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Lokalplan 3-3-110

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område, og give borgerne og byrådet mulighed for
at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

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.

Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når
det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer
fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. 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 godkendes planen endeligt.
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 godkendt 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.
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Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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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
Lokalplan 3-3-110 er på baggrund af et konkret ønske udarbejdet med det formål, at give mulighed for
at opføre tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse) på Byengen (Bygaden 44-50) i Gl. Hasseris.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre 24 boliger på ca. 100 m2 i 2 etager og i en max højde på 8,5
m. Samtidigt skal lokalplanen sikre fælles opholdsarealer til bebyggelsen, samt fastlægge placeringen
af stier og veje.
Området er placeret i den sydlige ende af Gammel Hasseris og er med til at danne overgangen
mellem den gamle landsbystruktur i Gammel Hasseris og de nye boligområder i Hasseris og Sofiendal
Enge.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto optaget 2014.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i hjørnet vest for vejen Bygaden i den sydlige ende af Gammel
Hasseris og nord for vejen Hasseris Enge Syd. Området er endvidere omgivet af de grønne og
bakkede arealer mod øst ved Klokkestabelen og de flade enge mod vest.
Området er ca. 9000 m2, og omfatter matriklerne 11fy, 58c og en del af 58b, Gl. Hasseris By,
Hasseris.
Hele arealet er privat ejet og ligger i byzone.
Der er i dag en bolig indenfor lokalplanområdet, men området består øvrigt primært af et grønt areal.
Den hidtil gældende lokalplan fra 1990 har givet mulighed for at opføre 6 parcelhuse på arealet, men

Side 5

Udkast

Lokalplan 3-3-110

dette er ikke blevet realiseret.
Den eksisterende bebyggelse består af en fritliggende bolig der bliver en del af planen. De øvrige
bygninger, hhv. en lade og hønsehus, fjernes i forbindelse med projektets gennemførelse.
Vejadgangen foregår i dag ved en overkørsel fra Bygaden, der ender blindt til en bolig udenfor
lokalplanområdet. Syd for denne overkørsel findes endnu en overkørsel fra Bygaden, som via en
markvej har givet adgang til det ubebyggede areal. Markvejen, matrikel nr. 77i, der er ejet af Aalborg
Kommune indgår ikke i lokalplanområdet.
Området er beliggende tæt på mange af nærområdets servicetilbud og indkøbsmuligheder. Samtidig
er området placeret tæt på stoppested til kollektiv trafik, ca. 300 m derfra, og der er cykelsti fra
Skelagervej.

Omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende i den sydligste del af landsbyen Gl. Hasseris.
Landsbyen Gl. Hasseris er kendetegnet ved fritliggende enfamiliehuse, gamle gårde og byhuse, hvor
størstedelen er i 1 - 1½ plan og hvor husene er orienteret øst-vest.
Mod vest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde i Hasseris Enge. I mellem
lokalplanområdet og parcelhusområdet ligger et ubebygget grønt areal, som danner en grøn kile
mellem bebyggelserne. I kommuneplanen er der i den grønne kile planlagt stiforbindelse, som skal
forbinde områderne nord og syd for Gl. Hasseris.
Syd for området er vejen Hasseris Enge Syd, der er planlagt som tilslutningsvej til en 3.
limfjordsforbindelse. Syd for vejen er der godkendt en lokalplan for et større boligområde i Sofiendal
Enge. Boligområdet vil få vejadgang fra Hasseris Enge Syd. Der skal sikres en god sammenhæng i
stiforbindelserne mellem områderne, i overensstemmelse med kommuneplanen.
Øst for lokalplanområdet ligger Klokkestabelen, der er et større grønt rekreativt areal med henholdsvis
græs og træbeplantning. Det grønne areal strækker sig ned til Bygaden og Hasseris Enge Syd og
grænser derfor op til lokalplanområdet. En del af den omgivende beplantning er bevaringsværdig.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet skal primært anvendes til boligformål og åbner muligheden for at opføre tæt-lav
boliger (rækkehus) med en bebyggelsesprocent på 30 i området som helhed og en højde på
maksimalt 8,5 m i op til 2 etager. Hertil sikres areal til parkering svarende til 1½ P-plads pr. bolig.
Planen muliggør, at der kan bygges 24 tæt-lav boliger i området. Med det gældende plangrundlag kan
der bygges 6 åben-lav boliger. Derfor indgår 18 boliger i kommunens opdaterede
rummelighedsregnskab for nye boliger, der kan ses på kommuneplanens bilag M.
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Boligerne placeres i mindre enklaver eller stænger, der er orienteret øst-vest som i den øvrige
landsby. Der skal samtidig sikres plads til fælles udendørs opholdsarealer omkring de enkelte
enklaver, se illustration ovenfor. Desuden skal der sikres mulighed for at placere bassiner til
forsinkelse og eventuel opsamling af regnvand.
Den eksisterende bolig indgår i planen, mens de øvrige bygninger (lade og hønsehus) fjernes ved
gennemførelsen af projektet.
Landsbyen i Gl. Hasseris er omfattet af en bevarende lokalplan, der har til formål at sikre bl.a.
husenes proportioner, taghældning, udformning af kviste og vinduer mv., materialer, farver, den
krogede vejstruktur og den øst-vestlige orientering af husene. Den bevarende lokalplan indeholder
endvidere en detaljeret beskrivelse af plantevalg og bevaringsværdige træer.
Denne lokalplan skal derfor sikre, at den nye bebyggelse indgår i en sammenhæng med resten af
landsbyen, så det eksisterende miljø og karakter føres videre, samtidig med at bygningerne skal
opføres i en nutidig arkitektur.
Området skal vejbetjenes med adgang fra Hasseris Enge Syd og Bygaden, der begge fører til et
fælles parkeringsareal i den nordlige og sydlige del.
De fælles adgangs- og færdselsarealer i den nordlige del kan indrettes efter princippet 'shared
space'. 'Shared space' princippet giver mulighed for at etablere gaderum uden skarp adskillelse af
vej-, gang og opholdsarealer.
I skellet mod vest sikres en offentlig sti.
Lokalplanområdet skal afsluttes, ved det sydlig skel, med en hækbeplantning, der giver en grøn
afslutning ud mod vejen Hasseris Enge Syd.
Lokalplanen skal sikre de grønne rekreative forbindelser i området og sikre at den fremtidige
bebyggelse indpasses til den grønne struktur. De grønne arealer indenfor lokalplanområdet skal sikre
forbindelser på tværs af området, så der skabes forbindelse mellem boligerne og de omkringliggende
rekreative arealer og stier.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer,
der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme
bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der
foretaget en screening af planforslaget. 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.

VVM
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er
det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i
ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller en
VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at
udløse en VVM-screening.

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
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.
Det nærmeste Natura 2000-område: Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal ligger ca. 7 km nord-vest for lokalplanområdet.
I kraft af afstanden, vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr
og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
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Det aktuelle areal ligger i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på
EU-habitatdirektivets bilag IV.
For disse arter vurderes lokalplanområdet at kunne indgå som fourageringsområde for
Sydflagermus, og Dværgflagermus.
I lokalplanområdet og det omkringliggende areal findes i dag en del træer og buske. Især
beplantningen langs arealets sydøstlige afgrænsning kan have en vigtig betydning som ledelinje og
evt. rasteområde for flagermus.
Eftersom den sydøstlige beplantning ligger udenfor lokalområdet og er bevaringsværdigt, vurderes
lokalplanen ikke at medføre væsentlige forringelser for bilag IV-arter.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Området er beliggende indenfor kommuneplanrammen 3.3.D1, som fastlægger områdets anvendelse
til blandet bolig- og erhvervsformål, og er samtidigt et planlagt byudviklingsområde.
En del af området er omfattet af retningslinje 6.1.4 i kommuneplanen, Beskyttelse af grønne
karaktertræk. I retningslinjen står der bl.a., at det grønne præg ønskes sikret i forbindelse med
lokalplanlægning. Det betyder, at den nye lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træer og
beplantninger, og at den nye bebyggelse skal indrettes med grønne arealer.
Lokalplanområdet indgår i "Grøn-blå Struktur" og derfor er der en særlig interesse i at få sikret de
grønne værdier – både fysisk, visuelt og i forhold til adgang og færdsel.
Kommuneplanrammen giver bl.a. mulighed for tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på
max. 25 og en bygningshøjde på max. 8,5 m i max. 1½ etage.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan for lokalplanområdet.
Kommuneplantillægget ændrer følgende på nærværende lokalplanområde:
Bebyggelsesprocenten ændres fra 25 til 30.
Max. etager ændres fra 1½ til 2.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 05-022, som er en bevarende lokalplan for Gl. Hasseris
landsby fra 1990. Området er i den gældende lokalplan udlagt til åben-lav boliger, hvilket nu ønskes
ændret for at give mulighed for tæt-lav boligbebyggelse.
Den eksisterende lokalplan 05-022 stiller krav til udformning og orientering af ny bebyggelse.
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Orienteringen af ny bebyggelse føres videre og nærværende lokalplan stiller derfor krav til den nye
bebyggelses orientering for at sikre en god sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i
landsbyen og for at fastholde landsbykarakteren.
Den eksisterende lokalplan 05-022 ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 3-3-110.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Området ligger i Kystnærhedszone B, og er allerede planlagt til byudvikling. Den nye bebyggelse er
placeret bag ved eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Desuden vil det nye byggeri ikke
fravige væsentlig i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området.
Således er det vurderet, at den nye bebyggelse ikke afviger væsentligt i højde eller volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området. På baggrund af bebyggelsens omfang og beliggenhed vurderes
det, at den ikke vil påvirke kysten visuelt.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af 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 Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Aalborg Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige
fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra den områdeklassificerede ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.
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Servitutter
Ejer 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 anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse,
at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den
omkringliggende bebyggelse,
at boligbebyggelsen placeres som stænger der er orienteret øst-vest,
at den grønne struktur og karakter i området fastholdes og bevares,
at der sikres areal til lokal afledning eller forsinkelse af regnvand,
at der fastlægges principper for vejadgang, veje- og stier samt sammenhæng med den
eksisterende infrastruktur.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, lokalplanområde
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende boliger
på grunde under 700 m²)
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, ikke have en mindre størrelse end 80 m² for
hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 30 for området som helhed.

5.2 Bygningshøjde og etager
Bygningerne må maks. opføres i 2 etager.
Højde maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet. Skorstene og
antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.3 Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på Kortbilag 2 - Arealanvendelse.

5.4 Nedrivning
To af de eksisterende bygninger i planområdets nordlige skel, henholdvis en lade og et hønsehus skal
nedrives ved projektets gennemførelse. De to bygninger er markeret på illustrationen nedenfor.
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5.5 Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsen skal opføres som aflange bygningskroppe ("stænger").
Bygningskroppene skal som udgangspunkt orienteres øst-vest
og skal placeres med en ensartet rytme og afstand imellem sig.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal fremstå ensartet og skal gives en udformning i harmoni med den omgivende
bebyggelse i området med hensyn til farver, facaderytme, højde, materialer og taghældning.

6.2 Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre
bygningsdele (op mod 1/3 af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farver, jordfarver,
sort eller hvid.

Ad 6.3
Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle
dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt i kuløren som eksempelvis
postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Taghældning
Tage skal udføres som sadeltag, fladt tag eller tag med ensidig taghældning, og skal være ens for ny
bebyggelse i lokalplanområdet.
Tage skal have en hældning på mellem 0º og 45º.

6.5 Tagbeklædning
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal max. 20), og
skal udføres med betontegl, tegl eller tagpap på trekantlister.

6.6 Støjafskærmning
Støjdæmpende facadematerialer, vinduer og udluftningsåbninger skal indtænkes i bebyggelsens
udformning som arkitektonisk integrerede facadeelementer.

6.7 Sekundære bygninger
Facader på mindre, sekundære bygninger som skure, drivhuse og lign. må udføres i andre materialer,
der harmonerer med selve boligbebyggelsen.

6.8 Skilte
Skiltning og reklamering må ikke finde sted.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
Der skal udlægges fælles opholdsareal, svarende til minimum 15% af lokalplanområdet.
Fælles opholdsarealer skal placeres som vist i princippet på Bilag 2.
Der skal vises dokumentation for anvendelse, disponering, nuværende og fremtidigt terræn samt
indretning, beplantning, udstyr og evt. belysning for det fælles opholdsareal.
Det fælles opholdsareal kan beplantes med spredte og grupperede træer og buske. Der kan arbejdes
med beplantning i flere niveauer. Der kan både være en grøn bund (eksempelvis græs), en lav
beplantning (buske) og en høj beplantning (træer), så beplantningen opnår en rumskabende effekt
med nicher, der indbyder til ophold. Artsammensætningen skal primært bestå af hjemmehørende
arter, som er karakteristiske for egnen og passer ind i det omkringliggende landskab og beplantning.

7.2 Befæstelse af veje mv.
Veje, P-båse, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for
sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de
respektive arealers funktion.
Lokalplanen stiller således ikke krav om, at der skal befæstes på en
bestemt måde, men det skal sikres, at der er en gennemgående linje i
bygherres valg af befæstelse.

7.3 Hegn ved sydlig skel
Hegn langs det sydlige skel mod Hasseris Enge Syd skal være levende
hegn og min. 50 cm i bredden og min. 120 cm og max. 180 cm i højden.
Der sikres 1 m mellem parkeringsarealet og skellet mod syd til en klippet hæk.
Hækken skal bestå af en art i passende sammenhæng til omkringværende landskab og beplantning.
Hæk langs veje og stier skal plantes min. 25 cm inden for skellet og vedligeholdes således, at det ikke
vokser ud over vej- og stiskellet.

7.4 Bevaring af beplantning, enkelttræer
Træet vist på Kortbilag 2 er bevaringsværdigt. Træet må kun beskæres eller fældes efter
forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
Såfremt træet dør, vil der ikke være krav om genplantning, idet træet ikke indgår som en del af en
bevaringsværdig sammenhæng.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hasseris Enge Syd og Bygaden som vist i princippet på
Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Veje anlægges i henhold til vejlovgivningen.
Ved stamvejen a-b kan de fælles adgangs- og færdselsarealer indrettes efter shared spaceprincippet, der både fungerer som vejareal, tilkørselsareal til parkering, fælles opholdsrealer evt. med
regnvandshåndtering og lign.
Alternativt skal stamvejen a-b udlægges i en bredde på ca. 9,0 m, hvor af der skal være 5,5 m til
kørebane, 1,5 m til fortov og min. 2,0 meter til rabat.
Hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal kørebanen have en bredde på mindst 7,0 m.
Vendepladser skal anlægges med vendemulighed for et 10 meter langt køretøj.
Det endelige vejprojekt skal godkendes af Aalborg Kommune.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Hovedstien c-d , som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på min. 2,00 m.
Fordelingsstier skal udlægges med en bredde på min. 1,50 m.
Der skal sikres areal til en 2 m bred trampesti i planområdets vestlige skel, som vist på Kortbilag 2,
hvor den er benævnt e-f og g-h.

Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
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8.4 Parkering
I lokalplanområdet skal der udlægges areal til bilparkering svarende til 1,5 p-plads pr. bolig. Der skal
som minimum anlægges 1,2 p-plads pr. bolig.
Parkering skal etableres som fælles parkeringsareal efter principperne, som er vist på Kortbilag 3.

Ad 8.4
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.

Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal seperatkloakeres ved ny bebyggelse iht. kommunens spildevandsplan.

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

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning til
recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx. åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Der skal sikres areal til lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger), som fx. regnvandsbassin, i
enten lokalplanområdets nordvestlige eller sydvestlige område, som vist på Kortbilag 2.

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 Renovation og 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.
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Renovation - tæt-lave boliger
I områder med tæt-lav bebyggelse bør der reserveres areal til etablering af affaldsøer. Ved større
bebyggelser bør der som minimum afsættes plads til et opsamlingssted for genanvendelige materialer
(eksempelvis papir/pap, metal/plast og glas). Opsamlingen kan ske i nedgravede containere, hvorved
der opnås mindre synlige affaldsløsninger og støjgenerne mindskes, eller i overjordiske
beholdere/kuber.

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.

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.
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau og det udendørs støjniveau på
opholdsarealer, ikke overstiger de grænseværdier, som fremgår af Kommuneplanens Retningslinje
13.3.
For boliger og opholdsarealer i eksisterende støjbelastede byområder er støjgrænsen
udendørs maks. Lden 58 dB og indendørs maks. Lden 46 dB med åbne vinduer og maks. Lden 33 dB
med lukkede vinduer.
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11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt og tilskødning af arealer
Der skal oprettes grundejerforening(er) med medlemspligt for samtlige grundejere inden for
lokalplanenes område. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen / grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på
fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg, stier mv. 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:
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.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.3.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 05-022, Gl. Hasseris Landsby
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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 godkendte 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 godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

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

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

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

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

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

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

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