

8.2 Veje
Anlæg af intern vej/manøvreareal og skråparkering skal følge gældende vejregler.
Ad 8.2
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Parkering
Der skal etableres mindst 10 parkeringspladser inden for lokalplanens område med placering som
vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1/8 parkeringspladser pr. bolig under 70 m².
3/4 parkeringspladser pr. bolig, der er 70 m² eller større.

Ad 8.3
På grund af bygningens konkrete geometri og indretning med store gangarealer, betragtes boliger
med et bruttoarealer under 70 m² som små boliger (svarende til et nettoareal under 50 m²).
Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved
dispensation. Dispensationen gives såfremt parkeringskravet kan opfyldes ved en tinglyst,
tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige p-pladser. Det er en forudsætning, at p-pladserne
findes i kvarteret.

8.4 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig.
Cykelparkering kan etableres i kælder.
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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 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.
Ad 9.3
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.aalborgforsyning.dk/renovation

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

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

9.6 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.6
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
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erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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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.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Parkering er tilvejebragt og etableret i overensstemmelse med pkt. 8.3 og 8.4.
Opholdsarealer er tilvejebragt og etableret i overensstemmelse med pkt. 7.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
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

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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