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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I byggeloven, og særligt i bygningsreglementet, er der en lang række generelle krav og
bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt og for at opnå
byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller
lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i
lokalplanen, tilsidesætter byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter byggelovens regler, er det
byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem byggelov og planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel
gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område
eller projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse.
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.

Side 3

Forslag

Lokalplan 8-1-106

Baggrund og formål
Lokalplanen omfatter det eksisterende centerområde i Storvorde øst for Aalborg. Lokalplanen er
igangsat på baggrund af et ønske om at udtage udviklingsscenarie 2 af den gældende lokalplan
8-1-105 for Storvorde Bymidte. Dermed annulleres muligheden for skabe en yderligere
byggemulighed i bymidten ved at lukke Stationsvej og i stedet etablere en ny vejadgang til bymidten
direkte fra Tofthøjvej.
Det er fortsat et ønske at skabe et nyt attraktivt bytorv, som skal være med til at styrke bymiljøet og
styrke sammenhængen mellem områdets funktioner. Samtidig er der konkrete ønsker om at
etablere en ny dagligvarebutik samt nye boliger i området.
I 2016 udarbejdede Aalborg Kommune en byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod, som dannede
baggrund for en revision af kommuneplanen for området. Som et element i byudviklingsplanarbejdet
gennemførte Aalborg Kommune en borgerinddragelsesproces, der havde til formål at pege på en
række indsatsområder, som kan være med til at styrke Storvorde/Sejlflod som et attraktivt område
for bosætning samt styrke det gode hverdagsliv for byens nuværende og fremtidige borgere.
Inddragelsesprocessen mundede ud i et samlet katalog over byudviklingsprojekter, og her blev der
bl.a. peget på Storvorde Bymidte som et udviklingsområde. Ønsket var at skabe et nyt, indbydende
bymiljø, som skal være med til at styrke den lokale handel i byen og danne rammerne omkring et
attraktivt og levende mødested for byens borgere.
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Skitseforslag til en omdannelse af Storvorde Bymidte (ønsket om en ny vejadgang fra Tofthøjvej er ikke medtaget i
lokalplan 8-1-106). Skitseforslaget blev udarbejdet som en del af inddragelsesprocessen i 2016.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre ny bebyggelse i området, der både
omfatter boliger og byformål, herunder detailhandel, erhverv, service o. lign. Lokalplanen skal sikre
rammerne for en revitalisering af området, som ved en omdannelse af de centrale byrum kan være
med til at skabe en bedre sammenhæng på tværs af området samtidig med, at det kan blive et nyt,
attraktivt mødested for byens borgere.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet består af et areal på ca. 2 ha centralt beliggende i Storvorde nord for Rødhøjvej
og vest for Tofthøjvej, som er de primære ankomstveje til den centrale del af Storvorde. Området
udgør byens bymidte med blandede byfunktioner til byens daglige forsyning. Området omfatter i alt
syv ejendomme, som er en blanding af klinikerhverv, restaurationer, serviceerhverv og detailhandel
herunder to dagligvarebutikker, hvoraf den ene butik står tom. Der er desuden en ubemandet
tankstation i den østlige del af området.
Områdets bebyggelse er opført i røde teglsten og er, med undtagelse af en enkelt bygning, opført
med sadeltag, hvilket er med til at skabe et samlet udtryk i bebyggelsen.
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Et eksempel på den eksisterende beyggelsen i den røde tegl ved Torvet.

Området vejbetjenes dels fra Tofthøjvej via Stationsvej nord for området og dels fra Rødhøjvej i syd.
Der er to offentligt tilgængelige parkeringspladser i området hhv. i vest med adgang fra Rødhøjvej
og i øst med adgang fra Stationsvej via Tofthøjvej i nord og Rødhøjvej i syd.
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Eksisterende parkeringsplads ved Rødhøjvej, i baggrunden ses områdets dagligevarebutik.

Centralt i området er en gennemgående, nord-sydgående stiforbindelse, Sejlflod Banesti, der skaber
forbindelse mellem boligområderne mod nord og Tofthøjskolen mod syd. En stiforbindelse fra
Tofthøjvej skaber adgang til området fra boligområderne mod øst og fra Sejlflod.

Sejlflod Banesti gennemskærer bymidten, og er med til at dele området i to dele, der vender ryggen mod hinanden.
Langs banestien er et centralt byrum, der anvendes som samlingssted ved særlige lejligheder i byen. Dette byrum er
dog på bagsiden af områdets bebyggelse, og knytter sig således ikke til funktionerne i området.
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Langs Banestien er et bredt grønt bælte med en karaktergivende trærække med til at skabe et
sammenhængende rekreativt forløb gennem området, ligesom et grønt bælte med vejtræer langs
Rødhøjvej skaber en grøn afgrænsning mod syd.

Sejlflod Banesti som skaber en forbindelse mellem boligerområderne.

Centralt i området er et grønt område, som udgør byens plads og fungerer som samlingssted ved
særlige lejligheder. Bebyggelsen i den østlige del af området omkranser et mindre bytorv med en
række nyplantede søjlebirk. Fra bytorvet er der adgang til områdets butikker.
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Bytorvet set fra parkeringspladsen ved Tofthøjvej.

Omgivelser
Nord for lokalplanområdet ligger det gamle Rådhuset fra den tidligere Sejlflod Kommune.
Bygningerne ejes i dag af Aalborg Kommune og anvendes delvist af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og delvist til bibliotek.
Mod nordvest og syd er området afgrænset af tæt-lav boligbebyggelse, og mod øst er området
afgrænset af Tofthøjvej, som er byens hovedfærdselsåre. I det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet
er en rundkørsel, der forbinder Tofthøjvej med Rødhøjvej, og som er med til at markere byens
centrum.
Storvorde er karakteriseret ved, at byens funktioner er knyttet til en nord-sydgående akse langs den
tidligere Hadsundbane, der nu er omdannet til en gennemgående stiforbindelse. Banestien er en
sammenhængende og næsten ubrudt cykelstiforbindelse, der giver forbindelse til Klarup/Gistrup
mod nord-vest og til Hadsund i syd.
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Illustration der viser, hvordan byens funktioner er knyttet til den gennemgående Sejlflod Banesti.

Lokalt er banestien med til at skabe forbindelse mellem byerne Storvorde, Sejlflod og Gudumholm,
der på grund af det langstrakte byforløb karakteriseres som Båndbyerne. Lokalplanområdet udgør
således centerområdet for byerne i Båndby-samarbejdet.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse og disponering
Lokalplanen fastlægger rammerne for en udbygning og revitalisering af den eksisterende bymidte i
Storvorde. Lokalplanen udlægger to delområder, hvor der gives mulighed for at opføre ny
bebyggelse til bolig- og centerformål, som eksempelvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker, erhverv,
service samt boliger. Delområde A er byens primære bymidte, og her må der ikke opføres boliger i
stueetagen. I delområde B, der ligger mellem den primære bymidte og det tidligere Rådhus, kan der
etableres blandede byfunktioner men også ren boligbebyggelse.
I indretningen af den østlige del af området er der lagt vægt på, at bebyggelsen er med til at definere
et centralt attraktivt byrum og dermed danne rammerne omkring byens centrale mødested. Samtidig
er bebyggelsen disponeret på en måde, så der friholdes en sigtelinje - et bybånd - gennem området
i øst-vestgående retning, som er med til at styrke sammenhængen mellem de to centerdannelser i
området på tværs af Sejlflod Banesti.
Eksisterende og fremtidige byfunktioner koncentrerer sig omkring det øst-vestgående bybånd, og
der skabes nye byggemuligheder flere steder i bymidten. I den vestlige del kan der etableres ny
bebyggelse mellem fysioterapien og Rema 1000. Mod øst gives der mulighed for, at den
eksisterende dagligvarebutik i området (den tidigere Brugs) kan nedrives, og ny bebyggelse kan
opføres.
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Illustrationsskitse, der viser principperne for den fremtidige disponering og udformning af området.

Bebyggelse
Lokalplanen åbner mulighed for nybyggeri til boliger, butikker og lignende centerformål. Ny
bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne vist på kortbilag 2.
Bebyggelsen i Storvorde bymidte er generelt opført i en arkitektur og i materialer, der skaber et
sammenhængende helhedsudtryk i området. Ny bebyggelse i området skal ligeledes opføres i et
formsprog, skala og arkitektur, der skaber reference til den eksisterende bebyggelse i området og
dets omgivelser, så der sikres en god sammenhæng mellem ny og eksisterende bebyggelse.

Byrum og opholdsarealer
Disponeringen af områdets bebyggelse sætter rammerne for et nyt centralt byrum i Storvorde.
Udvidelsen af bytorvet og det øst-vestgående bybånd vil styrke bymidten og skabe mere aktivitet i
Storvorde. En revitalisring af byrummet ved blandt andet at aktivere torv, facader og indgange vil
understøtte forretningslivet og danne rammerne for et aktivt byrum med attraktive opholds- og
aktivitetsmuligheder. Byrummet skal udformes med en ensartet og gennemgående belægning, der
visuelt skaber en sammenhæng i området.

Veje, stier og parkering
Den eksisterende gennemgående stiforbindelse centralt i området, Sejlflod Banesti, skal fortsat
sikres som en nord-/sydgående hovedstiforbindelse, der skaber forbindelse til Tofthøjskolen syd for
området.
Banestien skal fremstå som en grøn rekreativ stiforbindelse med mulighed for ophold og aktivitet på
ruten. Særligt områderne langs Banestien ved bymidten egner sig til nye opholds- og
aktivitetsmuligheder. Det grønne element i forbindelsen kan fremhæves ved beplantning men også
ved begrønning af facader mod stien mv. Banestien fremstår allerede med en karaktergivende
trærække langs stien, der bør sikres og bevares.
Bebyggelsen i delområde A ligger på privat ejede sokkelgrunde, hvor Aalborg Kommune ejer alle
udenomsarealer i form af torv, parkeringsplads, grønne bede samt vej og sti.
De nye muligheder i byggefelterne A1 og A3 (se kortbilag 2) mod vest og syd i området kan
udnyttes, uden der laves grundlæggende om på trafikstrukturen i området.
Vejbetjeningen af den del af bymidten, der ligger vest for Banestien, sker via én adgang fra
Rødhøjvej. Den del af bymidten, der ligger øst for Banestien vejbetjenes fra Stationsvej og
Rødhøjvej.
Delområde B i den nordlige del af lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes via Stationsvej.
Hvis de nye byggemuligheder i byggefelterne A1 og A3 mod vest og syd udnyttes, vil det udløse, at
der skal etableres yderligere parkeringspladser i området hhv mod vest og øst. Byggefelterne
kan kun udnyttes, såfremt der er mulighed for at etablere de fornødne parkeringspladser, der
udløses af evt. nye funktioner i bymidten.
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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 8.1.C1 Tofthøjvej.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 8-1-105.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse
af Lokalplan 8-1-106.

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
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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.
Der er mere end 6 km til nærmeste Natura 2000 område ved Lille Vildmose.
Pga. afstanden vurderes det, at en planlægning for Storvorde bymide, hverken i sig selv eller
sammen med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områderne.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura
2000-konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet omfatter en eksisterende næsten fuldt udbygget bymidte med høj grad af
befæstede arealer, og det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter.

De kystnære dele af byzonen
Hele Storvorde by ligger indenfor Kystnærhedszonen. Lokalplanområdet ligger midt i Storvorde by
og dermed midt i byzonen.
I lokalplaner for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten
visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller
volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Nærværende lokalplan påvirker ikke kysten visuelt, og mulighederne for bebyggelse inden
for lokalplanområdet afviger ikke væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i
området.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:

Side 15

Forslag

Lokalplan 8-1-106

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.,
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
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ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

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.

Kirkebyggelinje
Omkring Storvorde Kirke er der dels en fjernbeskyttelseszone og dels en kirkebyggelinje på 300 m,
hvor der ikke må bygges højere end 8,50 m.
Fjernbeskyttelseszonen fremgår af en frivillig kirkevejledningen udarbejdet af Nordjyllands Amt.
Kirkebyggelinje er knyttet til alle kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet. Den omfatter
som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen.
Formålet med kirkebyggelinjen er at sikre, at der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker
skæmmende på kirken. Primært landbrugsbyggeri (siloer), vindmøller, el-master og andre høje
bygningsværker.
Kirkebyggelinjen administreres restriktivt afhængigt af kirkens karakter og
beliggenhed. Lovbestemmelserne om kirkebyggelinjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 19.
Lokalplanen muliggør ikke byggeri over 8,5 m og tilsidesætter ikke kirkens betydning som
monumenter i landskabet og bymiljøet.

Jordforurening
Dele af lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse kortlagt efter jordforureningsloven i
Region Nordjyllands database over forurenede eller muligt forurenede ejendomme (p-pladsen øst
for den gamle brugs).
Kortlægningen medfører, at ejer eller bruger af arealet skal ansøge kommunen om tilladelse efter
jordforureningslovens §8, før det kortlagte areal kan ændre anvendelse til bl.a. bolig, legeplads,
institution, rekreativt område eller alment tilgængeligt område.
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Ethvert bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal kan ligeledes kræve §8 tilladelse efter
jordforureningsloven. Ansøger skal i den forbindelse for egen regning udføre nødvendige
forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse
eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Lokalplanområdet er ud over kortlægningen også omfattet af områdeklassificeringen, hvilket kan
medføre skærpede krav til jordens renhed på de ubefæstede arealer. Yderligere oplysninger kan fås
ved at kontakte kommunen.
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.
Jordflytning:
Flytning af jord fra forureningskortlagte grunde samt områdeklassificerede områder skal anmeldes til
Miljø, og at jorden skal analyseres i forbindelse med jordflytningen. På www.aalborg.dk kan man se,
om området er helt eller delvist omfattet af områdeklassificering. Tjek om grunden er
forureningskortlagt på www.rn.dk.
Flytning af jord fra offentlige veje skal ligeledes anmeldes til Miljø.
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.

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 området udlægges til centerområde med boliger, butikker, service, o.l.,
at der etableres et nyt bybånd med et attraktivt byrum i form af et centralt bytorv, der skaber
forbindelse mellem områdets centrale funktioner og den gennemgående stiforbindelse,
at der ikke kan etableres boliger i stueetagen i området ved bybåndet (delområde A) for at sikre
aktivitetsskabende funktioner i området,
at nye byrum udføres med et markant grønt præg,
at ny bebyggelse udformes på en måde, så den arkitektonisk og skalamæssigt indpasses i det
omgivende bymiljø,
at boliger indrettes med fælles og private opholdsarealer,
at Sejlflod Banesti fortsat sikres som gennemgående grøn stiforbindelse i området og
at ejendommen Stationsvej 5D (den tidligere Brugs) kan nedrives.
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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.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er centerområde.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Boliger*
Butikker
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
* Der må ikke etableres boliger i stueetagen.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, 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, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er centerområde.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Boliger
Butikker
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
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Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, se Bilag 0.
Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.3 Butiksstørrelser
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet er fastsat til maks. 5.000 m².
Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end:
Dagligvarebutikker: 3.500 m²
Udvalgsvarebutikker 2.000 m²

Ad 3.3
Til den enkelte butik kan der hertil tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Inden for delområde A må udstykning kun foretages inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Etager: Maks. 2
Højde: Maks. 8,5 m
Bebyggelsesprocent: Maks. 40 (gælder kun indenfor delområde B)

5.2 Bebyggelsens placering
I delområde A skal ny bebyggelse placeres inden for byggefelterne, der er vist på kortbilag 2, og
med facader i de viste facadebyggelinjer.
Opholds-, lege-, aktivitets- samt øvrige torve- og byrums-installationer kan dog sammen med
vareudstillinger placeres uden for byggefelterne i delområde A, der er vist på kortbilag 2.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader skal i stueetagen udføres som blank mur i tegl, i røde eller gule nuancer, der harmonerer
med den eksisterende bebyggelse i området.

Eksisterende teglsten.

Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal), overetager og
sekundære bygninger kan fremstå i andre farvenuancer, pudset tegl eller udføres i andre materialer
end tegl (zink, træ, metal, o.lign.). Herudover kan facader begrønnes.
Facader i stueetagen, der vender ud mod offentlige byrum, skal gives et transparent udtryk, som
sikrer indblik til publikumsorienterede aktiviteter (se kortbilag 2, Facadebyggelinjer).
Facadematerialer må ikke virke reflekterende eller give anledning til blændingsgener for
omgivelserne.
Ad 6.1
Der lægges vægt på, at facadeudtrykket medvirker til at skabe et opholdsvenligt og levende bymiljø,
hvor det er rart at færdes som fodgænger. Det er især bygningernes stueetager, som formidler
samspillet mellem byrum og bygningerne og medvirker til at skabe gode rammer for bylivet.

6.2 Tage
Tage skal udformes som saddeltag beklædt med teglsten, eller som flade tage beklædt med tagpap
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eller som grønne tage (mos, sedum, græstørv el. lign.).
Mindre tagpartier eller tag på mindre bygningsdele kan udformes med anden tagform/hældning og
tagbeklædning.
Tagbeklædning må ikke være reflekterende (glanstal maks. 20)

6.3 Vinduer
Vinduesrammer og karme skal udføres i træ eller metal eller en kombination heraf. Vinduer må kun
fremtræde med plant, klart glas uden spejlende virkning.
Vinduer må ikke tilklæbes.

6.4 Varegård og oplag
Varegård og evt. område til oplag i tilknytning hertil skal integreres i bebyggelsen, så det fremstår
som en samlet helhed.

6.5 Tekniske installationer
Tekniske installationer som ventilationsafkast, solceller og lignende skal enten være skjult i
bygningen eller indgå som en del af bygningens arkitektoniske udformning. Sådanne anlæg på tage
skal trækkes mindst én m tilbage i forhold til bygningens facade.

6.6 Skiltning
Skiltning ved butikker, servicefunktioner o.l. skal ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes
skiltepolitik.
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning. Skilte og reklamer må
ikke have karakter af facadebeklædning.
Vinduer må ikke overmales, blændes eller på anden måde tildækkes.
Der må ikke opsættes dynamiske digitale reklameskilte som fx. lysaviser eller animerede reklamer.
Der må opsættes i alt to pyloner med fællesskiltning ved indkørsel til området fra hhv. Tofthøjvej og
Rødhøjvej. Pylonerne må maks. være 3 meter høj og have en flade på maks. 1,5 m².
Der må ikke flages med reklameflag.
I forbindelse med lejlighedsvise arrangementer kan der midlertidigt flages og skiltes i området.
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7. Udbebyggede arealer
7.1 Generelle bestemmelser
Der skal etableres udendørs ophold for beboerne og brugere i området som fælles offentligt
tilgængelige byrum. De ubebyggede arealer skal indrettes efter princip om tilgængelighed for alle.
Udformningen af byrum og bytorv skal ske inden for bybåndet, der er vist på kortbilag 2.
Bytorvet og bybåndet skal visuelt og funktionelt være en helhedsløsning, der styrker
sammenhængende på tværs af området. Bytorvet skal indrettes med opholdsfaciliteter, så det kan
fungere som et samlingssted og et nyt aktivitetsområde i byen.
Beplantningen af de offentlige områder skal skal sikre, at området får et markant grønt præg. Ved
bytorvet må beplantningen ikke hindre indkigget igennem området.
Inventar skal indpasses ud fra en helhedsbetragtning i forhold til funktion og komfort. Det må gerne
være multifunktionelt, dog skal det tage hensyn til karakteren og funktionen i området og den
tilstødende bebyggelse.

7.2 Udformning af bytorv og akse
Det eksisterende bytorv udvides og skal revitaliseres, således det kommer til at understøtte
erhvervs- og bylivet. Bytorvet/bybåndet udlægges som vist på kortbilag 2 og 3.
Bytovet og bybåndet skal udformes, så der opnås en visuel sammenhæng i øst-/vestgående retning
i bymidten. Belægningen skal brydes af plantefelter og byrumsinventar, der skal opfordre til
aktiviteter og ophold. Her skal være mulighed for, at butikkerne kan benytte området til
udeservering, salg og udstillinger etc.
Ad 7.2
Plantefelterne skal karakteriseres af felter med trægrupper og bunddækkende stauder eller urter.
Plantefelterne skal have en størrelse således at træerne sikres gode vækstvilkår, dvs. mindst 10 m2
pr. træ. Der skal anvendes træarter, som på sigt vil fremstå markante i byrummet. Der skal generelt
anvendes plantearter, der tilfører byrummet visuelle kvaliteter bl.a. i form af blomstring og
efterårsfarver.

7.3 Byinventar og belysning
Byinventar og belysning i området skal fremtræde med en gennemgående design linje, der tager
hensyn til områdets funktion og karakter. Der må gerne etableres multifuntionelt inventar som kan
aktivere området. Der kan benyttes effektbelysning.

7.4 Udendørs varegårde og oplag
Varegårde og oplag skal afskræmes med hegn.

7.5 Beplantning langs Rødhøjvej og Tofthøjvej
Det skal sikres, at der er beplantning i minimum 4 meters bredde langs Rødhøjvej og Tofthøjvej.
Beplantningen skal bestå af græs og enkeltstående træer. Træerne skal være store eller
mellemstore løvfældende opstammede træer. Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder til
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træerne. Der skal kun beplantes, hvor de eksisterende træer ikke kan bevares.

Eksisterende beplantning ved Rødhøjvej.

7.6 Hegn
Der kan opføres hegn i skel. I hele lokalplanområdet skal hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller
fællesarealer være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig
side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset, dog maks 1,8 m. Hegn langs
veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet og vedligeholdes således, at det ikke vokser
ud over vej- og stiskellet.
Der skal sikres en grøn og homogen overgang mellem områderne og nabogrundene.

7.7 Fælles opholdsarealer
Ved boligbebyggelse skal der udlægges fælles udendørs opholdsarealer svarende til min. 15 % af
området for tæt-lav boligbebyggelse og min. 10 % af området for åben-lav boligbebyggelse.

7.8 Bevaring af beplantning, enkelttræer
Bevaringsværdige træer er markeret på Kortbilag 2. Bevaringsværdige træer må kun beskæres eller
fældes efter forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
Såfremt et bevaringsværdigt træ dør, vil der være krav om genplantning, idet træet indgår som en
del af en bevaringsværdig sammenhæng.
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Langs Banestien er der en karaktergivende trærække, der ligeledes skal søges bevaret.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Delområde A vejbetjenes fra Rødhøjvej (vejadgang 1 og 2) og fra Stationsvej (adgang 3), som vist
på kortbilag 2.
Delområde B skal vejbetjenes fra Stationsvej (vejadgang 4), som vist på kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Den øst-vestgående akse gennem området - Bybåndet - friholdes for biltrafik og markeres enten
med belægningsskifte eller med grafik i termoplast.
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 fastholdes og anlægges, som vist i princippet på kortbilag 2.
Banestien c-d, som vist på kortbilag 2, skal fastholdes gennem området.
Stien a-b , som er vist på kortbilag 2, skal udlægges som en cykel-/gangforbindelse og anlægges
med en fast belægning.
Der skal sikres min. én nord-sydgående passage igennem byggefelt A1 (stiforbindelse g-h) samt en
fortovsforbindelse i forlængelse af den nordlige fodgængerovergang i rundkørslen ved
Tofthøjvej/Rødhøjvej (stiforbindelse e-f), som vist i princippet på kortbilag 2.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige udnyttelse
af byggefelterne.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
Åben-lav boligbebyggelse: 2 P-plads pr. bolig
Tæt-lav boligbebyggelse: 1½ P-plads pr. bolig
Butikker: 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal
Restaurationer o.l.: 1 p-plads pr. 10 siddepladser
Øvrige anvendelser: 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Parkeringsarealerne skal sikres en harmonisk overgang fra parkeringsarealer til bytorvet/bybåndet.
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8.5 Cykelparkering
Der skal udlægges areal til cykelparkering svarende til mindst:
Boliger: 2 pr. bolig
Butikker og øvrige anvendelser: 1 pr. 100 m2.
Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til områdets indretning og funktioner.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.

9.3 Regnvand
Udgangspunktet er at alt overfladevand skal ledes til det offentlige separate regnvandssystem.
Såfremt det befæstede areal for området forøges, skal den forøgende mængde overfladevand
nedsive, fordampe eller forsinkes på egen grund til 1 l/sek./ha før afledning til det offentlige
kloaksystem jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af f.eks. åbne bassiner, grøfter, kanaler,
regnbede o.lign., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

10.2 Støj, støv og anden luftforurening fra virksomheder
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller selv påvirkes af
støj, støv, lugt og anden luftforureningder overstiger de gældende grænseværdier i henhold til
Miljøstyrelsens Vejledninger.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, se bilag 0.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der
vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort
og lang sigt.
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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:
Anlæg af fælles opholdsarealer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.7,
Vejadgang og Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2,
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3,
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4,
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning
og
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj, støv, lugt og anden luftforurening
er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves
følgende lokalplan i sin helhed:
Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

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

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

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

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

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

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

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

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

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

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

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

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4

Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

7

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7

Side 51

Kortbilag 1 - Matrikelkort
Forslag

Lokalplan 8-1-106

Lokalplan 8-1-106

21f
21m

19bs

j
sve

"as"

tion
Sta

sti
ane
dB
lflo
Sej

19p

ej
jav
e
r
F

21u

19n

21n

Tofthøjvej

19dc

19ac

B

22d

B

19br

3,00m

22l

en
Søndermark

"ad"

19bp

19bq

19dd

A

"au"

19bo

A

22m

19df

"d"
21cb

22k

19dh
74

Tofthøjvej

23a
78

sti

j
Py n t

øjve
Rødh

ne
Ba
od

"an"

jlfl
Se

Rødhøjvej

19dg

23g

en
Ejerlav: Storvorde By, Storvorde
Signatur
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Side 52

0

10

Mål 1:750

20

30

40

50 m

i A3-format

25-3-2020

Kortbilag 2 - Arealanvendelse
Forslag

M
m

76

56

¾

M
m
n
!

3D

M
m
n
!

B

3F

A4

h

20

48

4

18

A2

5G

!

m
n
m
n

2

m
n
!

M
m
n
!

M
m
n
!

M
m

M
m
n

M
m

!

M
m
n
!

M
m

M
m
0

M
m

10

Mål 1:750

M 1 cm
M 1 cm m
m

20

30

1 cm

M
m

40

¾
¾

1 cm

Side 53

M
m

9

Byggefelt

50 m

M
m

M
m

32

Signatur

i A3-format
1 cm

jvej

M
m

M
m

M
m

M m
M
m

ø
Rødh

1

Vejadgang
Stiadgang

M
m

M
m

M
m

30
28

Sti, princip

Facadebyggelinje

en
odd
l
e
n
Deg

4

14

¾

!

!

!

¾

M
m

21

m
n

M
m

Tofthøjvej

M
m
n

M
m

1

!

2

!

!

M
m

23

e m
n
5V
f

¾

M
m
n

9

3

!

M
m
M
m

7

5

sti
ane
dB
lflo
Sej

M
m
M
m
M
m
M
m
M A3
m
M
m
M
M
m
m
M
M
m
mM
M
m
m
M
M
mM
Mm
mm
M M M M M m
M
m
m
n
d mmm
M
m
n
M
m
n
M
M
m
M
M m
m
m
M
M
m m
!

Søndermarken

¾

2

b

5B

A1

M
m

¾

5D

A

20A

5E

g

M
m
M
m

b

!

M
Mm
m
M
m

5F

64

20B

M
m
n

!

72

68

62

M
m
n
!

M
m
n

c

70

50

3E

5C

60

M
m
n
!

M
m
n
!

c

74

M
M m
m

M
m

3B

54

¾4

!

M
m

M
m

M
m

M
m
n

25

80

66

52

M
m

M
m

!

3C

j
ave
j
e
Fr

58

82

M
m

M
m
n

ej
n sv

M
m

M
m

M
m

M
m

M
m

tio
Sta

M
M m
m

78

M
m
M
M
m
M m
m

¾

51

M
m

a

M
m
M
m

Tofthøjvej

M
m

M
m
M
m

M
m

sti
ane
dB
lflo
Sej

53

87

3

24

83
85

M
m

M
M m
m
M
M m
m

¾

M
m
M
m

¾

M
m

M
m

¾

55

M
m
M
m

Lokalplan 8-1-106

Lokalplan 8-1-106

Eksist. bygning

n
m
!

Bevaringsværdigt træ

14-4-2020

Forslag

Lokalplan 8-1-106

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Side 54

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

Lokalplan 8-1-106

15.4.2020

