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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
Lokalplanens formål er at sikre mulighed for at opføre et menighedshus af høj arkitektonisk kvalitet i
tilknytning til kirken.
Ansgars Sogns Menighedsråd har behov for mere plads til Ansgars Kirkes aktiviteter og funktioner
og har i flere år haft planer om at opføre et menighedshus i tilknytning til kirken. Den særlige
beliggenhed ved Ansgar Kirke, Ansgaranlægget og Almen Kirkegård stiller store krav til arkitekturen.
Bygningen skal danne en naturlig overgang mellem kirken og Ansgaranlægget og tilføre værdi til
området samtidig med, at den underordner sig parkens præmisser.
I januar 2018 har Miljøstyrelsen ophævet fredskovpligten på en del af fredskovarealet og således
åbnet for et muligt nybyggeri. Herefter blev der i sommeren 2018 afholdt en indbudt
arkitektkonkurrence med tre deltagende arkitektfirmaer. Vinderprojektet er i en bearbejdet udgave
blevet en tidsløs bygning med en transparent underetage og en let overetage og en bygning,
der forholder sig til området mellem park og bebyggelse. Det er hensigten, at den nye bygning skal
stå i forbindelse med kirkens krypt, så det bliver muligt at anvende krypten i sammenhæng med den
nye bygning.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende ved Vesterbro mellem Ansgar Kirke mod nord
og Ansgaranlægget med fredskov mod syd. Hovedparten af arealet er befæstet og anlagt med 10
parkeringspladser. Desuden består arealet af ca. 100 m2 beplantet areal. I forbindelse med
opførelse af det kommende menighedshus nedlægges parkeringspladserne. Det forventes
ligeledes, at der fældes bøgepur og et mindre antal yngre ahorntræer på det beplantede areal.
Desuden består lokalplanområdet af et stykke privat fællesvej og et areal, hvor der planlægges
opført en underjordisk gang fra nybyggeriet til kirkens krypt.
Det ca. 250 m2 store areal i landzone forudsættes overført til byzone med lokalplanens
godkendelse. Arealet, hvor der forudsættes etableret en underjordisk gennemgang til kirkens krypt,
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er på ca. 80 m2. Endelig omfatter området en del af en privat fællesvej, der fungerer som
adgangsvej til området og til kirkegården.
Vejadgangen til kirken og menighedshuset sker fra Vesterbro.
Miljøstyrelsen har ved skrivelse af 22. januar 2018 givet tilladelse til, at fredskovpligten ophæves på
et ca. 250 m2 stort areal med henblik på anvendelse til et nyt menighedshus.
Byggeri i forbindelse med menighedshuset skal foregå således, at bevoksningen på det resterende
fredskovspligtige areal ikke påvirkes yderligere.

Lokalplanområdet set fra sydøst. Ansgar Kirke ses til højre.
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Indkørsel fra Vesterbro. Lokalplanområdet ligger til venstre i billedet.

Lokalplanområdet set fra Ansgaranlægget, som ligger syd for området.
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Omgivelser
Lokalplanens delområde A fungerer for størstedelens vedkommende som parkeringsareal for
Ansgar Kirke og kirkegården. Resten af delområde A er i dag en del af Ansgaranlægget, som er
fredskovområde. Delområde B og C er i dag privat fællesvej.
Delområde A forudsættes bebygget med et menighedshus i to etager plus kælder. Desuden
etableres der en underjordisk forbindelse mellem kælderen og kirkens krypt i delområde B. Der er
ingen ændringer i forhold til delområde C, der opretholdes som privat fællesvej.
Ansgars Kirke er opført i 1928 og tegnet af arkitekt Hother Paludan i barok stil. Det er en fritliggende
bygning med en grundplan som et græsk kors og et stærkt præg af symmetri over flere akser.
På naboejendommen, nord for kirken, ligger det fredede bygningskompleks, Enighedslund. Øst for
lokalplanområdet og øst for Vesterbro ligger Kildeparken og Europahallen, mens Ansgaranlægget
ligger mod syd og Almen Kirkegård vest for lokalplanområdet.
Ansgaranlægget, Almen Kirkegård, Kildeparken og Skovdalen udgør tilsammen et stort grønt og
rekreativt område i Aalborg. Området er en del af Sorthøj Bykile - en af de landskabelige bykiler, der
forløber fra det åbne land til den centrale del af Aalborg. Sorthøj Bykile er beskrevet i Aalborg
Kommunes Grøn-Blå Struktur – en strategi for landskabelige interesser i og omkring Aalborg by.

Ansgar

Kirke. Sydfacade.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Det er planen, at menighedshuset skal indeholde kontor- og forsamlingslokaler til brug for kirkelige,
kulturelle og sociale arrangementer så som foredrag, konfirmand- og sangundervisning, samtalerum
og faciliteter til præster og øvrigt personale.

Bebyggelse
Menighedshuset placeres syd for Ansgar Kirke; bygningskroppens retning er øst-vest.
Menighedshuset tænkes som en enkel, solitær bygning, hvor der er arbejdet med åben-/lukkethed,
detaljering og en høj grad af stoflighed (overflader, materialer, struktur, som kan sanses ved
tilstedeværelse).Ved godkendelse af byggeriet vil der blive lagt vægt på byggeriets indpasning og
helhedsvirkning i omgivelserne.

Konceptdiagrammer - Gennemkig mellem park og kirke. Udarbejdet af Rubow Arkitekter.

Kigget mellem stammer og under trækroner samt bladenes filtrering af lyset er en bærende
inspiration til husets udformning. Stueetagen er tænkt som en facade med høj grad af transparens
og lethed ved hjælp af meget glas. Facadeprincippet på overetagen er tænkt som en facade med
en udvendig skærm af træspån. De enkelte spån varierer i størrelse og filtrerer lyset, som danner et
varieret lysspil. Der dannes hermed refererencer til stiliserede trækroner, der filtrerer lys som
trækronernes løvhang, og derved opnås der et let, organisk og varieret udtryk. Vinduesåbninger kan
dels være i den udvendige skærm dels bag den udvendige skærm.

Facadeprincipper - for større billede, tryk på billedet.

Byggefeltet er på 10 x 25 m, og bygningen må opføres i op til 2 etager (max 9,5 m) plus
kælderetage. En underjordisk tunnel skal forbinde bygningen med Ansgar Kirkens krypt, hvilket
samtidig skal løse de nuværende adgangsproblemer ved arrangementer for sognets mange ældre
og gangbesværede.
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Visualiseringer af projektforslag, dag- og natmotiv. Udarbejdet af Rubow Arkitekter.

Det er forventningen, at en ny bygning vil give anledning til en væsentlig visuel forbedring af den
nordlige del af parken, der p.t. er præget af parkeringsarealet. Der skal bygges på parkens
præmisser, hvilket bl.a. betyder, at der sikres plads til trækroner og rodnet. Enkelte større træer tæt
på byggefeltet skal bevares under og efter byggeriet, således at der ikke indtages mere skovareal
end angivet i ansøgningen til skovmyndigheden. For at de kan bevares, skal de måles ind med
såvel placering, stammediameter og kroneudstrækning, således at man i projekteringsfase og
byggefase kan planlægge, hvordan der kan tages hensyn til krone, stamme og rod.
Kommunen har krav på en adgangsvej til kirkegården mellem kirken og den nye bygning. Den
ønskede tunnel adgang til kirken skal derfor kunne bære kørsel med lastbil.

Parkering
Der stilles ikke krav om etablering af parkeringspladser inden for lokalplanområdet. For at opfylde
parkeringsnormerne stilles der i stedet krav om, at der indbetales til Aalborg Kommunes
parkeringsfond, medmindre man kan finde tilstrækkeligt areal til parkering inden for kirkens område.
Der stilles ikke krav om etablering af cykelparkering inden for lokalplanområdet.
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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.

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

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

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 i den centrale del af Aalborg by i et tæt bebygget område. Nærmeste
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Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal,
som ligger ca. 6 km nordvest for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand mellem
områderne vurderes, at planlægningen inden for lokalplanområdet 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.
Ansgaranlægget ligger i udbredelsesområdet for en række arter opført på EU-habitatdirektivets bilag
IV. For disse arter vurderes, at træerne i lokalplanområdet indgår som fourageringsområde og
ledelinje for flagermus – især sydflagermus, dværgflagermus. Det vurderes imidlertid, at træerne
ikke indeholder hulheder og derfor ikke fungerer som rasteområde for flagermus (hhv. ynglekolonier,
oversomringspladser eller overvintringskvarter). En fjernelse af de berørte træer vurderes derfor, at
være uden væsentlig negativ indflydelse af flagermusenes levestedsbetingelser, da træerne kun
udgør en meget lille del af habitaten både med hensyn til geografisk udstrækning og biologisk
funktion.

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 1.3.O5.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Bebyggelsen er beliggende inden for kystnærhedszonen men som en del af tætbyen. Selvom
bygningshøjden bliver 9,5 m vurderes det, at den ikke vil påvirke omgivelserne visuelt, da de
omkringliggende bygninger er væsentlig højere.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er ikke omfattet af gældende lokalplaner eller byplanvedtægter.

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.

Side 12

Forslag

Lokalplan 1-3-125

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).

Kirkebyggelinje
Omkring Ansgar Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 m, hvor der ikke må bygges højere end 8,50
m.
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 19 er kirkebyggelinjer knyttet til alle kirker, der ligger mere eller
mindre åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne
eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Beskyttelseszonen gælder dog også, hvis der ikke
er bymæssig bebyggelse hele vejen rundt inden for beskyttelseszonen. Det kan f.eks være, hvis der
i beskyttelseszonen er byparker, kirkegårde og lignende, som det er tilfældet omkring Ansgar Kirke.
Det planlagte menighedshus forventes at få en max. højde på 9,5 meter.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Aalborg Kommune dispenserer fra byggelinjen.

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.

Fredskov
Miljøstyrelsen har givet tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på en del af matr. nr. 80 auk
Aalborg Markjorder med henblik på anvendelse til et nyt menighedshus ved Ansgar Kirke. Arealet,
som svarer til lokalplanens delområde A, er på ca. 250 m2, hvoraf de ca. 150 m2 i dag anvendes til
parkering.

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
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omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.

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

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at der kan opføres et menighedshus med tilknytning til Ansgar Kirke.
at bygningen får et godt samspil med kirken og indpasses i forhold til de rekreative arealer i
Ansgaranlægget.
at bygningen får høj arkitektonisk kvalitet og således tilfører værdi til området.
at vejadgang sker fra den private fællesvej (delområde C) subsidiært fra Vesterbro, som vist på
Bilag 2.
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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
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan
overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er menighedshus.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Kulturelle formål (dog ikke biograf og teater)

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang
5.1 Bebyggelsens omfang
Inden for delområde A må der maks. opføres 500 m2 byggeri i 2 etager samt 250 m2 kælder.
Inden for delområde B må der kun opføres en underjordisk forbindelse mellem delområde A og
kirkens krypt, maks. ca. 80 m2. Tunnelen kan flyttes nogle meter, så længe den udgår fra
menighedshusets nordfacade.
Delområde C skal forblive ubebygget.

5.2 Bygningshøjder
Ny bebyggelse i delområde A må opføres i en højde på maks. 9,5 meter målt fra terræn.
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6. Bebyggelsens udseende
Ny bebyggelse skal gives en nutidig udformning og en høj arkitektonisk kvalitet med hensyn til
materialer, detaljering og bearbejdning. Menighedshuset skal opføres i princippet som vist på
visualiseringer og facadetegninger på Bilag 4 og 5.

6.1 Facader
Facader skal i overetagen fremstå med en udvendig skærm af teglskaller, tombakspån eller
træspån, som hænger i et system, så der er luft mellem hver række, i princippet som vist på
nedenstående skitser samt på Bilag 4 og 5. Vinduesåbninger placeres dels i den udvendige skærm
og dels bag den udvendige skærm.
I stueetagen skal min. 60 % af facaden bestå af glaspartier for størst mulig transparens og åbenhed.
Overetagens understøtninger indbygges mellem facadepartierne og fremstår i lys beton, træ eller
metal.
Der må ikke anvendes materialer til facader, der giver afsmitning til regnvand.

Principskitse af facade udarbejdet af Rubow Arkitekter. Aftenbillede set fra parken.
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Princip af facade. Foto viser mockup af facadebeklædning med træspån. Farven vil patinere med tiden.
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Tegning af facadeprincip på overetage.

Ad 6.1
I visse tilfælde kan der gives tilladelse til anvendelse af metal, som facadebeklædning, der giver
afsmitning til regnvand (feks. zink, kobber, bly o.l.). Miljømyndigheden kan dog i det tilfælde stille
krav om rensning. Der skal derfor etableres særskilt rensning af dette vand.
Zinktagrender bør erstattes i det omfang, der er andre løsninger, der har samme holbarhed, og ikke
giver anledning til afsmitning til regnvand.
Zinktagrender kan accepteres ved mindre inddækninger og små flader.

6.2 Tag
Taget skal syne fladt.

Side 26

Forslag

Lokalplan 1-3-125

Tagmateriale skal være tagpap eller sedum.
Afkast fra ventilation, eventuelle solceller o.lign skal placeres min. 1 meter fra murkrone og
indpasses arkitektonisk, så det ses mindst muligt fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.

6.3 Vinduer
Vinduer i overetagen skal etableres som vertikale huller i facaden. Desuden skal der etableres
vinduer bag den udvendige facadeskærm, som hindrer indkig og tillige giver et kontrolleret
lysindfald.
Vinduer skal fremstå i træ eller træ/alu. Sålbænke kan suppleres med metalbeklædning.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Opholdsarealer
Ingen bestemmelser.

7.2 Belysning
Der kan etableres belysning af facaden eller bag facadeskærmen, således at bygningen i den
mørke tid har flimrende lys, som giver lethed til huset i lighed med virkningen fra sollys og de
omgivende træer i dagslys.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra den private fællesvej (delområde C), subsidiært fra Vesterbro, som vist på
kortbilag 2.

8.2 Parkering
Kommunens vejledende normer for parkering fremgår af kommuneplanens bilag F
Ad 8.2
Parkering forventes etableret uden for lokalplanområdet i tilknytning til kirken.
Da det ikke er muligt at etablere det krævede antal parkeringspladser inden for lokalplanområdet,
kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved dispensation. Dispensationen
gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes Parkeringsfond. Der skal kun indbetales for
parkeringspladser til nye boliger, erhvervsarealer, butiksarealer og lign. og ikke for eksisterende.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset brugsret på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret. Der vil blive taget konkret
stilling til P-kravet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

8.3 Cykelparkering
Udlæg af areal til cykelparkering fastsættes i henhold til kommuneplanens bilag F. Der skal sikres
plads til cykelparkering i henhold hertil:
Ad 8.3
Cykelparkering forventes etableret uden for lokalplanområdet i tilknytning til kirken.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

9.3 Regnvand
Nedsivning af overfladevand er ikke en mulighed inden for området. Regnvand skal ledes til det
kollektive kloaknet men kan evt. forsinkes ved hjælp af grønne tage.
Der må ikke anvendes metal, der giver afsmitning (feks. bly, zink, kobber o.l.), 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.

Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, grønne tage mv.
Renseløsning ved anvendelse af materialer, der giver afsmitning, skal godkendes af Aalborg
Kommune.

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
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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.
Ansgar Kirke ligger i umiddelbar nærhed af det område, der politisk er udlagt til opsamling af affald i
fuldt nedgravede containere i offentlig vej. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at bygherre inden
dimensionering indgår i en dialog med Aalborg Forsyning, Renovation.
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.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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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:
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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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. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

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

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

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

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

Side 40

Miljøklasse

Forslag

Butikker

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Service

Lokalplan 1-3-125

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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Forslag

Benzinsalg

Lokalplan 1-3-125

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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Forslag

Tekniske anlæg

Lokalplan 1-3-125

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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Forslag

Værksteder o.l.

Lokalplan 1-3-125

Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Forslag

Mindre industri

Lokalplan 1-3-125

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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Større industri

Lokalplan 1-3-125

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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Forslag

Lokalplan 1-3-125

Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

7

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Kortbilag 1 - Matrikelkort

Lokalplan 1-3-125
Lokalplan 1-3-125

Forslag

Aalb
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org B kjorder
ygru
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344c

159

Kirkegård
Ansgar Kirke
344e

C

rbro

A

B
Vest
e

C

"go"

"dp"

80auk

Fredskov

Signatur
Lokalplangrænse

Fredskov

Ejerlavsgrænse

Overføres til byzone

Delområdegrænse

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Fredskov ophæves

1 cm
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse

Lokalplan 1-3-125
Lokalplan 1-3-125

Forslag

Almen Kirkegård

B

A

6.0 m

C

b re d t

vejudlæ

g

Veste
rbro

C

1A

Ansgar Kirke

Ansgaranlægget

Signatur
Lokalplangrænse

Underjordisk forbindelse
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Delområdegrænse
Vejadgang

1 cm
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Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Lokalplan 1-3-125
Lokalplan 1-3-125

ANSGARANLÆGGET

Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Forslag

Lokalplan 1-3-125

Kortbilag 4 - Visualiseringer

Lokalplan 1-3-125

Visualisering, set fra forplads

Visualisering, set fra parken
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Lokalplan 1-3-125

Kortbilag 5 - Facader

Lokalplan 1-3-125

Facade nord

Facade syd
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