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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 2017 godkendte Aalborg Byråd lokalplan 1-4-110, som var et tillæg til den første lokalplan for den
vestlige del af Østre Havn med nr. 1-4-106. Siden tillægget blev godkendt, er der kommet konkrete
projektønsker til bebyggelse indenfor delområde I. De konkrete projekter kræver dog, at der ændres
på de udlagte byggefelter. For ikke at lave endnu et tillæg og dermed have bestemmelser stående i
tre forskellige dokumenter laves en ny lokalplan, som ophæver alle bestemmelser vedr. delområde I
i lokalplan 1-4-106 og tillæg 1-4-110.
Formålet med lokalplanen er at sikre sammenhæng til resten af Østre Havn og især
Musikhuskvarteret, som området er en del af. Herudover er der særligt fokus på udtrykket i de nye
bebyggelser, der vil komme til at ligge på et meget synligt sted i byen med naboer som Musikkens
Hus og Nordkraft.
Foruden ovenstående er formålet med lokalplanen at sikre gode udendørs opholdsarealer til de
kommende brugere og beboere.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Østre Havn og afgrænses af Østre
Havnegade mod nord og øst, Nyhavnsgade mod syd og Musikkens Plads mod vest.
Arealet er ca. 1,1 ha og beliggende i byzone.
Området fremstår ved lokalplanens udarbejdelse som ubebygget areal. Der er opført et
parkeringshus i lokalplanområdets nordvestlige del og lige syd for ligger et eksisterende teknisk
anlæg til fjernvarme.
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Skråfoto over lokalplanområdet (inden for rød markering).

Omgivelser
Nord for lokalplanområdet ligger den allerede etablerede del af Musikhuskvarteret. Området består
af etageboliger i varierende højder; 5-6 etager nærmest lokalplanområdet og helt op til 11-13 etager
ud mod fjorden. Bebyggelsen er karakteriseret af hvide pudsede facader med rødbrune detaljer
omkring vinduer, døre, opgange og altaner. Yderligere har bebyggelsen ud mod Østre Havnegade
en høj sokkel grundet parkeringskælder. Denne er markeret i facaden med marmor.
Lige vest for lokalplanområdet er Østerå blevet åbnet. Langs kanalen er der etableret beplantning
og inventar, som gør det muligt at tage ophold.
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Det rekreative område omkring Østerå.

Yderligere mod vest ligger Musikkens Hus, og lige syd herfor ligger Nordkraft. Mellem de to særlige
bygninger fører Nyhavnsgade ind til Aalborg Midtby.
Mod øst ligger den resterende del af Østre Havn, som efterhånden er ved at være udbygget, på nær
området ved Pieren. Her findes en blanding af kontorer og boliger samt en dagligvarebutik og det
rekreative område omkring det indre havnebassin.
Syd for lokalplanområdet og Nyhavnsgade ligger Kompas Hotel Aalborg, tidligere kendt
som Sømandshjemmet. Længere mod øst kommer Østerbro-kvarteret med sine karakteristiske
karré-bebyggelser, der er blevet suppleret af en del nye bebyggelser i de senere år, især ud mod
Nyhavnsgade.
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Lokalplanens indhold
Disponering
Lokalplanområdet er disponeret som en form for "åben karrébebyggelse" med et "gårdrum" i midten.

Diagram af områdets disponering med den "åbne karréstruktur" og gårdrummet i midten.

På det sydvestlige hjørne i byggefelt A3 ved Nyhavnsgade og Musikkens Plads kan der bygges et
kontorhus i op til 6 etager.
Mod nord langs Østre Havnegade kan der bygges to nye bebyggelser med etageboliger - et
punkthus i op til 12 etager i byggefelt A1 og en stokbebyggelse i 6 etager i byggefelt A2. Stueetagen
på punkthuset kan desuden bruges til mindre erhverv, der kan passes ind sammen med boligerne,
som eksempelvis en café.
I det nordøstlige hjørne ligger et eksisterende parkeringshus. Herfra vil der blive adgang til en hævet
parkeringskælder, der ligger i den nordlige del af gårdrummet. Ovenpå denne vil der blive indrettet
udendørs opholdsarealer for boligbebyggelserne.
Syd for parkeringskælderen indrettes den anden del af gårdrummet til et ankomst- og fællesareal for
kontorhuset. Området indrettes som shared space med mulighed for ophold samtidig med, at det vil
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udgøre adgangsvej for servicekøretøjer til kontorhuset og det tekniske anlæg, der ligger i
lokalplanområdets sydøstlige del.
Herudover etableres der stiforbindelser for både fodgængere og cyklister.
Disponeringen med den "åbne karréstruktur" er med til at sikre gode forhold for udendørs ophold i
gårdrummet. Ved åbningerne vil der være lidt mere vind, men især i området oven på
parkeringskælderen vil der være gode muligheder for læ. Dette understøttes desuden af
bebyggelsernes højder med en lavere bebyggelse mod syd og en højere bebyggelse mod nord. Det
tillader solen at komme ned i gårdrummet hele året. Uddybende beskrivelser af sol/skygge- og
vindforhold kan ses i højhuskonsekvensanalysen under "Øvrige sagsbilag".

Arkitektur
Lokalplanen stiller særlige krav til bebyggelsens udformning og udseende pga. områdets centrale
placering i byen, lige på hjørnet, der formidler overgangen fra den gamle bykerne til det nye
byområde på Østre Havn med Nordkraft og Musikkens Hus som nogle af de nærmeste naboer.
Hjørnebygningen i byggefelt A3 bliver markant og synlig langs hovedindfaldsvejen fra øst. Gennem
placeringen, der er styret af byggefeltet, er bygningen dog hensynsfuldt indpasset i konteksten, så
den giver plads til, at bl.a. Musikkens Hus også markerer sig tydeligt, når man kører ind mod
bymidten.

Kontorhuset i byggefelt A3 set fra Nyhavnsgade mod vest med Musikkens Hus og Nordkraft i baggrunden.

Lokalplanen stiller krav om, at stueetagen på kontorhuset i byggefelt A3 skal have en udadvendt
facade. Derfor skal basen have en høj grad af transparens ved primært at fremstå i glas, så livet
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inde i huset er en oplevelse for de forbipasserende på gaden.
Fra 1. sal og op pakkes bygningen ind i en skal af aluminiums-profiler i forskellige udformninger, der
virker som solafskærmning for de store vinduespartier inde bag, og samtidig er det element, der
giver bygningen dens markante arkitektoniske udtryk. Det er vigtigt, at der arbejdes med variationen
i facaden for at nedbryde det store volumen.

Referenceeksempler på facadeudtrykket i byggefelt A3 fra 1. sal og op.

Øverst oppe afsluttes bygningen af et særligt arkitektonisk element, som yderligere er med til at
skabe variation i bygningen. Der arbejdes med materialiteten, fx med forskel på udvendigt og
indvendigt facademateriale, og der kan arbejdes med en udkragning ifm. en udsigtsbalkon, som
etableres mod syd og vest.
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Forskellige variationer af den øverste etage (med og uden udkragning samt forskellige farver på facadematerialet) på
bebyggelsen i byggefelt A3.

Boligbebyggelserne på byggefelt A1 og A2 udføres med en base i teglsten. Dette er med til at
sikre en harmonisk helhed i udtrykket på hele facaderækken langs den vestligste del af Østre
Havnegade. Herudover skal en del af byggefelt A1 have udadvendte facader i stueetagen ligesom
kontorhuset.
Resten af facaden opefter på byggefelt A2 udføres ligeledes i tegl. Denne bygning skal fungere som
bindeleddet, der indpasser sig i konteksten og hjælper til med at samle trådene fra de mange andre
bygningstyper og virkemidler, der er på spil i området.
På hjørnet ved indkørslen til Østre Havnegade vil boligbebyggelsen i byggefelt A1 markere sig i den
store skala, der er fælles for Østre Havns mange punkthuse langs med havnefronten. Byggefeltet
sikrer, at der opstår variation i facaden, og at bygningen fremstår som tre sammensatte enheder
frem for ét monotont tårn. Det understøttes yderligere af de forskellige højdebegrænsninger, der er
på byggefeltet. Herudover skal facaden også bearbejdes og detaljeres for at sikre variation og et
spændende arkitektonisk udtryk.

Side 11

Udkast

Lokalplan 1-4-116

Boligbebyggelsen set hhv. mod vest (tv.) og øst (th.).

På boligbebyggelserne skal der arbejdes med altaner. Det vil give facadeudtrykket dybde samtidig
med, at det giver muligheden for at skabe nogle gode læfyldte udeopholdsrum for de kommende
beboere i huset.

Begrønning og rekreative områder
Lokalplanens rekreative områder består primært af det store, begrønnede gårdrum, som ligger
centralt i bebyggelsen. Området deles på en naturlig måde op i to adskilte zoner.
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Diagram over opdeling af gårdrummet.

Den første er en hævet zone ovenpå en delvist nedgravet parkeringskælder mellem byggefelt A1,
A2 og parkeringshuset. Herfra er der forbindelse ned til både det lavere liggende niveau i
gårdrummet, og til Østre Havnegade via to brede trapper imellem byggefelt A1 og hhv. byggefelt A2
og parkeringshuset. Det sikrer, at der er gode muligheder for at sive igennem området som
forbipasserende. Det øvre niveau er primært tiltænkt ophold for nærområdets beboere, hvorfor
niveauforskellen kommer beboerne til gode, da det skaber en naturlig afstand til den servicekørsel,
der skal gøres plads til på det lavere liggende niveau. Lokalplanen stiller krav om, at gårdrummet
begrønnes, herunder at jordopbygningen ovenpå parkeringskælderen dimensioneres til, at der kan
vokse træer.
Foruden ovenstående er det vigtigt, at forarealerne ud mod de omkringliggende veje gøres
attraktive. Der skal indrettes kantzoner langs Østre Havnegade, mens arealerne ud mod Musikkens
Plads og Nyhavnsgade skal understøtte de udadvendte facader på stueetagen i hhv. byggefelt A1
og A3. Forarealerne skal også være med til at sikre sammenhæng med området langs Østerå og
”Aktivitetspladsen”, som ligger lige øst for lokalplanområdet.
Herudover stiller lokalplanen krav om, at der plantes træer langs Nyhavnsgade for at sikre et
markant grønt udtryk.

Infrastruktur
Adgang til området sker fra Musikkens Plads og Nyhavnsgade via Østre Havnegade. Der vil være
begrænset biltrafik inden for selve lokalplanområdet, da biler skal parkeres i parkeringshuset eller
-kælderen, som har direkte vejadgang fra Østre Havnegade. Herudover er det primært
servicekøretøjer, der skal ind i området, eksempelvis renovation. Det sker i det sydligste gårdrum,
hvorfra det også vil være muligt at kunne tilgå det eksisterende tekniske anlæg.
Der skal etableres en dobbeltrettet cykelsti i lokalplanområdets sydlige del langs Nyhavnsgade,
som skal være med til at forbinde området med midtbyen.
Det skal være muligt at kunne tilgå området på flere måder som fodgænger. Derfor skal der ved de
fleste åbninger mellem bebyggelserne etableres stiforbindelser ind til gårdrummet. Især
promenaden langs Østerå skal understøttes som en forbindelse mellem midtbyen, Østre Havn og
Limfjorden.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.4.D1.
Da lokalplanen omfatter en bebyggelse, der kategoriseres som højhus i kommuneplanens
retningslinje '5.1.3 Højhuse' er der udarbejdet en højhuskonsekvensanalyse, der gør rede for
bebyggelsens arkitektur og sammenhæng til kontekst, byrumskvalitet, sol/skyggestudier samt
vindstudier.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 1-4-106 og tillæg 1-4-110.
Den eksisterende lokalplan og tillæg ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 1-4-116.

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
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tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når
det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for
en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Lokalplanområdet ligger ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 15 Nibe Bredning,
Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området
vurderes, at planlægningen af området ved Østre Havn til bolig- og erhvervsformål hverken i sig selv
eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura
2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på habitatdirektivets bilag
IV - herunder flere arter af flagermus. Lokalplanområdet rummer dog ingen potentielle levesteder for
flagermus.

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.
Østre Havn er efterhånden udbygget. Da ny bebyggelse inden for lokalplanområdet ligger bag
eksisterende bebyggelse, vurderes planen ikke at få betydning for oplevelsen af kysten.

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

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

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

Jordforurening
Hele eller dele af lokalplanområdet var ved planens udarbejdelse kortlagt efter reglerne i
Jordforureningsloven. Bygge- og anlægsarbejder på et kortlagt areal kan kræve, at der forinden
indhentes en tilladelse efter jordforureningsloven. Dette vil blive afklaret i forbindelse med ansøgning
om byggetilladelse. Ligeledes gælder der regler om anmeldelse af jordflytning fra kortlagte og
områdeklassificerede arealer. På www.arealinformation.miljoeportal.dk kan man se grundens
kortlægningsstatus og afgøre, om arealet er omfattet af områdeklassificeringen.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn på
jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om
der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages.

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

Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for midlertidig grundvandssænkning skal
ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg Kommune inden igangsættelse, jf.
Vandforsyningsloven og Byggeloven. På grund af beliggenheden tæt på fjorden, kendskab til flere
jordforureninger i nærområdet, og dermed områdets særlige beskaffenhed, skal der tages særlige
hensyn ved en evt. grundvandssænkning. Der kan blive stillet krav om beregninger eller en
grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i
omgivelserne, samt påvirke eksisterende jordforureninger i området.
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Hvis drænrør placeres, så de bortleder grundvand, er det at betragte som sænkning af
grundvandsstanden og kræver dermed som udgangspunkt en tilladelse.

Støj
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre lokalplanens
anvendelse mod støjgener, jf. Planlovens § 15a. Dermed skal bestemmelserne i pkt. 10 Miljø sikre,
at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt indendørs med åbne vinduer og på
udendørs opholdsarealer.
De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning, nr. 4/2007 'Støj
fra veje' samt i kommuneplanens retningslinje 13.3.
Planområdet er udsat for støj fra Nyhavnsgade, som løber langs planområdets sydlige afgrænsning.
Ud fra Miljøstyrelsens registreringer overstiger vejstøjen grænseværdien på 63 dB for liberalt
erhverv (kontorer mv.) og på 58 dB for boliger, offentlige formål og rekreative områder i byer langs
planområdets sydlige og østlige afgrænsning.

Risikovirksomhed
Lokalplanen omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra risikovirksomheden Danish
Crown Foods Aalborg (tidl. Tulip Food Company Aalborg). Hensynet til risikoen for større uheld skal
derfor inddrages i planlægningen.
Risikomyndighederne er hørt forud for tilvejebringelsen af planen, jf. § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om
planlægning omkring risikovirksomheder. Følgende risikomyndigheder er hørt: Aalborg Kommune,
Miljø- og Energiforvaltningen, Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Arbejdstilsynet,
Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.
Der er modtaget 1 høringssvar. På den baggrund er der foretaget følgende sikkerhedsmæssige
foranstaltninger i planlægningen:
Indenfor 500 m og udenfor maksimal konsekvensafstand på 380 m
For Danish Crown Foods Aalborg er der fastlagt en maksimal konsekvensafstand på 380 m. Uden
for denne afstand er der ikke fare for dødsfald eller livstruende sundhedspåvirkninger.
Sandsynligheden for gener som følge af ammoniakudslip uden for den maksimale
konsekvensafstand er så lille, at det ikke medfører begrænsninger ved etablering af de planlagte
aktiviteter jf. forslag til lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre havn, Øgadekvarteret.
Udenfor den maksimale konsekvensafstand på 380 m fra Danish Crown Foods Aalborg skal der på
baggrund af ovenstående ikke udføres beregning af samfundsmæssig risiko af aktiviteter.
Indenfor maksimal konsekvensafstand på 380 m
Det planlagte byggeri omfatter byggeri af 5-6 etager med ca. 5.700 kvm erhverv (kontorer). Dette er
en ændring i forhold til den eksisterende lokalplan 1-4-110, hvor der var planlagt etagebyggeri til
boliger.
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Derudover vil der, ligesom i den eksisterende lokalplan, være mulighed for at lave et ankomstareal
på bagsiden af førnævnte bygning samt en stiforbindelse, der går langs Nyhavnsgade og ind til
Stjernepladsen. Ankomstareal og stiforbindelse er omfattet af tidligere beregning af
samfundsmæssig risiko.
Bygherren har fået udført en testberegning af den samfundsmæssige risiko rundt om Danish Crown
Foods Aalborg ud fra oplysninger om de ændrede aktiviteter jf. forslag til lokalplan 1-4-116 Boliger
og erhverv, Østre havn, Ø-gadekvarteret.
Resultatet af testberegningen kan ses under "Øvrige sagsbilag" i rapport fra Rambøll
”Testberegninger af samfundsmæssig risiko”. Resultatet fremgår i test 19.
Af resultatet fremgår, at det under de givne forudsætninger er acceptabelt at have kontorbygning og
bank med den angivne anvendelse i stedet for boliger på Østre Havn.

Lugt, støv eller anden luftforurening
Jf. Planlovens §15 b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden
luftforurening til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med
bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en
sådan forurening. Lugtvejledningen fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder
til 5-10 lugtenheder (LE)/m3.
Der er derfor gennemført beregninger af lugt emissioner (OML beregning) fra Danish Crown Foods
Aalborg (tidl. Tulip Food Company Aalborg) i en højde på 48 meter. Beregningen viser, at den
maksimale emission af lugt i omgivelserne for det planlagte byggeri udgør 1,57 LE/m3. Resultaterne
kan ses under "Øvrige sagsbilag".
Ved opførelse af nye, høje bygninger i virksomhedens nærhed reduceres den sikkerhedsmargin i
forhold til grænseværdien for lugt, som virksomheden har i dag. For en virksomhed med et varieret
produktsortiment og varierende produktion anbefales typisk en sikkerhedsmargin på faktor 0,5, når
der er tale om få lugtmålinger, og man skal være sikker på at overholde lugtkrav. Det vil sige, at man
på virksomheden har valgt en skorstenshøjde, som beregningsmæssigt resulterer i, at man ligger på
det halve af lugtkravet i omgivelserne. Virksomhedens sikkerhedsmargin fastholdes i det
foreliggende tilfælde.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Matr.nr. 1380l, Aalborg Bygrunde samt matr. 160a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 16.03.2018.
Titel: Fjernvarmeledninger og lignende anlæg.
Indhold: Sikring af forsyningsvirksomhedens ledningsanlæg på privat grund.
Påtaleberettiget: Aalborg Varme A/S.
Servitutten fastholdes, og lokalplanen fastlægger bestemmelser i overensstemmelse med
servitutten.
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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
planloven.
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:
områdets anvendelse som et blandet byområde med boliger og liberale erhverv,
at bebyggelsen udformes som en unik kombination af den industrielle kulturarv og moderne
arkitektur af høj kvalitet,
at områdets industrielle karakter fastholdes,
helhed med nabobebyggelser mht. bebyggelsesstruktur, højder, arkitektur, byrum og beplantning,
at arkitekturen fremstår med variation i form af skalaspring, forskydninger og detaljer i
facadematerialet,
etablering af attraktive fælles arealer og byrum, og områder der understøtter et mangfoldigt byliv,
en sammenhængende stistruktur med forbindelser til naboområder,
en cykelforbindelse fra midtbyen til området og videre ind i Østre Havn,
at området vejbetjenes fra Østre Havnegade.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Delområdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Dyreklinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Der må dog ikke opføres boliger inden for byggefelt A3.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.
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, stueetagen
Stueetagen ved udadvendte facader, som vist på Kortbilag 3, skal anvendes til
publikumsorienterede serviceerhverv, kultur- og fritidsfunktioner, fællesfaciliteter i tilknytning til
eventuelle boliger og/eller reception, kantine og lign. til eventuelle kontorerhverv i bygningen.
Ad 3.2
Hensigten er, at anvendelsen af stueetagen skal understøtte målet om levende byrum.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Udstykning kan ske efter følgende princip:
bygninger kan udstykkes som sokkelgrunde.
vej- og torvearealer samt stier og promenade kan udstykkes som en eller flere selvstændige
ejendomme eller offentlige vejarealer.
fællesarealer og lign. kan udstykkes som én eller flere selvstændige ejendomme.

Ad 4.1
Sokkelgrunden afgrænses langs bygningens eller parkeringskælderens sokkel/mur. Opdeling af
ejerlejligheder kan ikke reguleres med lokalplanen.

4.2 Sokkelgrunde
Udstykning til sokkelgrunde skal ske således, at de enkelte bygninger eller dele af bygninger, inkl.
eventuel p-kælder, udstykkes som en selvstændig ejendom.
Sokkelgrunden kan udstykkes således, at udenomsarealer, p-arealer o.lign. samt mindre sekundære
bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen, er omfattet.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, som er vist på Kortbilag 2. Altaner er ikke
omfattet heraf.
Øverste etage på byggefelt A3 må dog gerne gå ud over byggefeltet med maks. 2,00 m, såfremt der
sker en særlig arkitektonisk bearbejdning jf. pkt. 6.5.
Herudover må der laves ét indgangsparti mod hhv. syd og vest inden for byggefelt A3, som må gå
op til 0,50 m ud over byggefeltet.

5.2 Mindre sekundære bygninger, placering
Redskabsskure, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre, sekundære bygninger må
opføres uden for byggefelterne og ovenpå parkeringskælder.

5.3 Visuelle forbindelser
Visuelle forbindelser, vist på Kortbilag 3, skal friholdes for sekundære bygninger og høj beplantning.

5.4 Bebyggelsens omfang
Etageantal maks.

Etageareal maks. m2

Byggefelt A1

8-12

4.100

Byggefelt A2

6

2.900

Etageantal maks.
Byggefelt A3

5-6

Etageareal maks. m2
5.700

Byggefelt A4
(parkeringskælder)

Parkeringskælder skal etableres helt eller delvist under terræn og
med en tagkonstruktion, som muliggør, at der kan plantes træer i
byrummet ovenpå kælderen jf. pkt. 7.3. Terrænniveauet oven på en
evt. kælder må ikke overstige 1,8 m. set i forhold til Østre Havnegade
og promenaden langs Østerå. Kanter på en evt. hævet
parkeringskælder skal bearbejdes med bløde overgange jf. pkt. 6.12.

Byggefelt A5
(eksisterende teknisk
anlæg)

Anlægget kan i tilfælde af fx brand genopføres i sit nuværende
omfang, men kan ikke udbygges. Skift i anvendelse eller ændring af
det nuværende anlægs omfang kræver fornyet planlægning.
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Udover de angivne etageantal samt de i pkt. 5.5 angivne højder kan der evt. etableres elevatortårne
og lign., som er nødvendige for at kunne betjene bygningen og en evt. tagterrasse.
Tekniske anlæg skal etableres indenfor den angivne højde/etageantal. Dog kan mindre teknikrum
placeres oven på taget, så længe de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur og
ikke er synlige fra gadeniveau ved bygningen.
Ad 5.4
Større samlede tekniske installationer til ventilation og lign. ønskes integreret i bygningskroppen.
Mindre ventilationshætter og lign. kan etableres ud over bygningshøjden.

5.5 Bebyggelsens højde
Bebyggelsens højde må ikke overstige de maksimale bygningshøjder, som angivet på Kortbilag 2.
Ad 5.5
Bebyggelsens højde måles fra et niveauplan fastsat til kote 2,00 m i DVR90.
Det enkelte byggefelt ønskes bearbejdet som en skulpturel blok. Reguleringen af bygningshøjden
beskriver rammerne for den skulpturelle bearbejdning, men indenfor denne ramme er der et stort
spillerum for den konkrete bygningsudformning.

5.6 Gulvkote
Kote på overkant stuegulv på ny bebyggelse skal være min. 2,00 m i DVR90.
Hvis der etableres boliger under kote 2,36 DVR90, skal der etableres ekstra sikring af boligerne mod
oversvømmelse.
Kælderetage skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende, generelt
Der skal sikres arkitektonisk sammenhæng mellem de enkelte bygninger og eksisterende
bebyggelse. Dette skal ske ved forskydninger vertikalt og horisontalt i bygningsmassen samt ved
materialevalg, farver og detaljering.
Bebyggelse skal fremstå med karakter fra den industrelle tidsalder kombineret med en unik
arkitektur.

6.2 Udadvendte stuefacader
De på Kortbilag 3 angivne udadvendte facader skal udformes med transparens i stueetagen i
50-75% af facadelængden. Facaden skal derfor primært fremstå med vinduer fra gulv til loft.
Ad 6.2

Udadvendte facader i stueetagen.

Hensigen er, at udadvendte facader skal skabe visuel åbenhed vha. glaspartier, men ikke
nødvendigvis give mulighed for bevægelse ind og ud af bygningerne (fx udstillingsvinduer og
transparente facader til kontormiljøer). Dog er det kun positivt, hvis facader i stueetagen kan
udformes, så de inviterer til sammenhæng mellem de aktiviteter, der foregår i bygningens stueetage
og det tilknyttede byrum (fx cafe med udeservering).

6.3 Facader, byggefelt A1
Bebyggelsen skal virke rumdannende mod Østre Havnegade og skal mht. materialevalg og
formsprog danne en god helhed med bebyggelsen på nordsiden af gaden.
Der skal arbejdes med variation i facaden, både horisontalt og vertikalt.
Der skal arbejdes med forskydninger i form af fremspring eller tilbagetrækninger. Facader mod nord
og syd må ikke være længere end 15,00 m uden, at der laves en forskydning. En forskydning skal
min. være 0,50 m.
Bebyggelsens base (stueetagen og evt. 1. sal) skal udføres i tegl og udformes med høj
materialekvalitet og stor detaljeringsgrad.
Over basen skal bebyggelsens facade fremstå i matte metalplader i lyse farvenuancer med færre
detaljer end i basen.
Facadeudformning og -materialer skal desuden medvirke til at fremme god vindkomfort i
gadeniveau.
Udkragede bygningsdele (fx undersider af altaner) skal have samme kvalitet som facadematerialet.
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Der må ikke være synlige konstruktioner eller fremstå i rå beton.
Bygningsdele må ikke udføres i metal, som giver afsmitning til regnvand (fx ubehandlet zink, kobber,
bly og lign.).
Ad 6.3

Illustration af opdelingen af et højhus fra Aalborg Kommunes højhuspolitik.

I den konkrete udformning af områdets bebyggelser lægges der vægt på, at materialet skaber en
særlig oplevelse i øjenhøjde og dermed i bygningens base. Dette kan fx udformes ved at bruge et
materiale, der kan skabe variation og stoflighed, såsom recesmurværk .
I den store skala skal bebyggelsen til gengæld fremstå enkel, især på afstand. Her kan
facadematerialer fx være matte metalplader.

6.4 Facader, byggefelt A2
Bebyggelsen skal virke rumdannende mod Østre Havnegade og skal mht. materialevalg og
formsprog danne en god helhed med bebyggelsen på nordsiden af gaden.
Der skal arbejdes med forskydninger i form af fremspring eller tilbagetrækninger. Facader mod nord
og syd må ikke være længere end 15,00 m uden, at der laves en forskydning. En forskydning skal
min. være 0,50 m.
Bebyggelsens base (stueetagen) skal udføres i tegl og udformes med høj materialekvalitet og stor
detaljeringsgrad.
Fra 1. sal og op skal facaden udføres i tegl, matte metalplader eller en kombination heraf. Ved valg
af materialer skal der lægges vægt på materialernes patineringsevne ift. holdbarhed og ændring
over tid.
Udkragede bygningsdele (fx undersider af altaner) skal have samme kvalitet som facadematerialet.
Der må ikke være synlige konstruktioner eller fremstå i rå beton.
Bygningsdele må ikke udføres i metal, som giver afsmitning til regnvand (fx. ubehandlet zink,
kobber, bly og lign.).
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Ad 6.4
Forskydningerne i form af fremspring eller tilbagetrækninger kan med fordel bruges til at danne
nicher til private opholdsarealer, markere trappeopgange og lign.

6.5 Facader, byggefelt A3
Hele stueetagen skal etableres i byggefeltets kant. Dog kan der arbejdes med enkelte porte, nicher,
og tilbagetrækning på maks. 5,00 m i op til 20 % af facadelængden. Herudover kan der laves ét
indgangsparti mod hhv. syd og vest, der går 0,50 m ud over byggefeltet jf. pkt. 5.1.
Stueetagen skal udføres som en facade primært bestående af glas, se også pkt. 6.2. Fra 1. sal og
op skal facaden bestå af glas kombineret med matte metalplader/-profiler. De forskellige etager
opefter skal adskille sig fra hinanden ved at variere mønstret i metalpladerne og -profilerne.
Såfremt øverste etage laves med udkragning skal der ske en særlig arkitektonisk bearbejdning, fx
skift i materiale, farve, rytme i metalplader/-profiler og lign.

6.6 Bebyggelsens udseende, byggefelt A5
De tekniske anlæg til fjernvarme i byggefelt A5 skal begrønnes eller udsmykkes kunstnerisk, så
anlæggene bidrager positivt til et attraktivt nærmiljø.

6.7 Altaner
Inden for byggefelt A1 skal altaner etableres helt eller delvist indeliggende. Ved byggefelt A2 kan
altaner også udføres som påhængte. De må maks. udføres med et fremspring på 1,50 m ud fra
bygningen.
Altaner skal etableres uden brug af synlige forstærkende konstruktioner på facaden eller
understøttende søjler. Alternativt skal bæringer fæstes under håndliste, således de udføres som
"frithængende". Søjler kan desuden accepteres, såfremt de er indarbejdet som et arkitektonisk
integreret element.
Altanernes bundplader skal være underbeklædte, og værn skal trækkes ned foran bundpladen.
Ad 6.7
Intentionen er at sikre godt lysindfald i boliger og god opholdskomfort på altaner.
Med underbeklædte menes, at altanens underside ikke fremstår ubehandlet, fx i rå beton.

6.8 Firma- og logoskilte
Der må maks. opsættes ét facadeskilt pr. virksomhed langs Nyhavnsgade og Musikkens Plads.
Facadeskilte skal med hensyn til størrelse og udformning tilpasses bygningens og byrummets skala
og arkitektur.
Der må ikke opsættes facadeskilte på bebyggelsens gavle eller på facader mod gårdrummet. Der
må godt opsættes mindre henvisnings- eller orienteringsskilte ind mod gårdrummet jf. pkt. 6.9.
Skiltning må hverken helt eller delvist dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre,
vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre, eller have karakter af facadebeklædning,
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vinduesafblænding og lignende.
Der må ikke opsættes reklameflag, skilte over facaden eller lign.

6.9 Orienteringsskilte
Ud over firma- og logoskilte på den enkelte ejendom må der inden for området kun opstilles fælles
oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke
dominerende. Skiltene skal placeres i vejens rabatareal eller på bygningernes facade.
Henvisningsskilte skal være fælles for de funktioner, som har adgang via den pågældende
indkørsel. Skiltehøjde maks. 1,50 m og skilteflade maks. 1,00 m2.

6.10 Spotlys, lyskasser, skiltebelysning, laserlys og dynamiske, digitale skilte
Der må ikke opsættes spotbelysning på facader og gavle eller på reklameskilte.
Der må ikke opsættes laserlys.
Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som fx lysaviser eller animerede reklamer.

6.11 Øvrige skilte
Der må ikke opsættes skilte, der forbyder ophold, adgang og lign.

6.12 Kanter på parkeringsdæk
Kanter på den hævede parkeringskælder skal bearbejdes som grønne overgange mellem gårdrum
og promenade, sti eller vej.
Dette skal ske i form af en kombination af landskabsbearbejdning, beplantning, etablering af
opholdsmuligheder i kanten, terrassering og etablering af forbindelser (stier/trapper/ramper) mellem
opholdsdæk og omgivelser.
Kanter ud mod Østre Havnegade må ikke fremstå som en lang trappe men skal bearbejdes med
flere niveauer.

6.13 Solenergi
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet. Det må ikke
være elementer påsat facaden, og det må ikke opstilles på terræn. Såfremt det placeres på taget,
må det ikke være synligt fra terræn.
Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Ubebyggede arealer, generelt
Ubebyggede arealer opdeles i private opholdsarealer til den enkelte bolig/ejendom, kantzoner som
omfatter overgangen mellem det offentlige og det private, fællesarealer som primært er til
lokalplanområdets beboere, og offentligt tilgængelige friarealer, som eks. promenade og lign. Se
Kortbilag 3.
Udendørs opholdsarealer skal disponeres, så alle beboere/brugere sikres kvalitetsfyldte uderum,
hvor der bl.a. er taget højde for sol, vind, støj, udsigter og afskærmning mod indbliksgener.
Ad 7.1
Der er udarbejdet et kvalitetsprogram som inspiration til kommende bygherrer og projektudviklere på
Østre Havn. Kvalitetsprogrammet indeholder idéer og inspiration for udformningen af de
ubebyggede arealer, herunder belægning, belysning, beplantning og inventar.

7.2 Byrumsinventar og belægning
Valg af byrumsinventar, belægning og beplantning skal understøtte Østre Havns egenart - herunder
industrihavnens rå karakter, robuste materialer/arter, samt simple og solide løsninger.
Overflader skal fremstå i fx beton, asfalt, stål og træ.
Belægningen i det på Kortbilag 3 viste byrum skal have en kombination af forskellige materialer.
Der skal udføres belysning af veje, stier og friarealer samt fælles opholdsarealer. Belysning skal
tilpasses områdets skala og udtryk og skabe en god helhedvirkning med naboområder
Belysningen i området må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i
området.
Ad 7.2
Byrummet langs Nyhavnsgade og Musikkens Plads skal udformes i samspil med området ved
Østerå samt "Aktivitetspladsen", der ligger lige øst for lokalplanområdet.

7.3 Beplantning
Ubebyggede arealer skal gives en markant grøn karakter især i form af træer på en bund af høje
skyggetålende græsser. Beplantning skal være hjemmehørende arter og må ikke være særligt
plejekrævende.
Træer langs Nyhavnsgade skal plantes som vist i princippet på Kortbilag 3. Træerne skal kunne
opnå en størrelse, så de danner en markant grøn kant mod vejen. Træerne skal stå med min. 10,00
m afstand.
I hævede gårdrum fx ovenpå parkeringskælder, skal jordopbygningen laves, så det kan understøtte
et beplantet og grønt gårdrum med træer.
Ad 7.3
Lokalplanområdet er en del af Musikhuskvarteret. Beplantningen skal hænge sammen med det
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eksisterende i kvarteret.
Beplantningen skal have en rumskabende effekt og bidrage til oplevelsesmæssig variation for
beboerne i området.
Træer i det hævede gårdrum ovenpå parkering kan bestå af forskellige arter af løvtræer, nåletræer
samt blomster- og prydtræer, som kan variere over årstiderne med blomstring, løvfarver, bark og
vækstformer.
Træer kan fx være lind. Græsser kan fx være snemarmorkugle eller skovkugle.
For plantning af træer eller buske langs belægningsflader, fx vej, sti, parkering eller opholdsareal,
skal planterne etableres i plantehul med rodvenligt bærelag.

7.4 Private opholdsarealer
Private opholdsarealer skal etableres som altaner, tagterrasser og lign. Opholdsarealer i stueetagen
skal etableres som kantzoner jf. pkt. 7.5.
Ad 7.4
Private opholdsarealer skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder
med fokus på oplevelsen af privathed og rumdannelse.

7.5 Kantzoner
Der skal etableres smalle kantzoner, som vist på Kortbilag 3, i en bredde på 1,00-2,00 meter.
Der skal etableres brede kantzoner, som vist på Kortbilag 3, i en bredde på 2,00-4,00 meter.
Kantzoner skal udformes i samspil med stueetagens udtryk og facadeforskydninger, således at den
understøtter oplevelsen af byrummet og brugen af udearealet i tilknytning til facaden og stueetagens
funktion. Kantzoner skal markeres visuelt og skal indeholde elementer af beplantning fx med høje
græsser, buske eller stauder. Der må ikke etableres faste hegn omkring kantzonerne. Der må gerne
opstilles plantekummer.
For tydeligere opdeling kan kantzonen evt. hæves med maks. 0,25 m.
Ved udadvendte facader kan mindre dele af byrummet indrettes til 'semioffentlige arealer', fx et
udeserveringsareal i tilknytning til café/restaurant eller lign., der formidler bygningens funktion til
byrummet.
Ad 7.5
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Tv. Eksempel på en bred kantzone. Th. Eksempel på en smal kantzone.

Kantzoner skal sikre, at mødet mellem byrummet og de bygninger, der afgrænser byrummet, sættes
i scene. Kantzoner skal desuden medvirke til, at det opleves rart at færdes og opholde sig i
tilknytning til bygningsfacaden. Kantzoner kan fx markeres visuelt med et belægningsforbandt-,
størrelses- og/eller materialeskifte, som afmærkning i belægningen eller med beplantning.
Mod Østre Havnegade vil kantzonens bredde afhænge af udformningen af fortovet langs vejen.

7.6 Fællesareal, boliger
Der udlægges fællesarealer til boligerne, som vist på Kortbilag 3.
Fællesarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder, hvor
ophold så vidt muligt placeres et sted med sol og læ. Der skal anvendes inventar, som indbyder til
forskellige opholdsmuligheder.
Dele af fællesarealerne skal invitere til fysiske aktiviteter/bevægelse og leg, der henvender sig til
forskellige aldersgrupper.
Inventar (hegn, bænke, borde, belysning, legeredskaber, cykelstativer, plantekummer mv.) skal
udformes og placeres ud fra en helhedsbetragtning omkring funktion og komfort, samt under
hensyntagen til karakteren, materialet, farven og funktionen af den tilstødende bebyggelse,
herunder hensyn til privatsfære.
Ad 7.6
Fællesarealerne er i princippet offentligt tilgængelige, men er primært for lokalplanområdets beboere
og har en mere lokal karakter, end de offentligt tilgængelige friarealer.

7.7 Ankomst- og fællesareal, erhverv
Det ubebyggede areal mellem bygningerne og parkeringskælderen skal anlægges som ankomst- og
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fællesareal for byggefelt A3. Området må dog bruges af flere. Yderligere skal området kunne
betjene det eksisterende tekniske anlæg i byggefelt A5.
Området skal etableres som shared space jf. pkt. 8.2. Området skal således både kunne håndtere
arbejds- og handicapkørsel samt udendørs ophold.
Fællesarealerne skal etableres således, at brugerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder, hvor
ophold så vidt muligt placeres et sted med sol og læ. Møbler skal indbyde til forskellige former for
ophold. Beplantning skal bidrage til opdeling af fællesarealerne i forskellige rum samt skabe læ.
Inventar (hegn, bænke, borde, belysning, legeredskaber, cykelstativer, plantekummer mv.) skal
udformes og placeres ud fra en helhedsbetragtning omkring funktion og komfort, samt under
hensyntagen til karakteren, materialet, farven og funktionen af den tilstødende bebyggelse,
herunder hensyn til privatsfære.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Musikkens Plads og Nyhavnsgade via Østre
Havnegade, som vist på Kortbilag 3.
Vejadgang til parkeringskælderen inden for byggefelt A4 sker gennem det eksisterende
parkeringshus.
Vejadgang for arbejds- og handicapkørsel til byggefelt A3 og det tekniske anlæg sker i passagen
mellem parkeringshuset og akkumuleringstanken.
Vejadgange skal dimensioneres jf. Vejdirektoratets vejledninger.

8.2 Shared space
Arealet markeret som "ankomst- og fællesareal, erhverv" på Kortbilag 3 skal anlægges som shared
space, dvs. områder med en sammenblanding af trafikarter. Shared space anlægges med
varierende bredder, belægninger og indretning.
Shared space skal anlægges, så indretningen klart signalerer, at færdsel foregår på de bløde
trafikanters præmisser.
Arealet skal fungere som adgang for renovation samt til det tekniske anlæg i byggefelt A5.
Herudover skal arealet indrettes i overenstemmelse med pkt. 7.7.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 3.
Den dobbeltrettede cykelsti, vist på Kortbilag 3, skal udføres med god færdselskomfort for cyklister.
Cykelforbindelsen skal have eget tracé gennem lokalplanområdet og etableres med en anlagt
bredde på min. 3,00 meter.
Cykelforbindelsen skal tilsluttes i krydset ved Nyhavnsgade/Musikkens
Plads/Karolinelundsvej. Tilslutningen skal sikre gode forhold for cykler i hele krydset. Den konkrete
udformning fastlægges i byggesagen.
Ad 8.3
Ved tilslutning af cykelforbindelsen til krydset Nyhavnsgade/Musikkens
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Plads/Karolinelundsvej kan det blive nødvendigt at foretage mindre ændringer i selve
krydset.

8.4 Parkering
Parkeringspladser skal etableres i parkeringshuse eller parkeringskældre. På terræn kan alene
etableres handicapparkering og kun i begrænset omfang, hvor det er nødvendigt for anvendelsen af
tilknyttede funktioner i bygningerne. Ingen parkering på offentligt tilgængelige friarealer.
Parkeringskældre skal etableres iht. pkt. 5.4.
For boliger (dog ikke ungdomsboliger) skal der minimum etableres ½ p-plads pr. bolig, og der kan
maksimalt etableres 1 p-plads pr. bolig.
For øvrige anvendelser udgør parkeringsnormen for Aalborg Midtby både det minimale og det
maksimale antal parkeringspladser, som skal etableres.
En andel af det samlede antal parkeringspladser skal kunne anvendes fleksibelt til
gæsteparkering og lign. Der skal etableres min. 0,1 parkeringsplads pr. bolig til fælles/fleksibel
benyttelse. Den fælles/fleksible parkering kan evt. laves som dobbeltudnyttelse.
Ad 8.4
Parkeringspladser med eksklusiv brugsret ønskes begrænset mest muligt, da det medfører en
relativ ekstensiv udnyttelse af pladserne og dermed et unødvendigt stort arealbehov til parkering.
Med dobbeltudnyttelse menes, at parkeringspladser om dagen er forbeholdt erhvervsbrugere og om
aftenen samt i weekenden er disponible til fælles benyttelse for beboere, gæster og lign.

8.5 Cykelparkering
Udlæg af areal til p-pladser til cykel skal ske i overensstemmelse med de normer for cykelparkering,
der gælder for Aalborg Midtby. Ved ibrugtagning af boligerne skal mindst 1 p-plads pr. bolig være
anlagt.
Cykelparkering skal fortrinsvist placeres i umiddelbar tilknytning til adgangssituationer. 50 % af
pladserne skal være overdækkede.

Side 39

Udkast

Lokalplan 1-4-116

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
Regnvand skal afledes via det eksisterende regn- og spildevandssystem.
Der må ikke anvendes metal, der giver afsmitning (feks. bly, zink, kobber og lign.), som
tagbeklædning eller facadebeklædning. Hvis der i særlige tilfælde gives tilladelse til anvendelse af
metal, der giver afsmitning, skal der etableres en særskilt rensning af dette vand.

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.
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.aalborgforsyning.dk/renovation

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og
stier.
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9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas fra eksisterende ledningsføring syd for lokalplanområdet.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (fx komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
Aalborg Forsyning, Gas yder bistand i forbindelse med dimensionering af anlæg. Der opkræves ikke
tilslutningsafgift ved etablering af nyt stik.
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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
Miljøstyrelsens støjkort over området har vist, at der må påregnes behov for støjdæmpende
foranstaltninger langs Nyhavnsgade. Dette med henblik på at sikre et tilfredsstillende lydniveau
indendørs og på opholdsarealer.
Tilfredsstillende lydniveau på opholdsarealer kan opnås ved at disse placeres bag bygninger, så
bygninger fungerer som støjskærm. Det indendørs lydniveau kan fx sikres ved at benytte
lyddæmpende ruder, dobbeltfacadeløsninger, og/eller lyddæmpende udluftningsåbninger.
Der skal i forbindelse med byggesager redegøres for, hvilke støjdæmpende foranstaltninger som
tænkes anvendt, ligesom effekten af de valgte løsninger skal dokumenteres.

10.2 Støj fra erhverv
Inden for lokalplanens område må der kun etableres fritidsaktiviteter og virksomheder i miljøklasse
1-2.
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ventilationsanlæg og lign. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst muligt gene for
støjfølsomme anvendelser.

10.3 Jordforurening
Hele eller dele af lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse kortlagt efter
jordforureningsloven.
Ad 10.3
Hvis der skal ske bygge- og anlægsarbejder eller en ændret arealanvendelse på et areal, der er
kortlagt efter jordforureningsloven, skal de til enhver tid gældende regler i forhold til
jordforureningsloven overholdes.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer og fælles parkeringsarealer.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer jf. pkt. 7.6, samt
vejarealer, belysning og fællesanlæg indenfor lokalplanområdet, undtaget dog de arealer, der skal
vedligeholdes af den overordnede grundejerforening jf. lokalplan 1-4-106, pkt. 11.5.
Drift og vedligeholdelse af vejarealer omfatter tillige renholdelse, snerydning og
glatførebekæmpelse, herunder afvanding.
Grundejerforeningerne 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:
De tekniske anlæg til fjernvarme er begrønnet eller udsmykket jf. pkt. 6.6.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.
Shared space er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Cykelparkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.5.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.
Evt. vilkår i en meddelt §8 tilladelse er efterkommet jf. pkt. 10.3.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 1-4-106, Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Lokalplan 1-4-110, Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
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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 efter planlovens §47, hvis det er nødvendigt
for at virkeliggøre lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere
information.

15.8 Overtagelsespligt
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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

Miljøklasse

Restaurant o.l.

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4
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Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Service

Kulturelle formål

Fritidsanlæg

Lokalplan 1-4-116

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

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

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

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7
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Institutioner
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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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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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