LOKALPLAN 4-6-107
Boliger, Saltumvej, Smedegård

22.01.2019

Udkast

Indholdsfortegnelse
Status og proces

1

Hvad er en lokalplan?

2

Redegørelse

4

Baggrund og formål

5

Området

6

Lokalplanens indhold

11

Anden planlægning

27

Anden lovgivning

31

Servitutter

33

Bestemmelser

35

1. Formål

36

2. Område- og zonestatus

37

3. Arealanvendelse

38

4. Udstykning

39

5. Bebyggelsens omfang og placering

40

6. Bebyggelsens udseende

43

7. Ubebyggede arealer

46

8. Veje, stier og parkering

49

9. Tekniske anlæg

51

10. Miljø

53

11. Grundejerforening

54

12. Betingelser for ibrugtagning

55

13. Lokalplan

56

14. Servitutter

57

15. Retsvirkninger

58

Kort og bilag

60

Kortbilag 1 - Matrikelkort

61

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

62

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

63

Udkast

Lokalplan 4-6-107

Status og proces

Lokalplan på vej
August 2018
Der er ansøgt om ny lokalplan af Alabu Bolig om renovering/ombygning af eksisterende boliger samt
etablering af nye boliger. Lokalplanen forventes at blive behandlet i 2019. Hvis du vil vide mere eller
har spørgsmål til planprocessen, kan du kontakte Laura Lyhne på 99312039 eller e-mail.
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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra bygherre om, at revitalisere det eksisterende
boligområde til attraktive og tidssvarende varierende boligtyper i en åben, grøn og aktiv bydel. Dette
skal bl.a. ske gennem ombygning og nybygning samt en fornyelse af de fælles opholdsarealer.
Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål og sikre mulighed
for opførelse af forskellige typer af boliger, der skal skabe en mangfoldighed i
beboersammensætningen.
Der gives således mulighed for op til 150 boliger i form af tæt-lav bebyggelse i op til to etager og
punkthuse i tre-fem etager. Den nye bebyggelse vil delvist blive opført på fundamentet af de
eksisterende bygninger.
Området indrettes med en vej- og stistruktur på de bløde trafikanters præmisser, der opfordrer
beboerne til at bruge gaderummet som mødested. Centralt i området etableres et grønt
fællesområde, der med lokalplanen bl.a. giver mulighed for at opføre aktiviteter, væksthuse og
nyttehaver. De grønne strukturer og områder skal bidrage til trygge omgivelser og sikre
sammenhæng til den eksisterende beplantning.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område markeret med hvid signatur.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Aalborg ca. 6 km fra Aalborg bymidte. Området udgør
en del af Mjel, som i dag er vokset sammen med Aalborg Øst. Området består af matrikel 20t Nr.
Tranders, Aalborg Jorder, med adressen Saltumvej 11-69, samt en del af Saltumvej, matrikel
7000ce, Tranders, Aalborg Jorder. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Jerupstien, mod vest
af Astrupstien samt bebyggelse på Saltumvej nr. 7D-7X, 9A-9X, mod øst af Saltumvej og mod syd af
et centerområde langs Smedegårdsvej.
Lokalplanområdet udgør omkring 3,7 ha og er beliggende i byzone.
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Lokalplanområdet er bebygget med etageboligbebyggelse (120 boliger) og området er
karakteriseret ved grønne arealer mellem boligblokkene, stisystemer og grønne områder til
rekreative formål. Til etageboligerne hører et fælleshus og to garageanlæg. I kælderen på Saltumvej
17 og 19 ligger en Genbrugs. Bebyggelsen er opført omkring år 1970 og har siden undergået en
ombygning i form af ny facadebeklædning og nye tage. Boligbebyggelsen fremstår således i dag
med saddeltag og med facader primært i røde og gule tegl samt lysegrå facadeplader, der giver
facaden et vertikalt udtryk. Fra stuelejligheder er der adgang til egen have. Lejligheder på 1. sal har
adgang til altan. Udendørs fællesarealer i området består af græsarealer med legepladser, bord og
bænke, fælles grillarealer samt skure. En jordvold med kratbevoksning afgrænser planområdet fra
centerområdet mod syd. Beplantning langs Astrupstien, Jerupstien og vejtræer langs Saltumvej,
afgrænser området mod de omkringliggende veje og stier. Beplantningsbæltet langs Astrupstien er
udpeget som bevaringsværdigt. Derudover er der inden for lokalplanområdet udpeget
bevaringsværdige træer. I midten af bebyggelsen er der en karakterdannende skråning, som
naturligt opdeler området i to områder.
Området vejbetjenes fra Saltumvej, der har forbindelse til Smedegårdsvej. Der er busstoppested
centralt i boligområdet med forbindelse til Aalborg bymidte. Der er desuden planer om indsættelse af
en førerløs bus på Astrupstien, som vil give direkte forbindelse til dagligvareforsyning, kulturtilbud
mv. henholdsvis i Planetcentret og Tornhøj Bydelscentrum syd for planområdet. Områdets
infrastruktur består af tre større parkeringsområder placeret langs Saltumvej. Kun via interne stier
forbindes boligbebyggelsen med parkeringsarealerne.
Der er udlagt et areal langs Jerupstien og Astrupstien med brugsret for Aalborg Kommune i
forbindelse med anlægsarbejdet på stien. Arealet er vist på bilag 2.
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Fotos fra lokalplanområdet.

Omgivelser
Området ligger som en del af et større boligområde i Mjel. Umiddelbart syd for lokalplanområdet
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ligger Planetcentret, som indeholder funktioner som daglig indkøb, butikscafé, pizzeria, frisør og en
stor parkeringsplads. I tilknytning til Plantecentret ligger også en institution.
Mod øst og vest grænser området op til villaer i et plan og store grønne områder. Mod nord grænser
området op til en nyligt renovereret andelsboligbebyggelse i to etager på Skallerupvej.
Der er planlagt rute for førerløse busser langs Astrup- og Jerupstien med stoppesteder i nær
tilknytning til lokalplanområdet og Tornhøj Bydelscentrum, der ligger 1,5 km syd for lokalplanområdet
og rummer bibliotek, kulturhus, Kvarters-og Sundhedshus, skole, Tornhøjhallen og meget mere.
Terrænet i området har en stigning på 4,5 meter fra syd mod nord.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanen giver fortsat mulighed for boligbebyggelse. Ambitionen er at omdanne de eksisterende
etageboligbebyggelser til en mere varieret boligbebyggelse i form af mod syd: 2 etagers rækkehuse,
samt mod nord: 4 punkthuse i 3-5 etager.

Bebyggelsens disponering
Lokalplanen sikrer at ny bebyggelse som udgangspunkt følger strukturen fra den oprindelige
bebyggelse både i forhold til bebyggelsens placering, højder og uderum. Derudover sikrer planen, at
bebyggelse og beplantning planlægges under hensyntagen til at bevare og forstærke områdets
grønne karakter.
Området i sin nuværende form, har et grønt præg både mellem bebyggelserne og som forbindelse
til de omkringliggende områder. Derfor er der foretaget en registrering af den bevaringsværdige
beplantning. Ved at placere den nye bebyggelse på de eksisterende sokler gives der mulighed for at
bevare en stor del af den eksisterende beplantning, der understøtter området som en grøn bydel.
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De nye boligers placering i forhold til eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse og sokkel er vist med grå
farve.
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Området disponeres med fire punkthuse placeret i den nordlige del af planområdet og
rækkehusbebyggelser i to etager i den sydlige del af området. Centralt i området anlægges der et
stort grønt område i sammenhæng med det eksisterende grønne opholdsareal.
Rækkehusene sikrer sammenhæng med eksisterende bebyggelse og ved at introducere
punkthusene skabes der boliger med mulighed for udsigt fra området mod henholdsvis øst eller
vest. Grønne friarealer sikrer, at der vil være lys og luft mellem punkthusene. Dette understøtter
muligheden for at etablere gode fælles opholdsarealer på terræn.
Rækkehusene og punkthuse følger soklerne på den tidligere bebyggelse dog med enkelte
udvidelser og forskydninger af de eksisterende boliger. Den tidligere bebyggelse syd for fælleshuset
erstattes af mindre anlæg og bygninger som fx et fælles værksted, pergola, væksthus og/eller
område til rekreative formål.
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Illustrationsplan med opstaltslinje AA og BB

Opstalt AA gennem den nye bebyggelse fra nord mod syd.

Opstalt BB gennem den nye bebyggelse fra nord mod syd.

Punkthusene er en ny typologi for lokalplanområdet. Derfor er der udarbejdet skyggestudier til at
synliggøre, hvilken virkning punkthusene har på friarealerne, hvor vises at der er gode mulighed for
ophold på altaner/mindre haver i tilknytning til punkthusene. Specielt mod syd og vest er der gode
muligheder for fælles opholdsarealer på terrænet.

Skyggediagrammer 1. september (mod venstre) og 1. juni (mod højre), hvor begge diagrammer viser tre tidspunkter på
døgnet kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 15.00. Skyggediagrammerne illustrerer at skygger fra det enkelte punkthus ikke har
påvirkning på solmulighederne ved de øvrige punkthuse.

Bebyggelse
Området er opdelt i 15 byggefelter, hvoraf 3 byggefelter giver mulighed for mindre bygninger og
anlæg. Byggefelterne følger soklerne på de eksisterende stokbebyggelser, hvor bebyggelse helt
eller delvist er placeret på soklerne. Byggefelterne kan ses på bilag 2.
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Byggefelt N udgør det eksisterende fælleshus. Byggefelt A til G rummer ca. 80 rækkehuse i 2
etager. Rækkehusene har egen indgang fra gade samt egen have i tilknytning til boligen. Byggefelt
I til M rummer punkthusene, der varierer i højden fra 3-5 etager, og som indeholder ca. 68 boliger.
Bebyggelsens samlede omfang i lokalplanområdet må ikke overstige 14.700 m2. Dette svarer til en
bebyggelsesprocent på ca. 45.
Rækkehusene

Illustration af princip for rækkehuse og boliggadeforløb.

Rækkehusene skal opføres med egen indgang via en mindre forhave og med adgang fra baghave,
som er orienteret mod syd/sydvest. For enden af byggefeltet kan bebyggelsen opføres med vandret
lejlighedsskel, hvor boligen på 1. sal får adgang via udvendig trappe og med adgang til altan. Se
principsnit.
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Rækkehusenes baghaver opdeles af hække, der er med til at give boliggaderne et grønt præg og
skabe en privatsfære til rækkehusene. I forlængelse af baghaverne er der en grøn bræmme
(friareal) ud til gaden.
Redskabsskure tilknyttet rækkehuse skal indgå i en samlet helhed med den øvrige bebyggelse,
eksempelvis som illustreret i princippet på nedenstående facadetegninger, hvor skure udgør
overdækning i forbindelse med indgangsparti.

Principielle facadeudsnit der viser rækkehusbebyggelsen med trappe og redskabsskure. I gavlen er der adgang til 1. sal
via udvendig trappe.

Principielle facadeudsnit der viser rækkehusbebyggelsen. Fra nord er der indgangsparti og fra syd er der udgang til
egne terrasser.

Punkthusene
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Illustration af princip for punkthus bebyggelse

Punkthusene placeres i den nordlige del af området og ligger disponeret omkring et centralt
vejforløb. Punkthusbebyggelsen varierer fra 3 - 5 etager med en maksimal højde på 18 m.
Punkthusene etableres med altaner i tilknytning til den enkelte bolig. Boliger i stueplan har direkte
adgang til egne terrasser. Placeringen nord på grunden, hvor terrænet er højest, giver mulighed for
udsigt ud over området. I punkthusene er der adgang til den enkelte bolig via en central
foyer/trappeopgang.
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Principielt facadeudsnit, der viser punkthusbebyggelsen.

Arkitektonisk udtryk og materialer
Med udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse har det arkitektoniske udtryk udgangspunkt i den
funktionelle danske tradition kombineret med en moderne æstetik. Der anvendes generelt
gennemprøvede traditionelle løsninger og materialer, som er lette at vedligeholde og patinerer på en
naturlig og jævn måde.
Facader og reliefornamentik
For at bryde skalaen ned og give en egen identitet til den enkelte bolig, fremstår facaderne i
forskellige nuancer af lyse og dæmpede teglfarver, som ikke må være kontrasterende.
I facaderne arbejdes der med reliefornamentik og rytme i mursten til at skabe en variation og
karakter til bebyggelsen. Ornamentikken fremstår i forbindelse med vinduerne, så de fremhæver
den horisontale orientering af bebyggelsen.
Rækkehusene forsynes med et karakteristisk kvist-karnap-motiv, som også er med til at artikulere
opdelingen af den enkelte bolig. Punkthuse udstyres med altaner, der giver en karakteristisk
vertikalitet og lethed til bebyggelserne.
Materialer
Facaderne fremstår i blankt tegl, som et fælles materiale for områdets boligbebyggelser. Skure,
udvendige trapper og øvrig mindre bebyggelse i området udføres med listebeklædt træ i en
kombination mellem lyst og mørkt træ. Der er således tale om en materialitet som har en høj
detaljeringsgrad og som er varm, venlig og indbydende og ikke kræver den store vedligeholdelse.
Altanerne fremstår underdækkede, med tynde lodrette balustre i malet eller galvaniseret stål.
Kvist-karnap-motivet styrkes ved at udføres i zink eller et lignende materiale, der komplementerer
facaden.
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Tage udføres med udhæng og beklædes med metal eller listetækket tagpap.

Områdets grønne udtryk og struktur
Beplantning og det grønne udtryk for området har flere forskellige funktioner. Centralt i området
findes det eksisterende fælles og grønne opholdsareal, som i den nye plan kaldes ’Grønningen’.
Langs Saltumvej udvides det grønne udtryk med et ’Aktivitetsbånd’, så det i fremtiden danner et
samlende centrum for bebyggelsen og dets beboere. Derudover sikres et grønt udtryk i
bebyggelsens friarealer.
Skala og stemning fra de eksisterende uderum mellem bebyggelsen fastholdes i den nye plan, hvor
den eksisterende beplantning bevares i videst muligt omfang og suppleres med yderligere
karakterdannende beplantning langs Saltumvej og Astrupstien. Den eksisterende beplantning og
grønne område centralt i bebyggelsen bevares og udvides i den nye plan.
Der kan endvidere etableres forsinkelse af overfladevand i form af åbne systemer i forbindelse med
fri- og fælles opholdsarealer, som også kan være en rekreativ værdi i området.
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Diagrammet viser det grønne udtryk og struktur, hvor Grønningen vises som det centrale hjerterum og
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aktivitetsstrækningen ud mod Saltumvej, som et sammenbindende strøg. Den eksisterende og bevaringsværdige
beplantning giver området et markant grønt præg.

Bevaringsværdig beplantning og skrænt
Indenfor lokalplanområdet er der udpeget en stor del bevaringsværdig beplantning på grundlag af
beplantningens placering og træernes sundhed, samt positive bidrag til områdets grønne præg og
biodiversiteten.
Den bevaringsværdige beplantning er udpeget på bilag 2, hvoraf det også fremgår, hvor der skal
være supplerende beplantning, som vil bidrage positivt til det grønne udtryk.
Mellem punkthuse og rækkehuse er der udpeget en karakterdannende skråning. En del af den
karakterdannende skråning fastholdes og lokalplanen sikrer at skråningen ikke anvendes til
parkering, skure og lign.
Fælles udendørs opholdsarealer
En del af lokalplanens formål er at sikre kvalitetsfyldte fælles opholdsarealer med rekreativ karakter,
herunder en indretning, der inviterer til fysisk aktivitet.
Der lægges vægt på at sikre nye boligområder med en tilfredsstillende forsyning af opholds-, lege-,
aktivitets- og mødesteder i umiddelbar tilknytning til boligen. Som hovedregel bør der maksimalt
være 100 m mellem den enkelte bolig og de nærrekreative fælles opholdsarealer.
Opholdsarealet karakteriseres af en frodig beplantning, der bidrager med sanselige oplevelser, bl.a.
i form af farver af blomster, frugter og løv. Arealet kan desuden i et begrænset omfang indrettes med
befæstede flader, der faciliterer aktiviteter og ophold.
Grønningen
I lokalplanen fastsættes Grønningen, som det fælles opholdsareal, der er centralt placeret i
bebyggelsen, friholdt for hård trafik og udgør et grønt åndehul for hele bebyggelsens beboer.
Grønningen rummer mulighed for udendørs fælles aktiviteter, ex boldspil, grillpladser eller
nyttehaver. Grønningen styrkes som bebyggelsens fremtidige grønne centrum, som et sted hvor
man kan mødes med sine naboer, går tur, spille fodbold, besøge legeplads mm.
Nærrekreative udendørs opholdsarealer ved punkthusene
I lokalplanen fastsættes der bestemmelse om, at der etableres nærrekreative fælles opholdsarealer,
der inviterer til ophold og mindre aktiviteter nært de enkelte punkthuse.
De nærrekreative fælles opholdsarealer skal give området omkring og beboerne i punkthusene
mulighed for at kunne opholde sig udendørs, tæt på deres bolig, og kunne benytte sig af mindre
aktivitetsmuligheder. Dette kan f.eks. være en grill-plads eller legeområde til områdets mindste
beboere.
Friarealer
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I friarealerne omkring bebyggelse og veje begrønnes overgangen med træer, buske og græsser, så
der sikres en blød, lys og luftig overgang mellem vej, parkering og bebyggelse.
Boligveje
Kantstensparkeringen udføres i permeabel belægning, såsom græsarmering, som også er med til at
give boligvejene et grønt præg.
Vejene mellem bebyggelserne bliver til et naturligt mødested og vejene indrettes til lav hastighed,
så både fodgængere, cyklister og biler kan færdes på samme tid.

Illustration, der viser en mulig disponering af boligvej mellem rækkehusene.

Aktivitetsstrækningen
Ud mod Saltumvej styrkes den grønne sammenhæng i bebyggelsen ved at arbejde med en
aktivitetsstrækning, som indgår som forlængelse af Grønningen.
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Illustration, der viser muligt udtryk i aktivitetsbåndet, set fra Grønningen, med værksted og orangeri.

I aktivitetsstrækningen bevares det eksisterende fælleshus og styrkes med større synlighed i
bebyggelsen i form af husets placering, som en del af Grønningen. Udover fælleshuset rummer
aktivitetsbåndet også mulighed for udendørs aktiviteter som fx fælles værksted, væksthus, orangeri
og nyttehaver.

Infrastruktur
Vejadgangen til området fastholdes via Saltumvej, hvor mindre boligveje fordeler trafikken ud til de
enkelte bebyggelser. Det er ambitionen i højere grad at give mulighed for parkering tæt på boligen.
Parkering tæt på boligen
Boliggader udformes med mulighed for sideparkering og 90 graders parkering. I området anlægges
der 1 parkeringsplads pr. bolig i forbindelse med ibrugtagning. Derudover udlægges der ½
parkeringsplads pr. bolig til evt. fremtidig brug. Dermed overholdes p-normen for området.
Cykelparkering skal etableres på terræn på friarealer.
Boligveje som mødested i gaderummet
Lokalplanen sikrer, at vejene etableres med hastighedsdæmpende foranstaltninger og med adgang
til den enkelte bolig, således vejrummet kan benyttes som et mødested blandt områdets beboere.
Vejene mellem bebyggelserne bliver til et naturligt mødested og vejene indrettes til lav hastighed,
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så både fodgængere, cyklister og biler kan færdes på samme tid.
Affaldshåndtering vil foregå på boligvejene i form af nedgravede affaldscontainere.
Materialevalg og belægning
Veje, stier og parkeringsarealer udføres hver for sig, og har et ensartet materialevalg for at
afgrænse de respektive arealers funktion. Parkeringsarealer skal desuden udføres med
permeable belægninger, såsom græsarmering.
Stiforbindelser
Der etableres stiforbindelser internt i området og til den kommende førerløse busforbindelse mod
vest langs Astrupstien og mod nord langs Jerupstien. For at sikre tryghed og tilgængeligheden i
området belyses stierne.
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Diagrammet viser principperne for infrastrukturen i området.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanområdet ligger i den del af Aalborg Øst, der betegnes Smedegård. Smedegård er en
forstad til Aalborg præget af boligbebyggelse. Den grønne struktur og stisystemet, særligt
Astrupstien udgør rygraden i bydelen og binder bydelen sammen med Tornhøj.

Kommuneplanens rammer
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.6.B4 'Skallerupvej m.fl.', som
udlægger området til tæt-lav og etagebebyggelse, hvor der gives mulighed for maks. 2 etager og 8,5
m.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg 4.063, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Tillæg 4.063 ændringer af kommuneplanen berører:
Etageantal ændres til maksimalt 5 for etagebolig.
Bygningshøjder ændres til maksimalt 18 m for etagebolig.

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
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ses sammen med den digitale lokalplan.

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 Hammer Bakker som ligger ca. 9 km nord for
lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i Aalborg by i sammenhæng med anden bebyggelse.
Som følge heraf og af den betydelige afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at
planlægningen af renovering og nybyggeri inden for lokalplanområdet hverken i sig selv eller
sammen med andre planer og projekter vil medføre en forstyrrende påvirkning ind i Natura
2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Det levende hegn langs Astrupstien kan fungere som ledelinie for arter af flagermus, som er
omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Hegnet bør derfor bevares. Øvrige dyrearter omfattet af bilag
IV vil ikke påvirkes.

Kystnærhedszonen
Området er placeret i område B, af planlagte kyslandskaber jf. kommuneplanrammens retningslinje
11.4.2.
Lokalplanforslag for byggeri og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der kan påvirke kysten visuelt,
skal indeholde en redegørelse for påvirkningen, ifølge Planlovens § 16 stk. 4. Det vurderes i dette
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tilfælde ikke, at det nye byggeri vil påvirke kysten visuelt, da det ligger bag ved eksisterende byggeri
ved erhvervsområde og på Aalborg Østhavn, hvor der er mulighed for byggeri i op til 100 m højde.

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 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
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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).

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

Støj
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. Planlovens § 15a.
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De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning, nr. 4/2007 "Støj
fra veje"; samt i kommuneplanens retningslinje 13.3.
Saltumvej er belastet af støj på over 58 dB, som er Miljøstyrelsens maksimale grænseværdier for
støjgener fra vejtrafik i boligområder.
I følge Miljøstyrelsens støjkortlægning vil støjen fra trafikken brede sig op til 30 meter ind i
lokalplanområdet på op til 60 dB.
Lokalplanen giver mulighed for, at facaderne kan støjisoleres, såfremt det viser sig, at arealet vil
belastes med en trafikstøj, der overskrider miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Dette kan f.eks. ske ved at etablere facaden som dobbeltfacade, isætte støjisolerende vinduer
o.lign., således at det sikres, at det indendørs støjniveau kan overholdes med åbne og lukkede
vinduer. Det skal sikres, at opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau på
maksimalt 58 dB. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan arealet ikke indgå i beregningen af
opholdsarealet. Derfor giver lokalplanen mulighed for, at der på opholdsarealer, som ligger i
tilknytning til de sydligste rækkehuse, kan opføres støjhegn, hvis det viser sig, at opholdsarealet er
belastet af trafikstøj.
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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.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og 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. 20t, Nørre Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 21.06.1968
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Indeholder bestemmelser om salg
Indhold: Servitut vedr. bebyggelse, deltagelse i udgifter til hovedkloak samt forbud mod salg i
ubebygget stand indenfor 2 år efter overtagelse, forkøbsret for Aalborg Kommune i ubebygget
stand. Vedrører hele lokalplanområdet
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 20t, Nørre Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 23.06.1970
Titel: Dok om evt. nedrivning af is og pølsebod
Indhold: Servitut vedr. opførelse af is- og pølsebod.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 20t, Nørre Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 01.10.1973
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Deklaration om off. kloakledning.
Vedrører hele lokalplanområdet og vedrører muligvis lokalplanens byggefelter.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 20t, Nørre Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 09.01.1976
Titel: Dok om oversigt mv
Indhold: Servitut om oversigtsareal.
Oversigtsareal beliggende i den sydlige del af matr.nr. 20t langs Saltumvej. Vedrører muligvis
lokalplanens byggefelter.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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Matr.nr. 20t, Nørre Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 27.02.1990
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Servitut om pumpestation og fjernvarmeledninger.
Pumpestation og ledninger beliggende langs Saltumvej.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning.
Matr.nr. 20t, Nørre Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 23.06.2011
Titel: Opstilling af buslæskærm nr. 27, Saltumvej
Indhold: Servitut om opstilling af buslæskærm.
Buslæskærm opstillet i den nordlige del af matr.nr 20t
langs vendeplads på Saltumvej.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
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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 lokalplanens område udlægges til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse og
etageboligbebyggelse,
at der kan ske omdannelse og renovering af den eksisterende bebyggelse herunder opførelse af
4 punkthuse,
at der ved nybyggeri såvel som omdannelse og renovering af den eksisterende bebyggelse
sikres kvalitet og nutidige arkitektoniske løsninger,
at områdets grønne præg bevares, herunder de bevaringsværdige kvalitetsfyldte fælles
opholdsarealer med en rekreativ karakter,
sammenhængende stiforbindelser til de fælles opholdsarealer og med tilslutninger til det
overordnede stinet, herunder Astrupsti-forbindelsen,
at området vejbetjenes fra Saltumvej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
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.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger og etageboliger
Fælles anlæg, såsom væksthus, fælleshus, værksted o.l.
Tekniske anlæg

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
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Boligetagearealet for delområde A maks. 7.200 m²
Boligetagearealet for delområde B maks. 7.500 m²
Ad 5.1
Det maksimale tilladte etageareal for hele lokalplanområdet svarer til en bebyggelsesprocent på
omkring 45.

5.2 Bygningshøjde
Ny bebyggelse skal opføres med nedenstående bygningshøjder placeret på byggefelter jf. bilag 2.
Tekniske installationer, elevator- og trappetårn samt ventilationsanlæg er ikke omfattet af
højdebegrænsningen eller etageantal. Antenner, skorstene mv. under 1 meter er ikke omfattet af
højdebegrænsningen eller etageantal.
Bygningshøjden er målt fra naturligt terræn eller et niveauplan fastsat i henhold til
bygningsreglementet.
Delområde A:
Byggefelt L: Maksimalt 18 meter for bebyggelse i 5 etager
Byggefelt K: Maksimalt 18 meter for bebyggelse i 5 etager
Byggefelt M: Maksimalt 15 meter for bebyggelse i 4 etager
Byggefelt I: Maksimalt 11 meter for bebyggelse i 3 etager
Delområde B:
Byggefelt N (fælleshus - eksisterende bebyggelse): Maksimalt 4 meter for bebyggelse i 1 etage
Byggefelt A-G: Maksimalt 8,5 meter for bebyggelse i 2 etager

5.3 Placering af ny bebyggelse
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på Kortbilag 2. Byggefelterne er
placeret helt eller devist på de eksisterende sokler. Der kan etableres altaner, redskabsskure, mv.,
udover de på bilag 2 viste byggefelter. Dette udspecificeres under delområderne.
Dele af byggefelter, der eventuelt ikke bebygges, skal anvendes til opholdsareal, friareal og/eller
vej-, sti- og parkeringsareal.
Der ikke kan etableres altaner eller opholdsarealer, hvor trafikstøjniveauet er over 58 dB.
Delområde A
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Der kan opføres altaner på ny bebyggelse. Altaner kan maks. række 1,40 m ud over byggefelterne.
Delområde B
Der kan opføres udvendige trapper på gavlen bebyggelse. I forbindelse med den udvendige trappe
kan der etableres en mindre altan/repos.
Redskabsskure, der opføres i tilknytning til den enkelte bolig, skal fremstå som en integreret del af
bebyggelse.
Ad 5.3

For enden af bebyggelserne i delområde B, kan opføres en udvendig trappe.

Skure i tilknytning til den enkelte bolig, skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen, som fx på reference, hvor
skuret også skaber en overdækning af indgangsparti.

5.4 Placering af mindre bygninger og anlæg
Uden for byggefelterne kan der i mindre omfang etableres mindre bygninger og anlæg, såsom
drivhuse, væksthuse, værksteder o.l.. Disse bygninger skal opføres på den eksisterende sokkel jf.
markede byggelfelt på bilag 2. Indenfor friarealer skal en del af de sekundære bygninger placeres
på soklen, jf. kortbilag 2.
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Sekundære bygninger såsom cykel- og redskabsskure, teknikbygninger o.l. kan opføres udenfor
byggefelter og må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende generelt
Ny bebyggelse skal inden for hvert af de to delområder fremstå som en helhed med hensyn til
bebyggelsesform, materialer og farver. Bebyggelsen skal have fremstå i blankt tegl, som det
sammenbindende materiale.

6.2 Facader
Fælles for delområderne skal bebyggelsen have et sammenbindende primært materiale, som skal
være blankt tegl.
Facaderne skal fremstå i forskellige nuancer af lyse og dæmpede teglfarver, som ikke må være
kontrasterende. Farveskift markeres af resetter i murværket.
Facaden skal gives en rytme og variation via relieffer i tegl, der følger vinduernes størrelse og som
er med til at bibringe facaden en særlig stoflighed og karakter. Jf. reference af bebyggelse.
Mindre bygningsdele kan fremstå i andre materialer som glas, zink, stål, træ og/eller beton.
Materialer til bygningsfacader må ikke virke reflekterende eller give blændingsgener for
omgivelserne.
Særligt for bebyggelse i delområde A - altaner
Punkthusene skal forsynes med altaner. Altanerne skal være underklædte og have tynde vertikale
balustre i malet eller galvaniseret stål.
Særligt for bebyggelse i delområde B - redskabsskure og udvendige trapper
Tæt-lavbebyggelsen skal underopdeles med kvist-karnap-motiv, der fremstår i et materiale, der
komplementerer facaden, såsom zink, jf. illustration.
Inden for delområde B skal redskabsskure og udvendige trapper tilhørende rækkehuse fremstå ens
og i mørke materialer af listebeklædt træ. Øvrige mindre bebyggelser kan fremstå i en kombination
mørkt og lyst træ.
Ad 6.2
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Eksempel på relieffer i tegl og farveskift i facade, der skaber identitet, stoflighed og karakter til bebyggelsen. Derudover
illustreres til venstre de karakteristiske altaner og til højre kvist-karnap motivet.

Med udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse har det arkitektoniske udtryk udgangspunkt i den
funktionelle danske tradition kombineret med en moderne æstetik. Der anvendes generelt
gennemprøvede traditionelle løsninger og materialer, som er lette at vedligeholde og patinerer på en
naturlig og jævn måde.
For at bryde skalaen ned og give en egen identitet til den enkelte bolig, fremstår facaderne
i forskellige nuancer af lyse og dæmpede teglfarver, som ikke må være kontrasterende.

6.3 Sokler
Der skal sikres niveaufri adgang mellem bolig i stueplan og terræn. Kældre, der på grund af
terrænet har en hel eller delvis fri facade, skal udføres som ydervægge.
Ad 6.3
Sokkelhøjde må maks. være 20 cm.

6.4 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast og / eller ventilationsmotorer skal integreres i bygningens arkitektur.

6.5 Taghældning
Inden for delområde A skal tage udføres så de syner flade.
Inden for delområde B skal tage udføres som saddeltage med en hældning mellem 10 og 30 grader.
Tage i forbindelse med kviste kan dog føres med en anden hældning.
Tage på øvrig bebyggelse såsom skure og drivhuse (når de opføres som selvstændige bygninger)
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kan opføres med andre tagformer, som angivet i punkt 5.4.

6.6 Tagbeklædning, tagvinduer, kviste m.v.
Tagbeklædningen må kun være metal eller tagpap.
Tagudhæng inden for delområde B må udføres med et fremspring på maks. 50 cm, målt vinkelret på
facaden.
Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Kvistflunke skal fremstå af tegl, zink eller stål. Hvis der
placeres flere kviste på en tagflade skal kvistene være ens.

6.7 Skilte
Skiltning i området generelt må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning samt
mindre henvisnings- og orienteringsskilte.
Skiltning ved erhvervsfunktioner og øvrige byfunktioner må desuden være i form af facadeskiltning
med navn og logo samt opsætning af udhængsskilte. Der må opsættes 1 facadeskilt og 1
udhængsskilt pr. virksomhed. Disse skal i udformning - størrelse, design, farvevalg mv. - tilpasses
den bygning, de opsættes på.
Ad 6.7
For inspiration til udformning og opsætning af skilte i området henvises til Aalborg Kommunes
vejledning - "Brug byen" - Vejledning for skilte, gader og pladser.

6.8 Vinduer og døre
Vinduer må ikke udføres som vinduesbånd, men skal placeres i "murhuller".
Vinduesramme og -karm skal, set udefra, fremstå i træ eller metal, der skal fremstå i materialets
naturlige farve eller farver dannet af sort og/eller hvid.
Hel eller delvis tilklæbning og blænding af vinduer, altandøre og lign. må ikke finde sted.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Beplantning
Inden for fælles opholdsarealer, markeret på Kortbilag 2, skal området have en markant grøn
karakter og beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af
træer og buske. Beplantningen skal bestå af både løvfældende og stedsegrønne plantarter. I
beplantningen skal der bl.a. anvendes arter, der sætter farverige blomster og frugter.
Den grønne overgang i friarealerne skal have en tydelig grøn karakter og identitet, og bestå af
mindre buske og træer. Ved adgangsveje til boliger kan den grønne overgang afbrydes af fast
belægning.

7.2 Bevaringsværdig beplantning
Bevaringsværdig beplantning fremgår af Bilag 2.
Bevaringsværdig beplantning må ikke fældes, og gravning, byggeri eller materialeoplag skal ske
uden for drypzonen af bevaringsværdig beplantning. Såfremt det bevaringsværdige træ/beplantning
dør, vil der være krav om genplantning, idet træerne indgår som en del af en bevaringsværdig
sammenhæng.
Langs med Saltumvej står en række bevaringsværdige træer. Denne række bevaringsværdige træer
skal forlænges op mod byggefelt N, som vist på bilag 2. Træerne skal på sigt blive markante
vejtræer, der relaterer sig til de bevaringsværdige træer langs med Saltumvej. Der må ikke
anvendes søjleformede træer.
Langs Astrupstien er et bevaringsværdigt beplantningsbælte, som ligeledes er markeret på bilag 2.
Beplantningsbæltet forlænges af en beplantning, der artsmæssigt relaterer sig til
beplantningsbæltet. Der skal derfor anvendes buske og mindre træer, der er naturligt
hjemmehørende i Danmark og understøtter insekt- og dyreliv.
Der må dog foretages mindre fældninger i det bevaringsværdige beplantningsbælte mod Astrupstien
i forbindelse med etablering af de stiadgange som fremgår af Bilag 2. Indgrebet skal være så
minimalt som muligt, således at beplantningsbæltet fortsat fremstår som én sammenhængende
beplantning.
Skråningen, jf. kortbilag 2, er udpeget som en særlig karakterdannede skrænt, og må ikke anvendes
til parkering, skure mv.
Ad 7.2
Beplantningsbæltet er særligt bevaringsværdigt i kraft af dets betydning for dyreliv, som understøttes
af tilstedeværelsen af hjemmehørende arter i beplantningen, særligt Hvidtjørn, samt
sammenhængen i beplantningen.

7.3 Hegn
Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn

Side 46

Udkast

Lokalplan 4-6-107

kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn
fuldt udvokset, dog maks. 1,80 m. Hegn langs veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet
og vedligeholdes således, at det ikke vokser ud over vej- og stiskellet. Støjhegn, som er muliggjort
ved byggefelt A, skal ligeledes begrønnes.
Fra hver grund kan der laves en maks. 1,00 m bred åbning i hækken mod friarealer og stier.

7.4 Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænreguleringer nærmere end skel end 1,00 m.
Der må ikke terrænreguleres eller opføres støttemure på den del af den karakterdannende skråning,
som er markeret på bilag 2.
Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m uden tilladelse fra
Aalborg Kommune. Dog kan ydereliger terrænregulering ske i forbindelse med anlæg af nye veje og
parkeringspladser.

7.5 Fælles opholdsarealer
Der skal udlægges fælles udendørs opholdsareal for hele lokalplanområdet svarende til min. 15% af
områdets areal.
Opholdsarealerne skal udformes og indrettes med henblik på at sikre en god sammenhæng i
områdets friarealer. Derudover skal det indbyde til og skabe gode rammer for ophold, leg og
aktivitet.
Opholdsarealerne kan i et begrænset omfang indrettes med befæstede flader. Disse skal udføres
med et ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser arealets funktion.
De fælles udendørs opholdsarealer må ikke være støjbelastet som fastlagt i §10.
Der kan endvidere etableres forsinkelse af overfladevand. Etableres der forsinkelse af overfalde
vand skal dette være i form af åbne systemer, som skal bidrage til en rekreativ værdi i området.
Delområde A
I delområde A skal der etableres nærrekreative fælles opholdsarealer, der inviterer til ophold og
mindre aktiviteter.
Delområde B
I delområde B skal opholdsarealet placeres som angivet i princippet på Kortbilag 2.
Det fælles opholdsareal skal indbyde til og skabe gode rammer for ophold, leg og aktivitet.

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

7.7 Friarealer
Der kan i friarealerne etableres mindre bygninger som fx drivhuse, værksteder, væksthuse,
cykelskure og/eller cykelparkering. Andre mindre bygninger eller anlæg samt plads til opsamling af
affald, cykelstationer og lign., jf. § 5.4 kan også placeres i friarealer.
Langs Astrupstien og Jerupstien er udpeget en overgangszone, der kun må anvendes i forbindelse
med de to nævnte stier.
Bebyggelse, belægning og beplantning planlægges under hensyntagen til at bevare og forstærke
områdets grønne karakter og sammenhæng til de fælles opholdsarealer.
Beplantningen på friarealerne skal bestå af mindre træer, buske og græsser.
Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer mv. med en totalvægt på
mere end 3.500 kg. Endvidere må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer, herunder større
både eller uindregistrerede campingvogne.
Indregistrerede køretøjer må kun parkeres inden for dertil indrettede parkeringspladser.
Ved etablering af større befæstede flader skal der indtænkes løsninger for lokal
håndtering/opstuvning af regnvand.
Ad 7.7
Friarealerne rummer både opholdsareal, veje, parkering mm.

7.8 Inventar
Fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir og glas skal placeres som vist i
princippet på kortbilag 2. Ved disse opsamlingssteder skal etableres parkering (se mere herom
under pkt. 8.).
Belysning af vej- sti- og fælles opholdsarealer skal tilpasses områdets funktion og karakter.
Af hensyn til tryghed og sikkerhed skal der anvendes funktionsbelysning på sti a-b og sti c-d.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Saltumvej, som vist på kortbilag 2.

8.2 Veje
Nye veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Nye veje, skal udlægges, som er vist på Kortbilag 2 og med mulighed for sideparkering. Vejene skal
indrettes til lav hastighed.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for 12 meter lastbiler.
Der skal minimum etableres fortov langs den ene vejside. På veje med adgang til boliger på begge
sider af vejen, skal der være fortov på i begge sider af vejen. Derudover skal anlægges fortov langs
indgangssiden til byggefelt D.
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.
Stier, som er vist på kortbilag 2, skal udlægges med en bredde på mindst 2,50 m og anlægges med
en belægning (stenmel, eller fast belægning såsom belægningssten) på mindst 1,50 m og rabat til
hver side.
Sti a-b og sti c-d skal anlægges, så der er tilgængelighed for alle, og med fast belægning. Stierne,
skal udlægges med en bredde på mindst 4 m og anlægges med en bredde på mindst 3 meter.
Stier skal belyses i overensstemmelse med § 7.5.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1½ parkeringspladser pr. bolig.
Der skal anlægges parkeringsareal svarende til mindst:
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1 parkeringsplads pr. bolig
Areal til parkeringsudlæg skal have en placering som vist i princippet på kortbilag 2.
Parkeringspladser skal udføres med permeabel belægning, fx græsarmering.
Parkeringspladser skal udføres som side- og 90 graders parkering.
Ad 8.4
I området anlægges der 1 parkeringsplads pr. bolig i forbindelse med ibrugtagning. Derudover
udlægges der ½ parkeringsplads pr. bolig til evt. fremtidig brug.

8.5 Cykelparkering
Der skal for etageboliger udlægges cykelparkeringsareal svarende til mindst:
2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig
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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
Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal separatkloakeres.
Ad 9.2
Eksisterende bebyggelse er jf. Aalborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2027 separatkloakeret.
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
Afledning af overfladevand til kloaksystemet må ikke forøges.Der vil blive stillet krav om forsinkelse
af overfladevand, hvis afledningen til kloakledninger forøges i forhold til det nuværende.
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.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Der skal etableres nedgravede containere til opsamling af affald.
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.

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger, opholdsarealer og ændringer af
eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
Der er facader mod Saltumvej, der har et støjniveau over 58 dB, hvorfor der på disse facader skal
foretages støjdæmpende foranstaltninger.
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Der henvises desuden til afsnittet om støj i lokalplanens redegørelse.
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11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser
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12. Betingelser for ibrugtagning
11.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Vejadgang og veje for det enkelte delområde er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier for det enkelte delområde er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering for det enkelte delområde er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
Beplantning og anlæg mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
At der er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. § 10.1.
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12. Lokalplan og byplanvedtægt
12.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
13.1 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.

14.1 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.

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

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

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

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

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

14.7 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.

14.8 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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Illustrationsplanen er udarbejdet af arkitektfirmaet Arkitema
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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Illustrationsplan er ikke målfast.

