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

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

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

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

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

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

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

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er placeret centralt i Vodskov på hjørnet mellem Valnøddevej og Drøvten.
Området ligger i byzone og udgør et areal på ca. 11.000 m2.
Tidligere har området været anvendt til militærdepot, og er omgivet af et markant trådhegn.
Området er relativ fladt og strækker sig fra kote ca. 12,5 mod syd til kote ca. 14,5 mod nord. Langs
områdets afgrænsning mod øst ud mod Drøvten er der, særligt i den sydlige del af området,
skrånende terræn fra vejen og op til lokalplanområdets terrænniveau.
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Billedet viser terrænforholdene ved lokalplanens sydøstlige skel ud mod Drøvten.

Inden for området findes fire bygninger, der udgør fire længer placeret omkring et samlet gårdareal. I
det syd-østlige hjørne af lokalplanområdet findes bygninger der oprindeligt er opført til beboelse.

Billedet til venstre viser bygningerne der oprindeligt er opført til beboelse, mens billedet til højre viser
lagerbygningen placeret længst mod øst ud mod Drøvten.

De ubebyggede arealer omkring bygningerne fremstår med klippet græs, mens gårdarealet er
etableret med fast uigennemtrængelig belægning.
Der er vejadgang til området fra Drøvten.
Lokalplanområdet ligger inden for et indvindingsopland for drikkevand samt kildepladszonen af
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Vodskov Vandværk, Drøvten, som er et tætbyvandværk.

Omgivelser
Lokalplanområdet er placeret i et større sammenhængende parcelhusområde.
Umiddelbat syd for lokalplanområdet er et mindre teknisk anlæg ejet af TDC.
Der er fortov langs lokalplanområdets nordlige og østlige skel, og sydøst for området findes Vodskov
Skolesti.
Vest for området findes Vodskov Skole og Vodskov Kultur- & Idrætscenter.
Lokalplanområdet ligger i nærheden af centerområdet i Vodskov, nærmere bestemt ca. 300 meter
nordøst herfra. Centerområdet ligger omkring den gamle stationsby i et trekantområde mellem
Vodskovvej, Vodskov Kirkevej og Granlunden.
Der er udarbejdet en samlet byudviklingplan for Vodskov By. Planen beskriver lokalplanområdet
som et udviklingsområde, hvor der kan planlægges for boliger. Se mere under redegørelsens afsnit
vedr. Kommuneplanen.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af omkring 34 boliger med central beliggenhed i Vodskov.
Det nye boligområde indrettes som et selvstændigt boligområde, hvor kvalitet i både boliger
og udearealer vægtes højt.

Disponering
Området indrettes med en blanding af et og to-plans boligbebyggelser, og området giver dermed et
varieret boligtilbud til områdets beboere.
Placeringen af boligerne er fastlagt via en overordnet struktur, der er reguleret med bestemmelser
om placering af vej, parkeringsarealer og et sammenhængende fælles opholdsareal.
Der er kun mulighed for at opføre boliger i to etager langs det nordlige og østlige skel. Dermed vil
der ikke blive etableret altaner, hvor der kan opstå indblik til omkringliggende private haver i de
eksisterende villaområder.
Boligernes orientering følger byområdets typiske bygningsorientering, således at boligernes
udvendige opholdsarealer vil opfange både morgen-, middags- og aftensol.
Boliger mod Valnøddevej indrettes med direkte indgang til boligen fra vejen, og forarealer, ud mod
Valnøddevej, indrettes som semiprivate opholdsarealer. Dermed sikres det at området åbner sig op
ud mod Valnøddevej og de eksisterende boliger på modsatte side af vejen.
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Ovenstående illustration viser, hvordan området kan disponeres i overensstemmelse med lokalplanen.

Lokalplanområdet skal fremstå grønt, og der skal anvendes beplantning, der passer godt ind i det
omkringliggende byområde og bidrager til et grønt bybillede. Det fælles opholdsareal vil fremstå som
grønt rekreativt areal, der inviterer til ophold for områdets beboere.
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Parkeringsarealer, og områder til fælles håndtering af renovation, vil blive omkranset af beplantning.
Dermed sløres de forskellige funktioner, og området vil fremstå grønt.
Der skal plantes allétræer langs Drøvten og Valnøddevej.
De eksisterende skråninger mod de omkringliggende veje fastholdes grundet terrænforholdene i
området. De beplantes med eksempelvis bøgepur. Dermed vil de eksisterende skråninger ud mod
Drøvten komme til at fremstå som et grønt beplantet bælte.

Bebyggelse
Arkitekturen i området vil tage udgangspunkt i den attraktive udlejningsbolig, men krydret med
særegne detaljer, som giver bygningsmassen karakter og genkendelighed.
Facader skal opføres med visuel variation i form af bygningsfremspring og/eller
tilbagetrækning. Den visuelle variation kan understreges ved materialeskift og/eller supplerende
bygningsdele som karnapper, altaner eller franske altaner.
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Eksempler på bebyggelse med variation i facaden.

Hvis der etableres etageboliger, skal boliger have egen adgang fra jorden. Dog må boliger parvis
have fælles adgangstrappe.
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Illustration af en mulig bebyggelse.

Udvendige trapper skal integreres som en del af arkitekturen. Dette kan fx være ved et genkendeligt
materialevalg, som også anvendes på bygningsfacaden, eller ved, at trappen har sammenhæng
med skur, carport, espalier, murskive el. lign., således der gives god mulighed for begrønning.
Der må ikke etableres svalegange eller altangange.

Trafik
Der etableres vejadgang fra Drøvten med vendemulighed for enden af vejen.
Der etableres direkte stiforbindelser fra Valnøddevej og Drøvten til lokalplanens område. Derudover
skal sikres stiadgang mod syd, der kan koble området på den eksisterende Vodskov Skolesti syd for
området, hvis der på sigt bliver skabt forbindelse ned til stien.
Der skal etableres et sammenhængende fælles opholdsareal centralt i området og derudover
etableres mindre grønne fælles opholdsarealer mellem bebyggelserne.
Der etableres bolignære parkeringsforhold, dels som centralt placerede parkeringsarealer og dels
som private parkeringspladser, i tilknytning til de enkelte boliger.
De centralt placerede parkeringsarealer skal skærmes med hække eller buske, så bilerne sløres i
området, og ikke virker dominerende i tilknytning til det sammenhængende fælles opholdsareal.
Adgangsarealerne, fra den interne vej frem til de enkelte boliger, etableres og indrettes til ophold,
samtidig med, at arealerne indrettes, så de er overkørbare for redningskørertøjer.
Ved bebyggelse i to etager, etableres udvendig cykelparkering i forbindelse med adgangsarealet til
de enkelte boliger. Ved den øvrige tæt-lave bebyggelse kan cykler placeres i direkte tilknytning til de
enkle boliger, evt. i boligernes individuelle skure.

Terrænregulering
Bebyggelsen skal så vidt muligt tilpasse sig det naturlige terræn. Det samme er gældende for de
terrasser og fælles opholdsarealer, der ønskes i tilknytning til bebyggelsen.
De eksisterende skråninger ud mod omkringliggende veje kan bibeholdes, hvis de viser sig at være
nødvendige i området. Skråningerne skal begrønnes. Der må ikke etableres støttemure inden for
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lokalplanens område.

Opholdsarealer
Private opholdsarealer udformes som selvstændige haver og terrassser ved alle boliger i stueplan,
mens boliger på første sal får store altaner.
Der skal etableres fælles opholdsareal svarende til mindst 15 % af området. Heraf skal der
etableres et centralt placeret sammenhængende fælles opholdsareal på mindst 1.200 m2.
Et centralt placeret opholdsareal styrker mødet mellem beboerne i området og understøtter ønsket
om et dynamisk boligområde med interaktion, som er trygt at færdes i.

For at sikre gode private opholdsarealer, kan grænsen mellem private opholdsarealer og fælles opholdsarealer markeres
med levende beplantning i form af hække og buske.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000 område, Habitatområdet Hammer Bakker, østlig del, ligger ca. 1,3 km
nordøst for området. Det vurderes alene på grund af afstanden, at habitatområdet ikke vil
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blive påvirket som følge af lokalplanens gennemførelse.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på Habitatdirektivets
bilag IV. Arealet har tidligere været anvendt til militær depot. En stor del af arealet er befæstet eller
bebygget og den resterende del af området fremstår med klippet græs. Hele området er omkranset
af et fast hegn i form af trådnet. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som
yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanområdet ligger i byzone, og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.2.B12
Drøvten udlagt til boligområde.
I august 2018 godkendte Aalborg Byråd en Byudviklingsplan for Vodskov By i form af et
kommuneplantillæg.
Vedtagelsen af Byudviklingsplanen medførte rettelser til kommuneplanens retningslinjer og
rammeområder, herunder det ovenfor nævnte rammeområde 5.2.B12 Drøvten, som før var et
militært område.
Lokalplanområdet er dermed indarbejdet i byudviklingsplanen som et kommende boligområde.
Følgende emner i byudviklingsplanen er relevante i forbindelse med planlægningen af et nyt
boligområde.
Grønne og rekreative kvaliteter
Helt overordnet skal Vodskov indbyde til friluftsliv og aktiviteter. I forhold til nye boligområde skal der
være stiforbindelser fra nye boligområder til de omkringliggende kvarterer, og til hovedstierne, der
fører til Hammer Bakker og det øvrige åbne land. Derudover skal der i nye boligområder stilles krav
til opholdsarealer.
Mobilitet - stiforbindelser
Der skal sikres god tilgængelighed mellem bolig, arbejdspladser, uddannelse, indkøb og
fritidsfaciliteter. Såvel placering som infrastrukturen skal så vidt muligt understøtte brug af
bæredygtige mobilitetsformer som cykel, gang og bus. Cyklen skal være det foretrukne
transportmiddel til de interne ture i Vodskov.
Nye boligområder i Vodskov skal kobles op på det eksisterende sammenhængende stinet.
Byudviklingsplanen og kommuneplanens retningslinje 13.2 angiver eksisterende overordnede
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cykelstier umiddelbart syd for lokalplanområdet.
Derudover indgår fortov langs Drøvten og Valnøddevej ligeledes som en del af rute-stinettet i
Vodskov.
Nedenfor ses strukturkortet fra "Byudviklingsplan - Vodskov".

Lokalplanområdet er markeret med en gul cirkel.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

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.
Lokalplanområdet ligger centralt i Vodskov, og den nye bebyggelse er placeret bag ved eksisterende
bebyggelse i forhold til kysten. Desuden er højderne på det nye byggeri enten tilsvarende eller
lavere end det eksisterende, foranliggende byggeri. Den nye bebyggelses tæthed vurderes også at
svare til tætheden i området generelt. 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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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

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

Jordforurening
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 en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandsbeskyttelse
Området ligger inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), og en mindre del af områdets
sydlige del ligger inden for kildepladszonen til Vodskov Vandværk, Drøvten.
Kildepladszonen skal friholdes for nedsivning af overfladevand, og den øvrige del af området bør
også friholdes af hensyn til grundvandet. Området er sårbart, afstanden til indvindingsboringerne er
ca. 300-400 m, og strømningsretningen er fra nord mod syd, dvs. mod indvindingsboringerne.
Det vurderes, at områdets ændrede anvendelse fra militær depot til boligformål, ikke vil udgøre en
signifikant øget risiko for forurening af drikkevandet i området.
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Ved behov for terrænregulering og lign. må der ikke tilføres jord eller andre materialer, der kan
udgøre en risiko for forurening af grundvandet.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.

Støj
Udvikling af området i overensstemmelse med lokalplanen, vil medføre at der kommer flere biler i
området. Dog har der i forbindelse med områdets anvendelse til militær depot været en del tung
trafik, som ophører med den ændrede anvendelse.
Med en turrate på 2,5 bilture for lejligheder i forstadsområdet kan området forventes at generere en
trafik på 90 bilture/døgn. Det vurderes, at støjbelastningen i området vil være af et mindre omfang,
og ikke mere end hvad der er forventeligt i et eksisterende boligområde.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området anvendes til boligformål i form af tæt-lav og etagebebyggelse,
at der udlægges et sammenhængende område til fælles opholdsareal,
at parkeringsarealer placeres, så samtlige boliger i området har gode parkeringsmuligheder inden
for en rimelig afstand, og
at området vejbetjenes fra Drøvten.

Side 21

Forslag

Lokalplan 5-2-109

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
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for området 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)
Etageboliger i maksimalt 2 etager indenfor området vist med skravering på Kortbilag 2.

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
Lokalplanområdet kan enten udstykkes til mindre parceller eller storparceller for samlede
bebyggelser.
Ad 4.1
Bebyggelsesplanen, der fremgår af redegørelsen under lokalplanens indhold, er ikke gjort bindende
gennem bestemmelser om udstykning, men vejforløb (se pkt. 8.2), parkeringarealer(se pkt. 8.4) og
ét sammenhængende fælles opholdsareal (se pkt. 7.1) er strukturdannende for områdets
disponering, og er fastlagt som bindende bestemmelser i lokalplanen.
Tæt-lav bebyggelse skal opføres således, at byggelovens § 10A kan opfyldes: "Når der opføres
mere end ét enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes
således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom
med lovlig vejadgang".

Side 24

Forslag

Lokalplan 5-2-109

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Etageareal
Etagearealet må ikke overstige 3.200 m² for området som helhed.
Derudover kan der etableres sekundære bygninger med et omfang, der svarer til
Bygningsreglementets regler.
Ad 5.1
Byggeretten på 3.200 m2, svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 30 pct.

5.2 Etager og bygningshøjde
Inden for lokalplanområdet må bebyggelse opføres i max. en etage, og med en bygningshøjde på
max. 6,5 meter.
Dog gælder det for områderne markeret med skravering på kortbilag 2, at bebyggelse må opføres i
max. 2 etager, og med en bygningshøjde på max. 8,5 meter.
Ad 5.2
Områderne der er begrænset til én etage sikrer, at de eksisterende boliger i området omkring
lokalplanområdet ikke får væsentlige indbliksgener fra det nye boligområde.

5.3 Byggelinjer
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggelinjen som er vist på Kortbilag 2. Byggelinjen er
placeret 2,5 meter fra vejskel ud mod Drøvten og Valnøddevej og 2,5 meter fra naboskel til grunde
uden for lokalplanens område.
Inden for ovennævnte byggelinje kan tæt-lav boligbebyggelse - uanset bestemmelserne i
Bygningsreglementet om højde i forhold til vej, naboskel og sti mv. - opføres i de højder og etager,
som er nævnt ovenfor, når den indbyrdes afstand mellem ikke-sammenbyggede boliger er mindst 5
meter, hvis de modstående ydervægge har vinduer til beboelsesrum eller køkken.
Afstanden på 5 meter kan nedsættes, såfremt de brandmæssige krav overholdes og der ikke vil
opstå indbliksgener gennem vinduer til beboelsesrum eller køkken.
Carporte, udhuse, skure, drivhuse, plads til opsamling af affald, og andre mindre bygninger eller
anlæg må opføres / indrettes uden for byggelinjen. Disse bygninger og anlæg må ikke placeres
nærmere skel end 1 meter.

5.4 Altaner og trappeopgange
Altaner og adgangstrapper kan placeres uden for byggelinjen, de skal dog placeres mindst 2,00 m
fra skel mod vej
Altaner og adgangstrapper skal placeres mindst 5,00 m. fra skel mod nabo eller afskærmes mod
nabobeboelsen, for at undgå indbliksgener.
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6. Bebyggelsens udseende

6.1 Generelt
Inden for lokalplanområdet skal bebyggelsen fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform,
materialer og farver.

6.2 Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre
bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.
Der må ikke etableres vinduer på 1. sal i facader der vender ud mod nabobebyggelser uden for
lokalplanens område, medmindre afstanden til naboskel overstiger 5 m..
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige males i andre farver.
Ad 6.3
Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, rød, brun og grøn, som fx de traditionelle dodenkop og
umbra. Jordfarver er ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Variation i facaden
Der skal sikres visuel variation i bebyggelsens facader i form af bygningsfremspring og/eller
tilbagetrækning.
Den visuelle variation kan understreges ved følgende tiltag eller kombinationer heraf: Materialeskift
eller supplerende bygningsdele som karnapper, altaner eller franske altaner.
Der skal være en visuel variation i bebyggelsens facader for minimum hver 7. meter.

6.5 Tage og tagbeklædning
Tage skal udføres med en hældning på max. 45o.
Tagbeklædning på synlige tagflader på beboelsesbygninger skal være tegl, skifer, betonteglsten,
tagpap eller grønne tage med bevoksning af græs og urter, fx mos sedum og lignende.
Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal max. 22).
Øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse og skure, der bygges sammen med selve boligen,
skal fremtræde med samme tagmateriale som boligen eller tagpap.

6.6 Trappeopgange
Hvis der etableres etageboliger, skal boliger have egen adgang fra terræn. Dog må boliger parvis
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have fælles adgangstrappe.
Der må ikke etableres svalegange eller altangange.
Udvendige adgangstrapper skal integreres som en del af arkitekturen. Dette kan fx være ved et
genkendeligt materialevalg, som også anvendes på bygningsfacaden, eller ved at trappen har
sammenhæng med skur, carport, espalier, murskive el. lign. således at der gives god mulighed for
begrønning.

6.7 Altaner
Altaner skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen. Altaner kan opføres som frithængende
altaner der forankres i muren, med eller uden stolper til jorden, blot de fremstår som en integreret
del af bebyggelsen. Altaner må opføres med et fremspring på op til 2 meter.

6.8 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.

6.9 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.
Ved de enkelte boligenklaver kan der opstilles et orienteringsskilt i form af fælles oplysnings- og
henvisningsskilte. Skiltet skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsareal
Der skal udlægges fælles opholdsareal svarende til min. 15 % af lokalplanområdet.
Der skal etableres ét sammenhængende opholdsareal på mindst 1200 m2 med en placering som
vist i princippet på Kortbilag 2.
Fælles opholdsareal skal anlægges på terræn. Arealet skal have en frodig grøn karakter og
indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Det fælles opholdsareal skal indrettes
med en varieret vegetation, som for eksempel naturgræsser, blomster, buske og træer mv.
Opholdsarealet kan stedvist afgrænses ud mod vejen med fritvoksende buske.
Fælles opholdsareal skal indrettes med gode opholds- og aktivitetsmuligheder med udgangspunkt i
de forventede målgruppers behov. Opholdsarealerne skal orienteres og afskærmes så gode
opholdsmuligheder fremmes.
Ad 7.1
Der findes mange kvalificerede måder at indrette fri- og opholdsarealer på. Derfor stiller lokalplanen
ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal
bygherren dokumentere, at fri- og opholdsarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner.
Dokumentationen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar,
belægning og beplantning er vist.

7.2 Privat opholdsareal
Der skal i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private udendørs opholdsarealer på terræn eller
som altaner.

7.3 Træallé
Der skal plantes allétræer langs Drøvten og Valnøddevej.
Ad 7.3
Den nøjagtige placering fastlægges i forbindelse med en samlet plan for beplantningen i området.

7.4 Belysning
Lyskilder på de ubebyggede arealer skal være i designmæssig harmoni med hinanden.
Belysningsarmaturer skal højde- og udformningsmæssigt tilpasses deres forskellige funktion langs
hhv. veje og stier. Der skal vælges armaturtyper, som ikke blænder eller oplyser andet end vej- og
stiearealer.

7.5 Hegn
Private opholdsarealer på terræn må kun afskærmes med levende hegn.
Der kan dog opsættes faste hegn til adskillelse af terrasser og private haver ved sammenbyggede
boligenheder. Det faste hegn må opføres med en minimum højde på 1,5 m. og en maksimum højde
på 1,8 m. Længden må ikke overskride 4,00 m.
Faste hegn skal opføres med træbeklædning eller med beklædning i samme materialer som
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bebyggelsens facade.
Levende hegn kan evt. suppleres med trådhegn på indvendig side af det levende hegn.
Trådhegnet skal etableres på egen grund og må ikke fremstå højere end selve beplantningen.

7.6 Skærmende beplantning
Der skal etableres en afskærmende beplantning omkring de fælles parkeringsarealer jf. pkt. 8.4 og
områderne til fælles affaldshåndtering jf. pkt. 9.4.

7.7 Efterregulering af terræn
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted
nærmere skel end 1 meter. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end
+/- 0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
Terrænregulering skal udføres med bløde overgange på en sådan måde, at det færdige terræn
fremstår blødt afrundet og som en naturlig del af det omgivende landskab. Der må ikke ske
terrænregulering stejlere end 1:3.
Ad 7.7
De eksisterende skråninger ud mod omkringliggende veje kan bibeholdes, hvis de viser sig at være
nødvendige i området. Skråningerne skal begrønnes. Der må ikke etableres støttemure inden for
lokalplanens område.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Drøvten, som vist på Kortbilag 2.
Der skal sikres adgang for redningskørertøjer frem til hver enkelt bolig. Adgangen kan ske via anlæg
af overkørbare adgangsarealer.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-a som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på mindst 8,50 meter. Inden for
udlægget anlægges en mindst 5,50 meter bred kørebane, et 1,50 meter bredt fortov langs den ene
side og rabatter.
Der skal etableres en vendeplads for enden af vejen a-a som vist i princippet på Kortbilag 2.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje og vendeplads skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for en 12
m lastbil (fx renovationsvogne), ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18
tons akseltryk og være fri for hindringer mv.

8.3 Stier
Der skal etableres et sammenhængende stiforløb, der sikrer gode interne forbindelser mellem de
enkelte boliger, parkeringsarealer, fællesopholdsarealer og de omkringliggende veje, Valnøddevej
og Drøvten samt Vodskov Skolelsti.
Der skal etableres stiadgange og stier som angivet i princippet på Kortbilag 2.
Ad 8.3
Der er i dag ikke direkte forbindelse mellem lokalplanområdet og Vodskov Skolesti mod syd. Men
med lokalplanen sikrer vi, at der kan ske en tilkobling, hvis der åbnes mulighed for det på sigt.

8.4 Parkering
Der skal etableres tre parkeringsanlæg, med en placering som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal jf. Aalborg Kommunes p-norm udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringspladser pr. bolig.
Der skal anlægges handicapparkering svarende til mindst:
1 parkeringsplads pr. 8 boliger.

8.5 Cykelparkering
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Der skal etableres mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig ved etageboliger.
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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 kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Der må ikke ske nedsivning af overfladevand inden for området.
Ad 9.3
Tilledningen af overfladevand må ikke forøges i forhold til nuværende niveau. Kloaksystemet er
etableret omkring 1992, og det vurderes, at den beregnede opstuvning skyldes begrænset kapacitet
i kloaksystemet helt frem til overløbsbygværket ved Følfodvej.
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Ad 9.4
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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.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.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere (se dog kommentarerne vedr. etageboliger). Afgrænsningen af den enkelte forening
fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer og fælles parkeringsarealer.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
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.
Ad 11.1
Planloven giver ikke mulighed for at fastsætte bestemmelser om medlemspligt i grundejerforening
for områder udlagt til etageboliger. Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i form af etageboliger
inden for lokalplanområdet, vil der blive tinglyst en deklaration om medlemspligt i den pågældende
ejerforening.
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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, undtagen den sydlige stiforbindelse ned til
Vodskov Skolesti.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3 og
7.6.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.

Ad 12.1 Betingelser,
Aalborg Kommune skal godkende bebyggelsesplan og beplantningsplan, før der gives
byggetilladelse.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
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 - Illustrationsskitse

Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og derfor ikke bindende.
Illustrationsskitsen er ikke målfast.
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