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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.
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Hvornår laves der en lokalplan?
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
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Svenstrup og udgør et ubebygget areal ved vejen
Hellekisten. Terrænet tættest ved vejen er formet som et plateau, der ender i en skrånende
bakkestrækning ned mod Guldbækken mod nord.
Nærværende lokalplan er udarbejdet for at give mulighed for at omdanne arealet til et attraktivt
boligområde med rekreative, grønne arealer i naturligt samspil og med respekt for landskabet og
eksisterende omkringliggende bebyggelse.
Der er udarbejdet et forslag til disponering af arealet, hvor der bl.a. er lagt vægt på at bevare og
videreføre de natur- og landskabsværdier, som området rummer, ligesom der er fokus på at ny
bebyggelse tilpasses eksisterende terræn.
Der er udarbejdet en Byudviklingsplan for Svenstrup, som er et tillæg til kommuneplanen. En delvis
udbygning af området til boliger er i overensstemmelse med byudviklingsplanen.
Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav
bebyggelse samt rekreative og natur arealer.
Lokalplanområdet opdeles i to delområder, hvor delarealet mod syd alene må benyttes til åben-lav
boligbebyggelse. Området er disponeret således, at grundene er indrettet med en placering og en
vejstruktur, der sikrer indpasning i det skrånende landskab. Grønne kiler og kantzoner igennem
boligområdet i nord-syd gående retning understreger og sikrer kik til Guldbækken og de rekreative
arealer langs åen fra Hellekisten. Det nordlige delområde udlægges til rekreative og naturformål.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2021.

Lokalplanområdet
På oversigtskortet ovenfor er lokalplanområdets afgrænsning vist. Lokalplanområdet omfatter matr.nr.
12k Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Området udgør et areal på ca. 9,4 ha og er beliggende i landzone.
En del af lokalplanens område, som med nærværende lokalplan udlægges til boligområde, overføres til
byzone ved planens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse. Resten af området fastholdes i
landzone.
Terrænet i lokalplanområdet udgøres af et plateau på ca. 1,5 ha mod nord ved Hellekisten, hvorfra
området skråner mod Guldbækken med et fald fra ca. kote 23 i syd til ca. kote 12 i nord (DVR90).
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Området udgør et ubebygget areal og er hovedsageligt dyrket landbrugsjord med eksisterende læbælte
langs med de vestlige og østlige skel bestående af træer og buske.
En del af lokalplanens område er omfattet af kirkebyggelinje, åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinje.
Lokalplanens område vejbetjenes fra Hellekisten.

Omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende i den nordvestlige del af Svenstrup ved Hellekisten.
Lokalplanens nordlige afgrænsning følger dyrkningsgrænsen. Arealet mellem dyrkningsgrænsen og
Guldbækken nord for lokalplanens område udgøres af et naturområde med en bredde på mellem ca. 30100 m. Guldbækken er flankeret af stedvis træ- og buskbeplantning samt eng, mose og overdrev, som
sammen med vandløbet alle er beskyttede naturtyper.
Mod syd afgrænses lokalplanens område af Hellekisten og tæt-lav boligbebyggelse ved Løngangen,
mod øst fritliggende enfamiliehuse og en varmecentral, og mod vest et åbent landbrugsareal.

Områdets overordnede landskabstræk.

Terrænets udformning, og lokalplanområdets lokalisering nær ådalen, betyder, at der fra
lokalplanområdet er udsigt og fine kig over det åbne land. Ådalen fornemmes meget tydeligt på dette
sted.

Side 6

Udkast

Lokalplan 6-1-114

Lokalplanområdets nære omgivelser udgøres mod nord af ådalen med Guldbækken, Vestermølle Sø
samt kirkegårdsmiljøet omkring Svenstrup Kirke. Kirken ligger markant på en skrænt og er med til at
tegne byens profil.

Kort der viser, hvor billederne herunder ses fra. Rød markering er lokalplanområdet.

Fotoet viser, hvor eksponeret lokalplanens område er set fra nord ved vejen Duedal. Området er vist med violet kant.
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På fotoet herover ses hvor eksponeret lokalplanens område ligger mod ådalen set fra Skipper Clements Vej, samt
hvordan byen afsluttes i dag bag bakketoppen. Området er vist med violet.

Området ligger i tæt tilknytning til Højvangsskolen samt sports- og idrætsfaciliteter ved Svenstrup
Stadion og Højvanghallen syd for lokalplanens område.
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Lokalplanens indhold
Disponering og anvendelse
Anvendelse
Lokalplanområdet opdeles i to delområder - delområde A og B.
Delområde A omfatter den sydlige del af lokalplanområdet og må alene anvendes til boligformål i form af
åben-lav boliger.
Delområde B udlægges til rekreativt og naturareal.

Her ses et eksempel på, hvordan området kan udstykkes og udformes efter lokalplanens bestemmelser.

Disponering
Ny bebyggelse indenfor delområde A opføres på det eksisterende plateau samt på den øverste del af
bakkeskrænten og indpasses i eksisterende terræn.
Delområde A afgrænses mod nord af åbeskyttelseslinjen. Ådalen friholdes derved som åbent
landskabsrum i tilknytning til Guldbækken, mens bebyggelsen skaber en afrunding af byen og en grøn
bykant set fra nord.
Der sikres grønne kiler mellem bebyggelserne, som sammen med private kantzoner, sikrer udsigtskiler
fra Hellekisten og det kommende boligområde ud over det kuperede landskab, som udgøres af ådalen
og det åbne land med skov- og bakkelandskab nord for lokalplanens område.
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Delområde B er ligger inden for åbeskyttelseslinjen, dvs. at der ikke opføres bebyggelse indenfor arealet
eller ske andre ændringer i området uden tilladelse fra myndigheden, fx indrettes med trampestier samt
beplantning i hjemmehørende arter, som understøtter arealets anvendelse som rekreativt og
naturområde.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens omfang
For ny bebyggelse indenfor delområde A fastsættes en maks. bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte
parcel. For at undgå for store terrænreguleringer i delområdet samt sikre, at ny bebyggelse indpasses i
landskabet, fastsætter lokalplanen et maks. etageantal samt maks. bygningshøjde.
Området er opdelt i to kategorier efter typen af terræn som grundene er placeret - fladt eller stejlt terræn,
jf. Kortbilag 3. I det flade terræn gives mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med
en bygningshøjde på op til 8,5 m. For at sikre, at ny bebyggelse kan tilpasses det stejle terræn, skal
bebyggelse på de skrånende grunde opføre boligen med forskudte plan eller parterre-plan.
Sidstnævnte kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det lavest beliggende
terræn på grunden.

Illustration af et parterre-plan.
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Eksempel på indpasning i terræn vha. niveauspring, frilagt underetage og forskudte etager. Eksemplerne skal kun
illustrere indpasning i terræn, mens bebyggelsens form og udseende ikke nødvendigvis kan opføres inden for
lokalplanens bestemmelser.

Eksempel på dårlig terræntilpasning. Et udjævnet plateau eller fordybning (røde markeringer) understøtter ikke det
naturlige terræn. Eksemplerne skal kun illustrere dårlig indpasning i terræn, mens bebyggelsens form og udseende ikke
nødvendigvis kan opføres inden for lokalplanens bestemmelser.

Indpasning af boliger på de skrånende grunde giver mulighed for at opføre nogle attraktive udsigtsboliger
mod Guldbækken og ådalen.
Bebyggelsens placering
Boligerne placeres langs de interne boligveje, således at der skabes en blød overgang mellem de private
friarealer omkring boligen via private haver til de grønne fællesarealer ”fingrene” mellem bebyggelserne.
Ny bebyggelse, herunder sekundær bebyggelse, skal placeres indenfor de på Kortbilag 2 viste
byggefelter.
Bebyggelse indenfor byggefelterne skal opføres med en afstand på 2,5 m mod sti, vej og naboskel.
Sekundære bygninger opføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.
Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art inden for kantzonen, som angivet på Kortbilag 2.

Bebyggelsens udseende
Ny bebyggelse i delområde A skal indenfor den enkelte parcel fremstå som en arkitektonisk helhed med
hensyn til formsprog, materialer og farver.
Ny bebyggelse skal primært opføres med facade i blank eller pudset teglstensmur, dog med mulighed for
at dele af facaden kan fremstå i andre materialer.
På nedenstående referencefotos ses eksempler på, hvordan ny bebyggelse kan fremstå indenfor
lokalplanens område.
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Ovenstående fotos viser eksempler på åben-lav bebyggelser, der er opført med parterreplan.

Ubebyggede arealer
Delområde A
Der skal etableres fælles udendørs opholdsarealer svarende til min. 10% af arealet i delområde A. De
fælles udendørs opholdsarealer kan indrettes i de grønne kiler, som er angivet på Kortbilag 2.
Grønne kiler og kantzoner
Naturområdet ved ådalen arbejder sig som grønne ”fingre” ind mellem bebyggelserne i form af grønne
kiler. De grønne kiler igennem boligområdet i nord-syd gående retning understreger, og sikre kik til
Guldbækken og de rekreative arealer langs åen set fra Hellekisten. De grønne kiler skal friholdes for
bebyggelse og anlæg.
For grunde der grænser op mod de grønne kiler udlægges en kantzone. Kantzonen er del af de private
haver og skal sikre en naturlig overgang til de grønne kiler.
Kantzonen kan indgå som en del af boligernes opholdsareal, men arealet må ikke hegnes eller
afgrænses af hæk e.lign. mod fællesarealet.
Ubebyggede arealer, herunder grønne kiler og kantzonen, skal indrettes og beplantes, så der opnås en
god helhedsvirkning. Der kan tilplantes med fritvoksende steds typiske buske og træer, som passer ind i
områdets karakter, gerne blandet og i grupper med varierende afstand, men området skal overvejende
henligge åbent.
Beplantning inden for de ubebyggede arealer skal ske med hjemmehørende arter. Hjemmehørende arter
udgør bl.a. Hvidtjørn, Hunderose, Hyld, Tørst, Naur, Kvalkved, Vietorn o.lign.
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På ovenstående illustration ses et eksempel på, hvorledes lokalplanens område kan beplantes med træer og buske i
hjemmehørende arter.

Hegning
Hegning må kun ske i tilknytning til bebyggelsen og må kun opsættes mellem de enkelte boligparceller
og mod boligvej. Der kan opsættes levende hegn som afskærmning mellem de tilstødende private haver
og terrasser på terræn og mod øvrige skel. Levende hegn kan suppleres med trådhegn.
Kantzonen skal sikre en åben og grøn karakter, således at overgangen mellem boligområderne, de
rekreative områder og landskabet fremstår åbent og med en glidende overgang. Der må således ikke
hegnes mellem kantzonen og de grønne fællesarealer. Der skal skabes en blød overgang fra den private
bolig og opholdsareal til det åbne og naturprægede haveareal inden for kantzonen og til den grønne kile.
Delområde B
Delområde B udlægges til åbent naturområde, der alene må anvendes til rekreative formål. Delområde B
skal fremstå som grønt område med mulighed for beplantning i hjemmehørende arter, hvis der opnås
dispensation til dette.
Fælles for lokalplanens område
Eksisterende læbælte langs områdets afgrænsning mod øst og vest skal bevares. Dog må læbæltet
gerne udtyndes, som del af den almindelige pleje af læhegn, for at fremme en tæt og sund
læhegnsplantning, og for at det enkelte træ kan udbrede sig. Læbæltet kan suppleres med træer og
buske i hjemmehørende arter.

Trafik
Vejadgange og veje
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Boligvejene etableres tilnærmelsesvist vinkelret på højdekurverne med sidevejene, som følger højdekurverne.
Formålet med denne udformning er at tilpasse vejenes forløb til terrænet og at sikre området ved ekstremregn.
Regnvandet ledes fra vejene via rør til regnvandsbassin (miljøgrøft) nord for parcellerne.

Planen fastsætter områdets vejstruktur. Lokalplanområdet får vejadgang fra Hellekisten via to nye
overkørsler. Fra de to overkørsler udlægges nye veje i en bredde af min. 8,5 m med en kørebanebredde
på min. 5,5 m, og fortov i den ene side (min. 1,5 m). Boligvejene opdeles i mindre forløb, med korte
blinde veje, opdelt af T-kryds og med varierede forløb. Ved at skabe kortere blinde veje med varierede
forløb nedbringes hastigheden.
Stier
Der skal etableres stier indenfor lokalplanens område, som angivet på Kortbilag 2. I delområde A
anlægges gang- og cykelstier med en bredde på min. 4,0 m, så stien på min. 2,0 m og 1,0 m rabat i
begge sider. Stierne anlægges med en fast belægning. Indenfor det rekreative areal i delområde B må
der ikke anlægges opbyggede stier, men trampestier kan etableres uden underopbygning.
Parkeringspladser
Indenfor delområde A skal der udlægges 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig. Parkeringspladserne
skal anlægges indenfor den enkelte ejendom.
Der må ikke udlægges parkeringspladser inden for delområde B.

Terræn
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Lokalplanen stiller krav om, at terrænregulering skal begrænses for at sikre, at de markante
landskabstræk med plateau og skråning mod ådalen bevares, hvilket ses som et af områdets særlige
kvaliteter.
I delområde A for boliger, kan der i forbindelse med byggemodningen i området skal terrænet
bearbejdes, så det får et naturligt forløb, hvilket betyder, at der skal være bløde kurver og ingen
unaturligt stejle skrænter. Områdets vejforløb er udlagt således, at eksisterende landskabstræk bevares.
I delområde B som er et rekreativt og naturområde må der ikke foretages terrænregulering uden
kommunens tilladelse.

Håndtering af regnvand
Regnvand fra boliger, fællesarealer, veje mm. skal håndteres indenfor delområde A. Placeringen af
regnvandsløsningen er en principplacering. Ved et større arealbehov end det skitserede skal det
nødvendige areal være til rådighed indenfor delområde A (fx ændringer i byggefelter før grønne kiler
mm.). Såfremt der kan opnås dispensation hos Aalborg Kommune fra åbeskyttelseslinjen kan der også
etableres anlæg til regnvandshåndtering inden for delområde B.
Der kan indenfor delområde A etableres forskellige løsninger til håndtering af regnvand, som fx våde
regnvandsbassiner, regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.

Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje,
belysning, regnvandsanlæg, fællesanlæg og stier.

Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før veje, stier og andre fællesanlæg, herunder regnvandsanlæg og
fælles friarealer er etableret.

Meddelte landzonetilladelser (bonusvirkning)
I henhold til planloven (§ 15, stk. 4) tillægges lokalplanen ”bonusvirkning”. Det betyder, at lokalplanen
erstatter eventuelle nødvendige landzonetilladelser efter planlovens § 35 til anlæg mv. indenfor
delområde B. Der skal dog fortsat søges dispensation til ændringer i delområde B.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Byudviklingsplan for Svenstrup
I perioden fra den 25. januar til 1. marts 2019 blev der afholdt en fordebat vedrørende Byudviklingsplan
for Svenstrup, et tillæg til kommuneplanen. Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 800 nye
borgere.
Et af de nye boligområder i Svenstrup er nærværende område ved Hellekisten. Arealet støder op til
eksisterende by og giver mulighed for at skabe et attraktivt boligområde med udsigt og god adgang til
byen og omkringliggende natur og landskaber.
Byudviklingsplanen skal sikre, at byrådets mål og strategier fra kommuneplanens hovedstruktur, Fysisk
Vision 2025, omsættes til konkret planlægning. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så
der opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer i Svenstrup.
Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Byudviklingsplanen for Svenstrup.
Kommuneplanramme 6.1.B13
Lokalplanområdet ligger som helhed indenfor kommuneplanens rammeområde 6.1.B13, der er udlagt til
boligformål.

Området må anvendes til boligformål i form af åben-lave boliger.
Visuelt er området en del ådalen, som er synligt på lang afstand og opfattes som en del af den grønne
afrunding af Svenstrup.
Et af målene for rammeområdet er at etablere et nyt boligområde i naturligt samspil med, og respekt for,
landskabet i ådalen ved Guldbækken.
Det er væsentligt, at natur- og landskabsoplevelsen langs Guldbækken forstyrres så lidt som muligt af
den kommende boligbebyggelse blandt andet ved nænsom bearbejdning af terræn ved placering af veje
og bebyggelse. For at skjule fremtrædende dele af husene, og klippede hække fra ådalen, skal
markante grupper af træer og buske flettes ind imellem bebyggelsen og den åbne bakke.
For at bevare områdets grønne karakter skal der udlægges store grunde, og der skal være god
rummelighed mellem husene.
For rammeområdet er fastsat en maks. bebyggelsesprocent for åben-lav boligbebyggelse på 30.
Indenfor rammeområdet må ny bebyggelse opføres i maks. 2 etager og med en maks. bygningshøjde på
8,5 m. Der er for rammeområdet fastsat en min. grundstørrelse på 800 m2 for åben-lav boligbebyggelse.
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Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanens
rammeområde 6.1.B13.

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
af 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 byggeeller 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 2000områderne.
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.
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Nærmeste Natura 2000-område er ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”, der ligger ca. 9 km
sydøst for planområdet. Det vurderes, at lokalplanen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, ikke kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder
beskyttelsesinteresserne i udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over dyre- og plantearter, som medlemslandene er
forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Der er forbud
mod opgravning og ødelæggelse af plantearterne og mod forstyrrelse og ødelæggelse af dyrearterne og
deres yngle- og rasteområder.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en række flagermus opført på EU-habitatdirektivets
bilag IV. Det kan ikke udelukkes, at den nordlige del af lokalplanområdet benyttes af flagermus både som
ledelinje mellem oplandet øst for byen og engene vest for, samt at arealerne udgør fødesøgningsarealer
for disse arter. Det vil derfor kunne sikre denne ledelinje for flagermus, hvis den grønne kile fastholdes
som planlagt langs lokalplanområdets nordlige kant.
Samlet vurderes det, at lokalplanen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EFhabitatdirektivets bilag IV.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over fast
ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for
varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på baggrund af
en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
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
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rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet,
ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå
i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen. Kravet om
rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og
betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens §§
99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive arealfortegnelse
og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og at
ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med bemærkninger til
den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse
med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at
ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over ekspropriationsbeslutningen –
senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i
Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end planloven.

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

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor
lokalplanens område. Lokalplanområdet grænser mod nord op til et område med beskyttet vandløb med
naturtyperne eng, mose og overdrev, der alle er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Der
må ikke foretages ændringer eller handlinger, der kan medføre ændringer i dette områdes tilstand, uden
Aalborg Kommune giver tilladelse hertil.

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 Svenstrup Kirke ligger en kirkebyggelinje på 300 m, hvor der ikke må bygges højere end 8,5 m.
Kirkebyggelinjen 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 er fastsat i naturbeskyttelseslovens § 19.
Indkig og udsyn til Svenstrup Kirke skal sikres og overholdes. Det sikres ved at der ikke opføres
bebyggelse indenfor lokalplanens område og kirkebyggelinjen, som overstiger 8,5 m. Realiseringen af
lokalplanen forudsætter derfor ikke dispensation fra kirkebyggelinjen.

Skovbyggelinje
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Lokalplanens område er delvist omfattet af skovbyggelinje. Inden for skovbyggelinjen må der ikke
placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.).
Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et
sammenhængende areal på over 20 ha.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr.

Aalborg Kommune vil ansøge Miljøstyrelsen om at ophæve skovbyggelinjen inden for delområde A.
Ophævelsen af skovbyggelinjen inden for delområde A skal sikre en administrativ lettelse i forbindelse
med byggesagsbehandlingen.

Sø- og åbeskyttelseslinje
Langs Guldbækken er der en 150 m beskyttelseslinje. Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at
sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for
planter og dyr.
Inden for sø- og åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne,
master m.v.) eller foretages ændringer i terrænet, beplantning o.lign.
Sø- og åbeskyttelseslinjen er en forbudsbestemmelse, som administreres restriktivt. Dog kan kommunen
i særlige tilfælde dispensere fra reglen, hvis det ansøgte ikke strider mod formålet med
bestemmelsen. Lovbestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjen findes i naturbeskyttelseslovens § 16.

Der skal søges dispensation fra åbeskyttelseslinjen, hvis der skal foretages ændringer indenfor området.
Såfremt der kan opnås dispensation hos Aalborg Kommune fra åbeskyttelseslinjen kan der også
etableres anlæg til regnvandshåndtering inden for delområde B.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på matr.nr. 12k Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Området ligger i landzone, se
Kortbilag 1. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Landbrugsstyrelsen har
godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen.
Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af
landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til
sammenlægning med anden landbrugsejendom.

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.
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I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i jordforureningsloven. Områdeklassificering omfatter
de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor byzone
klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den køres
bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen. Formålet med
dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal forsynes fra Aalborg Forsyning, Vand A/S jf. Aalborg Kommunes
Vandforsyningsplan.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og en mindre del af
lokalplanområdet er inden for kildepladszonen til ARLA Foods, AKAFAs boring DGU.nr. 34.3210.
Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsopland til almene vandværker.
Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser skal den fremtidige drikkevandsressource findes.
Det vurderes dog, at området ikke er potentielt til udlægning af nye vandindvindingsboringer, og
omdannelsen af området vurderes på nuværende tidspunkt ikke at udgøre en øget forureningsrisiko.
Ved udformning af boligområder og rekreative områder, herunder anlæg til regnvandshåndtering, skal
der fortsat være særlig fokus på grundvandsinteresser.
Kildepladszonen, skal friholdes for LAR-løsninger, da forureningsrisikoen er stor pga. den korte afstand
til boring. Evt. regnvandsbassiner skal derfor placeres uden for kildepladszonen.
I forbindelse med driften af de fælles friarealer skal der være opmærksomhed på beliggenheden i OSDområdet. Der bør således ikke anvendes fx pesticider til eksempelvis ukrudtsbekæmpelse.

Grundvandssænkning
Hvis der, i forbindelse med byggeri og anlæg, er behov for midlertidig eller permanent
grundvandssænkning, skal ejer/bygherre, i henhold til vandforsyningsloven og byggeloven, sende en
ansøgning eller anmeldelse til Aalborg Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en
permanent grundvandssænkning i området. Aalborg Kommune skal vurdere, om der kan gives tilladelse
til dette og evt. på hvilke vilkår.

Støj
Det forventes ikke, at der vil være udfordringer i forhold til støj fra trafik, men at der kan forekomme støj
fra den nærliggende kraftvarmecentral Højvangcentralen, øst for lokalplanområdet samt
kunstgræsbanen mod sydvest. Derfor reserveres arealer til støjvold mod boldbanen og
Højvangcentralen, således det vejledende støjgrænser kan overholdes.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan der blive stillet krav om dokumentation i form af
støjberegninger.
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Lugt
Ved boligbyggeri skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugtgener kan
overholdes, jf. planlovens § 15b. På Skipper Clements Vej 83 nordvest for lokalplanområdet er der
eksisterende husdyrbrug med tilladelse til 50 DE kvæg.
På grund af den relative nærhed til husdyrbruget er der udarbejdet beregninger ved Argi Nord af
lugtpåvirkning i området. Beregningerne viser, at lokalplanområdet ikke forventes at være belastet med
lugt, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Side 24

Udkast

Lokalplan 6-1-114

Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om
elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og
spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der
dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for byggeog anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i
oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 12k Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Tinglyst: 10.09.1975
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Offentligretlig servitut. Landvæsenskommissionskendelse. Vedrører kloakledning med
servitutbælte på hhv. 4, 5 og 6 m omkring ledningens midte.
Påtaleberettiget: Aalborg Byråd (Nu Aalborg Forsyning)
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Matr.nr. 12k Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Tinglyst: 11.04.1995
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Offentligretlig servitut. Vedrører naturgasledning med servitutbælte på 10 m omkring ledningens
midte.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ledningsejer. (Nu HMN Naturgas)
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Matr.nr. 12k Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Tinglyst: 02.12.1996
Titel: Dok. om forkøbsret
Indhold: Offentligretlig servitut. Fødevare Erhverv har forkøbsret til ejendommen.
Påtaleberettiget: Strukturdirektoratet (Nu FødevareErhverv)
Servitutten har ingen betydning for lokalplanen.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke etableres
forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke
er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:

at området kan anvendes til boligformål med mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse,
at området disponeres og udbygges under hensyntagen til de eksisterende landskabstræk og terræn,
at boligbebyggelsen adskilles af grønne kiler,
at der udlægges et ubebygget areal, der skal bidrage til områdets natur og rekreative værdi,
at de rekreative arealer gives en karakter af åbne engarealer, der visuelt indgår i ådalen,
at indkig og udsyn til Svenstrup Kirke sikres, og
at området vejbetjenes fra Hellekisten.
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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.
Den resterende del af lokalplanens område fastholdes i landzone.

2.3 Opdeling i delområder

Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.

2.4 Bonusvirkning

Lokalplanen erstatter, jf. planlovens § 15, stk. 4, de tilladelser til bebyggelse, anlæg og udstykning i
landzone jf. § 35, stk. 1 (landzonetilladelse), der er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse.
Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgende:
Anvendelse af delområde B til rekreative formål, jf. § 3.2.
Udstykning i delområde B, jf. § 4.2 og 4.3

Ad 2.4
Ændringer i delområde B forudsætter fortsat, at der skal søges dispensation, hvis der foretages
ændringer i området.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A

Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Indenfor delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde af min. 800 m²)

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre
bygninger og anlæg, der knytter sig til den generelle anvendelse.
Der kan i boligområder etableres lette former for erhverv som f.eks. frisør, klinik, dagpleje, administration
eller tegnestue o. lign, såfremt erhvervet udøves af den, der bebor ejendommen, der ikke er ansatte i
virksomheden og ejendommen som helhed ikke ændrer karakter af bolig.

3.2 Anvendelse, delområde B

Delområdets hovedanvendelse er rekreative og natur formål.
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.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning og grundstørrelser, delområde A

Indenfor delområde A må udstykningen kun foretages i overensstemmelse med princippet på Kortbilag 2
viste udstykningsplan.
Grunde må kun udstykkes med en størrelse på min. 800 m² og maks. 1.400 m² (eks. andel i
fællesarealer).
Ad 4.1
Med "i princippet" menes, at ved projektering af området kan grundene variere i størrelse og
afgrænsning.

4.2 Udstykning, delområde B

Delområde B kan udstykkes som en selvstændig ejendom.

4.3 Udstykning til tekniske anlæg

Tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets flade samt 1,0 m hele vejen
rundt herom.
Fællesarealer, stier og veje kan udstykkes som én eller flere selvstændige ejendomme.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent, delområde A - boliger

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben-lav bebyggelse.
Ad 5.1
Bebyggelsesprocenten beregnes iht. bygningsreglementet.

5.2 Bebyggelsens placering, delområde A - boliger

Beboelsesbygninger, terrasser og sekundære bygninger skal placeres indenfor byggefelterne, som vist i
princippet på Kortbilag 2.
Grunde med kantzone mod kilerne må ikke bebygges i kantzonen, jf. Kortbilag 2.
Bebyggelse indenfor byggefelterne skal opføres med en afstand på 2,5 m mod sti, vej og naboskel.
Sekundære bygninger opføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.
Ad 5.2
Med "i princippet" menes, at byggefelterne godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen
af den endelige udstykningsplan.

5.3 Etageareal og bygningshøjde, delområde A - boliger

Bebyggelse til boliger må opføres i maks. 2 etager. Sekundære bygninger må opføres i maks. 1 etage.
På skrånende grunde jf. Kortbilag 3 - terrænregulering, hvor terrænet gør, at der fritlægges en
kælderfacade, må der kun opføres bebyggelse i ét fuldt plan plus parterreetage, således at
bebyggelsens facade delvis fremstår i 2 etager.
Bebyggelsen med parterreetage skal placeres således, at den optager så stort et terrænspring som
muligt i bygningen.
Bebyggelse må ikke opføres med en højde, der overstiger 8,5 m målt fra et niveauplan fastsat iht.
bygningsreglementet. Niveauplanet fastsættes ud fra naturligt terræn. Der kan fastsættes flere
niveauplaner for den samme grund.
Ad 5.3
Parterreetage defineres som en udnyttet kælderetage, hvorfra der uden væsentlig udgravning kan
etableres niveaufri adgang til det fri. Parterreetage etableres hvor terrænet tillader det.

5.4 Tagterrasser og altaner, delområde A - boliger

Der må kun etableres tagterrasser ovenpå et parterreplan eller 1. etage. Tagterrassen skal etableres
med niveaufri adgang fra stueplan eller 2. etage.
Altaner skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen. Frithængende altaner skal opføres uden
stolper til jord og uden understøtning langs facaden.
Tagterrasser, altaner o.lign. hævede opholdsarealer må ikke placeres nærmere naboskel end 5,0 m.

Side 31

Udkast

Lokalplan 6-1-114

Terrasser skal etableres indenfor de udlagte byggefelter. Terrasser og andre opholdsarealer på terræn
må maks. hæves 1,0 m over terræn og min. 2,5 m fra skel.
Ad 5.4
Terrasser og opholdsarealer på terræn skal etableres i umiddelbar tilknytning til beboelsen indenfor
byggefeltet. Med terræn menes det regulerede terræn, som beskrevet i pkt. 7.4.

5.5 Delområde B - rekreative areal

Der må kun etableres sekundær bebyggelse i delområde B i forbindelse med naturarealets pleje, fx
afgræsning, og drift.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader, delområde A

Ny bebyggelse i delområde A (åben-lav) skal indenfor den enkelte parcel fremstå som en arkitektonisk
helhed med hensyn til genkendelighed i formsprog, materialer og farver.
Ad 6.1
Ved åben-lav bebyggelse sikrer bestemmelsen, at al bebyggelse på én ejendom opføres ud fra samme
arkitektoniske principper.

6.2 Facader, delområde A - Boliger

Facader på beboelsesbygninger skal udføres som pudset eller blank murværk i tegl.
Mursten må ikke have et maskinfabrikeret udtryk. Mursten skal være blødstrøgne eller have et rustikt
udtryk.
Beboelsesbygninger kan desuden udføres med facader i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig
arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres for eksempel bjælkehuse, sommerhuslignende boliger
eller træhuse med runde bjælker og/eller krydsende hjørnesamlinger.
Træbeklædte flader skal fremstå i træets naturlige farve, evt. behandlet med træolie.
Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer end nævnt ovenfor
(andre materialer omfatter også døre og vinduer).

6.3 Sekundære bygninger, delområde A - boliger

Sekundære bygninger skal arkitektonisk tilpasses beboelsesbygningerne.
Facader på sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse, miljøstation, små
tekniske anlæg o.lign. må også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.4 Sokkel og støttemur, delområde A - boliger

Der kan ikke etableres synlige sokler på mere end 0,3 m højde over fremtidigt terræn, og en øvrig del af
soklen må derfor kun udføres i facadematerialet, som derfor skal nedtrappes.

6.5 Vinduer

Udvendige vinduesrammer må ikke laves i plast.

6.6 Tage, delområde A - boliger

Beboelsesbygninger skal opføres med symmetrisk eller asymmetrisk sadeltag, ensidig taghældning eller
fladt tag.
Der kan ikke etableres hel- eller halvvalmede tage.
Taghældning på saddeltag skal maks. være 450.
Taghældning på ensidige tage skal være mellem 50 og 100.
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Tagbeklædning på beboelsesbygninger skal udføres med tagsten af tegl eller beton (ikke glaseret eller
ædelengoberet), i røde eller sorte nuancer. Tage kan også etableres i tagpap eller som metaltag (med
glanstal under 22).
Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (maks. glanstal 22).
Tage kan udføres som begrønnede tage, fx som sedumbeplantning.
Der må ikke anvendes materialerne zink, kobber eller bly til tag eller tagrender.

6.7 Skilte, delområde A - boliger
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelige navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning eller skilt ved fælleshus må kun være i form af skilte opsat på mur ved
indgangspartiet. Skiltet må ikke være større end 30 x 30 cm.

6.8 Solceller, delområde A - boliger

Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) må ikke medføre blændingsgener og skal integreres
arkitektonisk i byggeriet.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Ubebyggede arealer og beplantning, delområde A

Der skal etableres fælles udendørs opholdsarealer svarende til min. 10% af arealet i delområde A, og
kan indrettes som vist på Kortbilag 2.
Inventar på de fælles udendørs opholdsarealer (bænke, lamper, legeredskaber mv.) og skal være i
designmæssig harmoni med hinanden, i delområde A jf. Kortbilag 2.
De grønne kiler skal friholdes for bebyggelse og anlæg, dog kan der etableres anlæg til
regnvandshåndtering.
For grunde, der grænser op mod de grønne kiler udlægges en kantzone. Kantzonen kan indgå som en
del af boligernes opholdsareal, men der må ikke foretages hegning.
Generelt skal landskabsplanen og beplantningen, både i delområde B og i de grønne kiler mellem
boligerne, sikre, at den nye bebyggelse sløres af beplantning fra Skipper Clements Vej.
Hvis der ikke opnås dispensation til beplantning indenfor delområde B, skal den skærmende beplantning
etableres i delområde A.
Ubebyggede arealer, herunder grønne kiler og kantzonen, skal etableres som åbne græsarealer med
naturpræg.
Beplantning skal etableres med hjemmehørende træer og buske.
Ad 7.1
Hjemmehørende arter (eksempler :
Navr (Acer campestre)
Spidsløn (Acer platanoides)
Hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)
Dunet Gedeblad (Lonicera xylesteum)
Skovæble (Malus sylvestris)
Hæg (Prunus padus)
Småbladet lind (Tilia cordata ’Green Spire’)
Fuglekirsebær (Prunus avium)
Pære (Pyrus communis)
Seljerøn (Sorbus intermedia)
Hassel (Corylus avellana)
Slåen (Prunus spinosa)
Vrietorn (Rhamnus cathartica)
Kvalkved (Viburnum opulus)
Bedved (Eunymus europaeus)
Læbælter (eksempler):
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Navr (Acer campestre)
Spidsløn (Acer platanoides)
Hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)
Dunet Gedeblad (Lonicera xylesteum)
Skovæble (Malus sylvestris)
Hæg (Prunus padus)
Småbladet lind (Tilia cordata ’Green Spire’)
Naturpræg er et område med ukultiveret natur med kratbeplantning samt afskærmende læbælter i
randområderne mod ny bebyggelse.

7.2 Rekreative arealer, delområde B
Delområde B skal fremstå som græsareal.

Tilplantning af område kan kun ske ved dispensation. Såfremt der gives dispensation til tilplantning af
delområde B, skal tilplantningen ske med hjemmehørende træer og buske.
Ad 7.2
Se Ad. 7.1 for forslag til hjemmehørende arter.

7.3 Eksisterende læbælte

Eksisterende læbælte, der afgrænser lokalplanområdet mod øst og vest, skal bevares i sin fulde
udstrækning, jf. Kortbilag 2. Læbæltet må gerne udtyndes, som del af den almindelige pleje af læhegn,
for at fremme en tæt og sund læhegnsplantning, og for at det enkelte træ kan udbrede sig.
Læbæltet kan suppleres med træer og buske i hjemmehørende arter.
Ad 7.3
Den bevaringsværdige beplantning skal bevares for at fastholde den kulturelle, rekreative og biologiske
værdi.
For at sikre en mere naturlig afslutning af boligområdet mod det åbne land mod vest stilles krav om, at
eksisterende læbælte, så vidt muligt, skal bevares og kan suppleres med ny beplantning.
Se Ad. 7.1 for forslag til hjemmehørende arter.

7.4 Terræn - før byggemodning

Der må inden for lokalplanområdet foretages terrænregulering i forbindelse med byggemodningen og
vejanlægget.
Udgangspunktet for en terrænregulering i forbindelse med byggemodningen er, at denne skal være med
til at understrege og fremhæve de naturlige landskabstræk.
Terrænreguleringer, der er nødvendige af hensyn til kloakeringsforhold, regnvandsanlæg mv., skal derfor
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tilpasses områdets overordnede terrænforhold sådan, at terrænforløbet fremstår naturligt og harmonisk.
Plan for terrænregulering skal godkendes af kommunen sammen med byggemodningsprojektet.
Ad 7.4
Baggrunden for at det nuværende terræn skal bevares, er et ønske om at bibeholde landskabets
naturlige forløb.
Såfremt der udvikles i et område, hvor terrænet ikke er naturligt, kan der være et ønske om at tilbageføre
til områdets tidligere terrænformer.
Lokalplanens disponering er udarbejdet, så veje og stier som hovedprincip ikke skæres ind i terrænet,
hvorved der forekommer unaturlige, tekniske skråningsanlæg, men i stedet etableres i det eksisterende
terræn og tilpasses områdets udformning.

7.5 Terræn - efter byggemodning, generel

For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende terræn efter fuldført byggemodning, så vidt muligt,
skal bevares ved opførelse af byggeri.
Terrænreguleringer skal tilstræbes udført på en sådan måde, at de fremstår naturlige i forhold til
grundens terrænforløb efter fuldført byggemodning, og at tilpasninger udføres blødt afrundet op mod
bygninger og anlæg.
Terrænet må dermed ikke planeres for at tilpasse sig bebyggelse og haveanlæg, men bebyggelsen skal
tilpasses det skrånende terræn, ligesom haveanlæg skal etableres, så det udnytter terrænforløbet.
Terræn i skel må ikke reguleres.
Ad 7.5
Baggrunden for at det nuværende terræn skal bevares, er et ønske om at bibeholde landskabets
naturlige forløb.
Baggrunden for bestemmelser om terræn er, at det ønskes, at bebyggelsen tilpasses grundens
udformning og terrænforløb.
Der er især fokus på, hvordan terrænet afvikles tæt på naboskel i og med, at der ikke ønskes en
terrassering af terrænet i lokalplanområdet.
Hvis du vil terrænregulere på din grund, vil det altid være en god idé at snakke med dine naboer og
kommunen om dine planer før, det påbegyndes.

7.6 Terræn - efter byggemodning, delområde A - boliger med fladt terræn
Boliger med fladt terræn er udpeget i Kortbilag 3.

Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn efter fuldført
byggemodning.
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Skråningsanlæg må ikke etableres med en stejlere hældning end 1:3
Terrænreguleringer i skelbræmmen, indtil 2,5 m fra skel, må ikke reguleres til en stejlere hældning end
1:4.
Der må ikke etableres skråninger i direkte tilknytning til byggeriets sokkel, hvor der skal være en afstand
til bygningsfacaden på min. 0,6 m.
Der kan ikke etableres støttemure i forbindelse med opførelse af byggeri og etablering af terrasseanlæg
og terrænregulering mv.

7.7 Terræn - efter byggemodning, delområde A - boliger med stejlt terræn
Boliger med stejlt terræn er udpeget i Kortbilag 3.

Terrænet må ikke planeres for at tilpasse sig bebyggelse og haveanlæg, men bebyggelsen skal tilpasses
det skrånende terræn, ligesom haveanlæg skal etableres, så det udnytter terrænforløbet.
Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 1,0 m i forhold til eksisterende terræn efter fuldført
byggemodning og kan kun foretages i tilknytning til ejendommens byggeri og i en afstand af min. 2,5 m
fra skel.
Terrænreguleringer på den øvrige del af grunden uden for skelbræmmen skal begrænses videst muligt
og må ikke overstige +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn efter fuldført byggemodning.
Der kan etableres støttemure i tilknytning til ejendommens byggeri med en højde på maks. 1,0 m over
fremtidigt terræn. Støttemure må ikke etableres nærmere skel end 2,5 m.
Skråningsanlæg må ikke etableres med en stejlere hældning end 1:3.
Terrænreguleringer i skelbræmmen, indtil 2,5 m fra skel, må ikke reguleres til en stejlere hældning end
1:3.
Der må ikke etableres skråninger i direkte tilknytning til byggeriets sokkel, hvor der skal være en afstand
til bygningsfacaden på min. 0,6 m.
Terrasser skal etableres i direkte tilknytning til boligen.
Større jordpåfyldninger kan ikke tillades.
Ad 7.7
Baggrunden for at det nuværende terræn skal bevares, er et ønske om at bibeholde landskabets
naturlige forløb.
Baggrunden for bestemmelser om terræn er, at det ønskes, at bebyggelsen tilpasses grundens
udformning og terrænforløb.
Der er især fokus på, hvordan terrænet afvikles tæt på naboskel i og med, at der ikke ønskes en
terrassering af terrænet i lokalplanområdet.
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Der vil som udgangspunkt skulle opføres byggeri i forskudte plan og/eller parterreplan på grundene for at
tilpasse byggeriet til terrænet.
Lokalplanens disponering er udarbejdet, så veje og stier som hovedprincip ikke skæres ind i terrænet,
hvorved der forekommer unaturlige, tekniske skråningsanlæg, men i stedet etableres i det eksisterende
terræn og tilpasses områdets udformning.
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en vejledende terrænmodel.
Det anbefales at placere bebyggelse på langs af højdekurverne for at udnytte terrænforløbet, ligesom
det anbefales at placere bebyggelse på den del af grunden med de mindste terrænforskelle.
Hvis huset er tilpasset grunden, kan et skrånende terræn blive en kvalitet, som gør huset mere
spændende og unikt. At tilpasse et byggeri til skrånende eller kuperet terræn giver særlige muligheder
for at bygge i flere niveauer/etager.
Hvis du køber en skrånende grund, må du forvente at få en skrånende have.
Hvis du vil terrænregulere på din grund, vil det altid være en god idé at snakke med dine naboer og
kommunen om dine planer før, det påbegyndes.

7.8 Hegn

Indenfor delområde A skal der kun anvendes levende hegn mellem de enkelte parceller og mod vej. Det
levende hegn kan suppleres med trådhegn på den indvendige side.
Levende hegn må ikke være højere end 1,8 m, og trådhegn i den udvoksede hæk må maks. være 1,8 m.
I delområde A skal grunde, som grænser op til delområde B, have en mere fritvoksende beplantning eller
hæk. Dette er gældende hvis der ikke kan dispenseres for afskærmende beplantning i delområde B.
Kantzonen skal sikre en åben karakter, således at overgangen mellem boligområderne, de rekreative
områder og landskabet fremstår åbent og med en glidende overgang, jf. Kortbilag 2. Der må derfor ikke
hegnes eller etableres levende hegn mellem parcellerne og kantzonen, for at sikre en åben karakter.
Der må ikke opsættes hegn indenfor delområde B.

7.9 Udendørs oplag

Indenfor lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer mv. med en totalvægt på mere end
3.500 kg.
Der må ikke henstilles uindregistrerede køretøjer herunder større både eller uindregistrerede
campingvogne.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang

Vejadgangen skal ske fra Hellekisten via to vejadgange som vist i princippet på Kortbilag 2.
Ad 8.1
Med "i princippet" menes, at vejadgangen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen
af den endelige vejstruktur.

8.2 Veje

Veje skal udlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Veje indrettes som boligveje og skal udlægges i en bredde på min. 8,5 m. Vejene skal anlægges med
kørebane i en bredde af min. 5,5 m, med fast belægning og fortov i den ene side med en bredde på min
1,5 m.
Ved T-kryds skal der sikres de nødvendige oversigtsforhold iht. gældende vejregler.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12,0 m lang lastbil.
Boligveje kan beplantes med solitærtræer. Træplantning skal ske i overensstemmelse med afstandskrav
til faste genstande langs vejen.
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.
Anlæg af veje skal anlægges efter de til enhver tid anbefalede principper i vejreglerne.
Vejtræer (eksempler):
Naur (Acer campestres)
Spidsløn (Acer platanoides)
Hæg (Prunus padus)
Am røn (Sorbus aucuparia)
Sejlerøn (Sorbus intermedia)
Småbladet lind (Tilia cordata)

8.3 Stier

Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stier a-a i delområde A skal udlægges med en bredde på min. 4,0 m, hvoraf 2,0 m med belægning i
grus, stenmel e.lign og 1,0 m rabat på hver side af stien. Rabatten kan udlægges som græs.
Stien b-b- i delområde B skal anlægges som trampestier uden underopbygning.
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Stien c-c i delområde A skal anlægges med for fortov langs Hellekisten og med belysning, i
sammenhæng med eksisterende udlæg.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af
stiforløbet.
Det interne stisystem i delområde A med stierne a-a, skal sikre gode forhold for de bløde trafikanter for
gående, cyklende m.m.

8.4 Parkering

Der skal udlægges parkeringsareal inden for de enkelte grunde svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig
Der må ikke etableres parkeringspladser i delområde B.
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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.
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord. Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.
Det aktuelle område vil ikke aflede regnvand til Aalborg Forsynings anlæg.

9.3 Regnvand

Regnvand fra boliger, fællesarealer, veje m.m. skal håndteres indenfor delområde A. Regnvand skal
nedsives eller alternativt renses og forsinkes i et vådt regnvandsbassin inden udledning til Guldbækken.
Der kan indenfor delområde A etableres forskellige løsninger til håndtering af regnvand som fx våde
regnvandsbassiner, regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Såfremt der kan opnås dispensation hos Aalborg Kommune fra åbeskyttelseslinjen kan der også
etableres anlæg til regnvandshåndtering inden for delområde B.
Ved etablering af regnvandsbassiner skal siderne af sikkerhedsmæssige årsager udformes med svag
hældning på min. 1:5.
Placeringen af regnvandsløsningen på lokalplanens kortbilag 2 er en principplacering. Ved et større
arealbehov end det skitserede skal det nødvendige areal være til rådighed indenfor delområde A (fx
ændringer i byggefelter før grønne kiler og fælles opholdsarealer mm.).
Regnvandshåndtering på ikke påvirke §3-områder.
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.

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.
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.

9.7 Energianlæg

Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) kan opsættes, såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og må
ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Trafikstøj

Ingen bestemmelser.

10.2 Støj fra erhverv og støjende fritidsaktiviteter

Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj (herunder støjende
fritidsaktiviteter).
Der skal etableres støjvold mod boldbanen nord for Hellekisten som angivet i princippet på kortbilag 2,
således at de vejledende støjgrænser kan overholdes.
Der reserveres areal til en evt. støjvold mod Højvangcentralen som angivet i princippet på kortbilag 2,
hvis beregninger viser, at det er nødvendigt for at sikre, at de vejledende støjgrænser er overholdt.
Ad 10.2
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af virksomhedsstøj fra Højvangcentralen.
Der bliver derfor sat som betingelse for ibrugtagning, at der skal laves beregninger/målinger, således at
det sikres, at de vejledende grænseværdier overholdes.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening

Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.

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

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder
eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området

Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Beplantning og anlæg af fælles opholdsarealer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning med pkt. 9.2.
Overfladevand er håndteret og etableret efter Aalborg Kommunes anvisning med pkt. 9.3.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj er overholdt, jf. pkt. 10.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan

Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er
i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse

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

15.2 Eksisterende lovlige forhold

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

15.3 Handlepligt

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

15.4 Dispensationer

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

15.5 Naboorientering

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

15.6 Ny lokalplan

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

15.7 Ekspropriation

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

15.8 Overtagelsespligt
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Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Kortbilag 3 - Terrænregulering

ej
V
s
ent
m
le
er C

10
10,5

15

S kip p

Lokalplan 6-1-114
Lokalplan 6-1-114

10
11
12

12

14
13

10,5

13

14

11

ld
Gu

15

B

en

kk
æ
b

16

17

,5
10

te
Ved Ves

18

11

19

Mølle

r

12
13
14

15

16

Signatur
Delområdegrænse

21

17

A

18

Byggefelt, 2 etager
Adgangsvej

23
,5

19

23

Byggefelt, parterreplan

22

Lokalplangrænse

20

20

19

Trampesti
Sti

23,5

Højdekurve

Hellekisten

22

21

Fortov

23

Hellekisten

24
23,5
23

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Side 54

0

20

40

60

Mål 1:1.500 i A3-format

80

100 m

14.6.2021

