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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 for at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Romdrupvej
118 i Romdrup. På ejendommen er en firelænget gård. De tidligere driftsbygninger ønskes nedrevet
og erstattet med nybyggeri, der indrettes til boligformål.
Lokalplanen formål er at sikre at udskiftningen af gårdbebyggelsen sker med afsæt i gårdens
typologi. Den nye boligbebyggelse skal være en nyfortolkning af gårdtypologien, der indpasses i
landsbymiljøet i Romdrup.
Gårdens bygninger er registreret som bevaringsværdige. For at realisere projektet ønskes gårdens
længer nedrevet og genopbygget i en stil, der er indpasset gården. Lokalplanen muliggør
nedrivningen. Stuehuset og værksted/maskinhus bevares.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter Romdrupgård, som er beliggende Romdrupvej 118 i Romdrup.
Romdrupgård er afgrænset af Romdrupvej mod øst, mod nord ligger en gård på Romdrupvej 108,
mod syd Vældegård på Romdrupvej 122 og mod vest åbne dyrkningsarealer.
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 1,2 ha og er beliggende i landzone.
Den eksisterende gårdbebyggelse ligger centralt i lokalplanområdet og består af en firelænget gård.
Stuehuset med tilhørende have ligger mod syd. 3 længer omkranser en delvist pigstensbelagt
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gårdsplads. Umiddelbart nord for den nordlige længe ligger endnu en længe. Vest for gårdanlægget
ligger et maskinhus/værksted.
Ankomsten til gården fra Romdrupvej finder sted gennem en smuk allé.
Bygningerne er registreret som bevaringsværdige. Stuehuset har høj bevaringsværdi på 3 på
SAVE-skalaen. Længerne har middel bevaringsværdi på 4 for 2 af længerne mod nord og vest og 5
for den 3. længe mod øst. Maskinhus/værksted har lav bevaringsværdi på 7. Stuehuset er opført i
1874. Længerne er opført i 1932 og maskinhus/værksted i 1916.
Vest for gårdanlægget er en markant beplantning, der beskytter bebyggelsen mod vind og danner
overgang mellem bebyggelse og marker.

Omgivelser
Romdrup er en velbevaret nord-sydliggende forteklyngeby, der næsten er vokset sammen med
Klarup mod nord.
Romdrup ligger for foden af Sejlflod Kridtø, der rejser sig øst for landsbyen. Byens struktur knytter
sig til de landskabelige forudsætninger ved, at bebyggelsen ligger på randen af morænebakken og
vest herfor ses lavtliggende marker og Romdrup Ådal.
Landsbyens struktur består af store gamle gårdanlæg og gamle huse, der ligger langs den slyngede
Romdrupvej. Blandt de gamle bygningsanlæg ses diskret indpassede parcelhuse.
Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Romdrup, hvor Romdrupgård ligger i en samlet række
af gårde langs den vestlige side af Romdrupvej. Øst for vejen ligger en klynge huse.
Området er præget af markant beplantning med store gamle træer ved de enkelte gårde og i
haverne.
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Lokalplanens indhold
Ejeren af Romdrupgård ønsker at udvikle ejendommen til et nyt attraktivt boligområde. Gårdens
længer ønskes nedrevet og erstattet af nybyggeri. Gennem placering, udformning og udseende
tilpasses den nye bebyggelse landsbymiljøet.

Skitsen viser, hvordan gårdtypologien kan nyfortolkes på Romdrupgård.

Områdets disponering og anvendelse
Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at området ved Romdrupgård kan udvikles til et nyt
og attraktivt boligområde.
Med lokalplanen gives mulighed for, at arealet kan anvendes til boligformål primært i form af en ny
tæt-lav boligbebyggelse. Det eksisterende stuehus bevares.
Lokalplanområdet er inddelt i 2 delområder, som angivet på Kortbilag 1 og 2. Stuehuset ligger i
delområde A, og den nye bebyggelse i delområde B.
Ved disponering af arealet er der lagt vægt på at skabe en bebyggelsesstruktur, der har reference til
gården som typologi. Den nye bebyggelse opføres i 2 boliggrupper omkring en fælles gårdsplads,
der kan anvendes til fælles udendørs opholdsareal, færdsel, parkering mv.
Projektet giver mulighed for opførelse af ca. 17 nye boliger samt opdeling af stuehuset i lejligheder.

Bebyggelsens omfang og placering
Romdrupgård er udpeget som bevaringsværdig.
Bebyggelse, delområde A
Stuehuset er udpeget med en høj bevaringsværdi på 3. Lokalplanen sikrer, at stuehuset bevares og
at der ikke foretages udvendige bygningsmæssige ændringer, der kan reducere husets
bevaringsværdi.
Maskinhus/værksted er registreret med en lav bevaringsværdi på 7.
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Der opføres ikke nyt byggeri i delområde A.
Bebyggelse, delområde B
Gårdens længer har middelbevaringsværdi på 4 og 5. Realisering af planen forudsætter,
at længerne nedrives. Længerne har ikke været anvendt og vedligeholdt i mange år og er som følge
heraf forfaldne. Længernes dybde og de nordlige længers placering meget tæt gør dem endvidere
uegenede til omdannelse til boligformål. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at de kan nedrives.
Ny bebyggelse skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse i en nyfortolkning af gårdtypologien. Den
nye bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage og med en maksimal
bygningshøjde på 8,5 m.
Den nye bebyggelse skal opføres som længer, enkeltstående og/eller sammenbyggede omkring en
gårdsplads med fælles ophold, drivhus/orangeri, færdsel, parkering mv. Lokalplanen fastlægger
byggefelter, der sikrer denne struktur. Den nye bebyggelses samlede areal er ca. 2650 m2.

Bebyggelsens udseende
Lokalplanen stiller vilkår om, at bebyggelsen udformes med reference til de traditionelle
gårdbebyggelser i området. Her er længerne hvidkalkede og opført med trempel med tilbagelagte
murfelter, der er kalket gule.

Nabobebyggelse Vældegård, Romdrupvej 122 med den for egnen typiske byggestil.

Ny bebyggelse skal opføres med facader i teglsten, der er vandskuret eller pudset og med
tilbagelagte murfelter i trempler og gavle. Murværket skal males/kalkes hvidt og de tilbagelagte
murfelter skal males/kalkes gule.
Tage skal udformes som sadeltag med mellem 30 og 45 graders hældning og beklædes med røde
teglsten.
Tagvinduer og eventuelle kviste skal udformes ensartet både med hensyn til størrelse og udseende,
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og skal etableres på baggrund af en fast rytme gældende for hele boligbebyggelsen.

Principskitse for facader.

Ubebyggede arealer
Den centrale gårdsplads skal indrettes med fælles opholdsarealer, beplantning, gæsteparkering mv.
Gårdspladsen skal være et mødested for beboerne og dermed skabe mulighed for sociale
aktiviteter. Lokalplanen sikrer kvalitet i gårdrummet ved bestemmelser om, at gårdspladsen skal
indrettes, så den understøtter gode opholds- og aktivtetsmuligheder.
Centralt på gårdspladsen, fælles for de to boliggrupper, skal der etableres legeplads for de mindste
børn, og der skal etableres en fælles have, eventuelt med drivhus/orangeri.
De interne gårdspladser skal ligeledes indrettes med opholds- og aktivitetsmuligheder. Disse interne
gårdspladser afskærmes for biler med pullerter. Pullerterne kan enten være traditionelle eller der
kan anvendes gamle granitsten, der tidligere har været brugt på gården.
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Eksempel på henholdsvis traditionelle pullerter og granitsten anvendt som pullert.

I tilknytning til den enkelte bolig skal der udlægges private opholdsarealer i form af mindre haver og
terrasser.
Centralt på gårdspladsen skal der etableres et enkeltstående træ, som med tiden bliver stort og
markant. Træet skal danne et visuelt fikspunkt i bebyggelsen. Træet er vist med signaturen Stort træ
på Kortbilag 2. Såfremt der plantes træer på de interne gårdspladser skal disse være ensartede.
Ankomsten til gården kan fra Romdrupvej ske igennem en fin gammel allé. Lokalplanen udpeger
allétræerne som bevaringsværdige. Ny bebyggelse opføres ikke nærmere alléen end eksisterende
bebyggelse, og der fastlægges bestemmelser om, at der ikke må foretages jordarbejder til
eksempelvis kloakering inden for en beskyttelseszone ved allétræerne.

Eksisterende allé.

Vest for gården er markant beplantning, der danner en afgrænsning mod markene.
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Denne beplatning bevares i vid udstrækning, dog fjernes de østligste træer i beplantningen for at
skabe rum til bebyggelsen.
De pigsten, der idag ligger som en del af belægningen i gårdspladsen, skal genanvendes i
belægningen af de fælles opholdsarealer.
De kampesten, der idag ses anvendt som en del af facaderne, skal anvendes som rumadskillere
eller andet i de fælles opholdsarealer.

Eksisterende kampesten anvendt i gavl mod Romdrupvej og eksisterende pigstensbelægning.

Trafik
Lokalplanområdet får vejadgang fra Romdrupvej.
Vejadgangen til delområde A er via den eksisterende allé.
I forlængelse af alléen er der en servicevej gennem lokalplanområdet, der giver adgang til markerne
mod vest. Alléen er smal. I forbindelse med projektets godkendelse efter vejloven tages der stilling
til, om alléen skal ensrettes for personbiler.
Vejadgangen til delområde B er i den nordlige del af delområdet.
I forbindelse med adgangen til delområde B etableres en fælles garagebygning for de nye boliger og
gæsteparkering i lokalplanområdets nordøstlige hjørne.
Det er muligt at køre i bil fra nord til syd på tværs af gårdspladsen. Trafikmængden forventes
imidlertid at være begrænset, da beboerne og gæsterne til den nye bebyggelse, som indeholder
hovedparten af lokalplanområdets boliger, anvender den nordlige indkørsel.

Miljø
Regnvandet fra de befæstede arealer i lokalplanområdet skal ledes til et regnvandsbassin. Af
hensyn til grundvandet og vandindvindingen til Romdrup Vandværk placeres bassinet uden for
vandværkets kildepladszone ca. 250 m nordvest for lokalplanområdet.
Regnvandsbassinet har til formål at neddrosle, forsinke og rense regnvandet, så det i et kontrolleret
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tempo kan ledes til recipient.
Regnvandsbassinet skal etableres med et naturligt udseende og have sø-lignende karakter.
Bassinets brinker skal derfor etableres med en lav hældning, hvilket også har sikkerhedsmæssig
betydning, da der ikke opsættes hegn om bassinet.
Lokalplanområdet ligger lavere end kloaksystemet i Romdrup. Der skal derfor etableres en
spildevandspumpestation. Der afsættes areal hertil i lokalplanen.

Bæredygtighed
For at understøtte den bæredygtige tankegang lægges der op til genbrug og genanvendelse af
bæredygtige materialer, som ikke kun ud fra et ressourcemæssigt perspektiv genanvender
materialer, men som også igennem materialegenanvendelse afspejler det, der var engang.
Det eksisterende beton knuses og genanvendes til det nybelagte areal.
De eksisterende kampesten, der i dag ses anvendt som en del af facaderne på de eksisterende
længehuse, genanvendes til gabioner, som placeres som en del af gårdspladsen som rumadskillere.
Pigsten, der i dag ligger som en del af belægningen i gårdspladsen, genbruges i anlægsarbejdet
som en del af den nye belægning.
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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.
Aalborg Byråd vedtog i september 2016 en byudviklingsplan for Romdrup/Klarup med rammer for
områdets fremtidige udvikling. Her fastlægges, at Romdrup skal fastholdes som en vedfungerende
landsby tæt knyttet til Klarup.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Rammeområde 7.1. L1 Romdrup
Lokalplanen ligger inden for landsbyafgrænsningen af Romdrup og er omfattet af kommuneplanens
rammeområde 7.1.L1 Romdrup. Rammerne fastlægger blandt andet, at bebyggelse i skala,
formsprog og materialevalg skal respektere den stedlige byggeskik.
Lokalplanen er udformet, så den nye bebyggelse passer ind i den eksisterende landsby både ift.
bebyggelsesstruktur, udformning og skala.
Retningslinje 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger
I henhold til kommuneplanens retningslinje 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger er
lokalplanområdets bygninger registreret som bevaringsværdige. Stuehuset har høj
bevaringsværdi på 3. Længerne har middel bevaringsværdi på 4 for 2 af længerne mod nord og
vest og 5 for den 3. længe mod øst. Maskinhus/værksted har lav bevaringsværdi på 7. Stuehuset
er opført i 1874. Længerne er opført i 1932 og maskinhus/værksted i 1916.
Bygninger med bevaringsværdi 1-6 må jvf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og
bevaring af bygninger og miljøer" ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der
nedlægges forbud mod nedrivning.
Lokalplanens bestemmelser fastlægger, at stuehuset skal bevares.
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Stuehus, der bevares.

Lokalplanen giver mulighed for, at længerne omkring gårdspladsen kan nedrives og erstattes
med ny bebyggelse. Der vurderes ikke at være grundlag for at nedlægge forbud mod nedrivning,
da længerne ikke er af høj bevaringsværdi, er forfaldne, ikke er egnede til indretning til boliger
eller lignende.
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om nedrivning eller bevaring af maskinhus/værksted.
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Længer, der nedrives, set fra Romdrupvej.

Længer, der nedrives, set fra gårdsplads.
Retningslinje 5.2.1 Værdifulde kulturmiljøer, Romdrup-Klarup
I henhold til kommuneplanens retningslinje 5.2.1 Værdifulde kulturmiljøer, Romdrup-Klarup er
lokalplanområdet udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.
Kulturmiljøet i Romdrup er udpeget på baggrund af landsbykarakteren. Lokalplanen sikrer, at ny
bebyggelse indpasses i landsbystrukturen både med hensyn til skala, byggeskik og udseende, og
vurderes ikke at påvirke kulturmiljøet.

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.
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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/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område ligger flere kilometer fra lokalplanområdet og påvirkes ikke af
projektet.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en række flagermus opført på habitatdirektivets
bilag IV. Det kan ikke udelukkes, at flere af de ældste træer i alléen har en sådan alder og struktur
med løs bark, revner og hulheder, at de kan have en funktion som væsentlig levested for lokale
bestande af nogle af disse arter af flagermus. Det sikres derfor, at alléens træer bevares

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
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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
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
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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 på 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.
Nordjyllands Historiske Museum oplyser: Det er museets vurdering, at der ikke umiddelbart er risiko
for at påtræffe oldtidslevn af væsentlig kulturhistorisk interesse under anlægsarbejde på det
pågældende areal på den østligste del af matr. 7a Romdrup By, Romdrup. Skulle man mod
forventning alligevel støde på fund eller anlægsspor af mulig kulturhistorisk interesse under arbejdet
(f.eks. trækulsfyldte plamager, keramikskår eller nedgravede knogler), skal dette straks indstilles og
museet underrettes. Omkostningerne i forbindelse med eventuelle arkæologiske undersøgelser
afholdes i så fald af Slots- og Kulturstyrelsen.

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
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Lokalplansområdet er placeret inden for OSD, kildepladszone til Romdrup Vandværk samt delvis
inden for BNBO til Romdrup Vandværk. Området er udpeget som sårbart overfor pesticid og nitrat.
Ved udformning af boligområder og rekreative områder – herunder klimaanlæg – skal der være
særlig fokus på grundvandsinteresser.
Kildepladszonen skal friholdes for LAR-løsninger, da forureningsrisikoen er stor pga. den korte
afstand til Romdrup Vandværks boring. Overfladevand fra vejarealer og øvrige befæstede arealer,
samt tagflader, skal afledes til regnvandskloak og ledes ud af indvindingsopland.
Regnvandsbassiner skal holdes uden for kildepladszonen.
Ved terrænregulering og etablering af veje og p-arealer skal der ikke tilføres og benyttes materialer,
der kan udgøre en forureningsrisiko. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie grus- og
sandmaterialer.
Vandforsyningsforhold
I lokalplanområdet er der placeret en privat vandindvindingsboring, som forsyner nuværende
ejendom. Da lokalplanområdet ligger inden for naturligt forsyningsområde til Romdrup Vandværk,
skal nyopførte ejendomme på arealet forsynes fra vandværket jf. Aalborg Kommunes
Vandforsyningsplan 2013-2024. Nuværende husholdningsboring med DGU nr. 034.3450 skal sløjfes
i forbindelse med etablering af tilslutning til vandværk. Sløjfningen skal foregå af en autoriseret
brøndborer med A-bevis i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsen.

Grundvandssænkning
I henhold til vandforsyningsloven og byggeloven skal ansøgning og anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller permanent grundvandssænkning i området.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål,
at stuehuset bevares med mulighed for indretning af lejligheder,
at ny bebyggelse opføres som en nyfortolkning af gårdtypologien,
at udhuslængerne kan nedrives,
at lokalplanområdet vejbetjenes fra Romdrupvej,
at der etableres fælles udendørs opholdsarealer, og
at allé til Romdrupvej og hovedparten af beplantningen mod vest bevares.
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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 landzone og skal forblive i landzone.

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

2.4 Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse af byggeri, anlæg mv., som
beskrevet i nærværende lokalplan, jf. planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.
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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:
Eksisterende stuehus, som skal bevares, og som er udpeget på Kortbilag 2, kan indrettes
til lejligheder med lodrette lejlighedsskel.
Rekreative formål.

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
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Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (rækkehuse udformet som en nyfortolkning af en klassisk gårdtypologi).
Rekreative formål.
Pumpestation.

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
Delområde A og B kan udstykkes i 2 selvstændige ejendomme, der følger delområde
afgrænsningen.
De enkelte boligenheder kan udstykkes som selvstændige grunde med tilhørende privat
opholdsareal (have).
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets
sokkelflade + 1,0 m hele vejen rundt herom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Placering
Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne, vist på Kortbilag 2.
Der er angivet byggefelter for boliger, eksisterende bygninger, garage og drivhus.

5.2 Etageareal, delområde B
Boligetagearealet må ikke overstige 2.500 m2.

5.3 Etageantal og bygningshøjde
Boliger
Nye boliger skal opføres i 1 etage med trempel og udnyttet tagetage.
Bygningshøjde maks 8,5 m.
Trempelhøjde maks. 1,5 m.
Øvrige bygninger
Bygningshøjde maks. 6,5 m.

5.4 Længehuse
Ny bebyggelse skal opføres som længehuse, enkeltstående og/eller sammenbyggede omkring
gårdspladsen.
Ad 5.4
Et længehus er et hus, hvis grundplan er et rektangel. Det traditionelle danske længehus er på 1½
etage med symmetrisk sadeltag og udnyttelig tagetage, og er højst 8 m bredt.

5.5 Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse
De eksisterende bevaringsværdige bebyggelser, der er markeret på Kortbilag 2, må ikke nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse.
Ad 5.5
De bevaringsværdige bebyggelser må ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt tilladelse
hertil iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Det er vurderet, at længerne i delområde B kan nedrives. Længerne har ikke været anvendt og
vedligeholdt i mange år og er som følge heraf forfaldne. Længernes dybde, og de nordlige længers
placering meget tæt på hinanden, gør dem endvidere uegenede til omdannelse til boligformål.
Aalborg Kommune er derfor, på det foreliggende grundlag, indstillet på at meddele tilladelse til
nedrivning.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader på beboelsesbygninger, og sekundære bygninger som garager og udhuse, skal udføres i
teglsten, der skal vandskures og males eller kalkes hvide.
I tremplen på beboelsesbygninger skal der etableres tilbagelagte rektangulære murfelter. De
tilbagelagte murfelter skal vandskures og males eller kalkes skagensgule.
Facader på drivhus kan udføres i glas.

6.2 Tage
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 30 og 45 grader.
Tagbeklædning skal være tagsten af røde vingetegl. Dog kan drivhuset opføres med glastag.

6.3 Kviste og tagvinduer
Vinduer i tagfladen skal placeres regelmæssigt i hele boligbebyggelsen og udformes som
enkeltstående tagvinduer eller kviste.
Kviste skal udføres i zink og udformes med symmetrisk sadeltag. De må højst være 2 m brede og
3,6 m høje.

6.4 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) må ikke medføre blændingsgener og skal integreres
arkitektonisk i byggeriet. Eventuelle solenergianlæg skal have samme røde farve som taget.

6.5 Skiltning
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.

6.6 Bevaringsværdig bebyggelse
Ved renovering og ombygning af eksisterende bebyggelse (stuehuset), der er udpeget som
bevaringsværdig og ses på Kortbilag 2, må der ikke ændres ved forhold, som har betydning for
oplevelsen af bygningens oprindelige udtryk. Herunder udskiftning af døre og vinduer, ændring af
materialer og farver på tag, facade, vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af
markiser og andre former for udsmykning.
Taget kan udskiftes med tagsten af røde vingetegl.
Der kan etableres ovenlysvinduer i tagfladen. De må maks. være 0,7 m brede og 1,0 m høje, og de
må ikke placeres i direkte kontakt med hinanden.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Bevaring af beplantning
Allétræerne, vist på Kortbilag 2, er bevaringsværdige. Træerne må kun beskæres eller fældes efter
forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
Såfremt et eller flere af allétræerne dør, vil der være krav om genplantning, idet træerne indgår som
en del af en bevaringsværdig sammenhæng. Genplantning skal foregå efter aftale med Aalborg
Kommune.
Der må ikke foretages gravning, byggeri, materialeoplæg eller jordpåfyldning indenfor
beskyttelseszonen ved alléen, som er vist på Kortbilag 2. Under byggeperioden skal der opsættes et
hegn med en højde på min. 1,2 m, der beskytter allétræerne.
Beplantningen mod vest, vist på Kortbilag 2, er bevaringsværdig. Beplantningen skal bevares og
eventuel udtynding eller fornyelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.

7.2 Fælles opholdsarealer
De fælles opholdsarealer deles af alle lokalplanområdets beboere og skal indrettes med gode
opholdsmuligheder for alle aldersgrupper.
De fælles opholdarealer anlægges i det gårdrum, der dannes mellem de nye boliger og
fællesgaragen. Arealet er vist som fællesareal, interne gårdspladser og fælleshave på Kortbilag 2.
De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed
menes, at inventar (lamper, bænke, borde mv.), belægninger og beplantning udformes og
disponeres ud fra en samlet områdedisponering.
Der skal etableres en legeplads på fællesarealet, som vist på Kortbilag 2. Herudover skal der
etableres andre fællesskabsskabende elementer på de interne gårdspladser.
Der skal etableres en fælleshave eventuelt med drivhus, som vist på Kortbilag 2.
De fælles opholdsarealer skal fremstå som græsareal eller befæstes med pigsten, stenmel, grus
eller småsten. De pigsten, der idag ligger som en del af belægningen i gårdspladsen, skal
genanvendes i belægningen af de fælles opholdsarealer.
De kampesten, der idag ses anvendt som en del af facaderne, skal anvendes som rumadskillere
eller andet i de fælles opholdsarealer.
De interne gårdspladser skal afskærmes fra vejarealet ved opsætning af pullerter, som vist på
Kortbilag 2. Der kan opsættes traditionelle pullerter, gamle granitsten, der tidligere har været brugt
på gården eller en kombination heraf.

7.3 Private opholdsarealer, Delområde B
I tilknytning til den enkelte bolig skal der udlægges private opholdsarealer på terræn. De private
opholdsarealer skal etableres med en dybde på min. 3 m fra husets facade.
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7.4 Hegn og beplantning, Delområde B
Der skal etableres et enkeltstående træ på fællesarealet, som vist på Kortbilag 2. Træet skal med
tiden blive stort og markant.
Der kan plantes træer på de interne gårdspladser. Disse træer skal være ensartede.
Der kan plantes levende hegn eller opsættes faste hegn til adskillelse af private haver og terrasser.
Hegn til adskillelse af private haver og terrasser skal være ens i hele bebyggelsen.
Beplantning i lokalplanområdet bør bestå af hjemmehørende arter af træer og buske.
Imellem boligenheder må hegnene have en længde på maks. 5 m og gives en højde på maks. 1,8
m. Langs den enkelte boligenhed må hegn gives en højde på maks 1 m.
Faste hegn skal opføres i direkte tilknytning til bebyggelsen. Faste hegn skal opføres med
træbeklædning eller i teglsten, der skal vandskures og males eller kalkes hvide.
Der må ikke etableres hegn langs Romdrupvej, udover ovennævnte hegn, der afgrænser private
haver og terrasser.
Ad 7.4
Forslag til beplantning:
Træer: Stilk-eg, hvidtjørn, alm. Røn
Markant træ: Stilk-eg
Buske: Hassel, alm. Hyld, hunde-rose
Klatreplante: Klematis

7.5 Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted
nærmere skel end 1,00 m. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Romdrupvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-b, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på ca. 7 m. Der skal etableres en
vendeplads, som vist på Kortbilag 2.
Vejen c-d, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på henholdsvis 4,5 m og 7 m.
Vejudlægget er 7 m ud for stuehuset.
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.
Vejen c-d er dels den eksisterende allé og dels servicevej, der giver landbrugskøretøjer adgang til
marker mod vest. I forbindelse med projektets godkendelse efter vejloven tages der stilling til om
alléen, der er meget smal, skal ensrettes for personbiler.

8.3 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringspladser pr. bolig i henholdsvis delområde A og B.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Der skal afsættes areal på 75-100 m 2 til en spildevandspumpestation ved Romdrupvej i
områdets østlige del, som vist på Kortbilag 2. Der er vejadgang for servicekøretøjer til
pumpestationen direkte fra Romdrupvej.
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.
Lokalplanområdet ligger lavere end kloaksystemet i Romdrup. Der skal derfor etableres en
spildevandspumpestation. Der afsættes areal hertil i lokalplanen.

9.3 Regnvand
Lokal nedsivning af regnvand (LAR) må ikke etableres inden for lokalplanområdet af hensyn til
drikkevandsinteresserne i området.
Regnvand skal ledes ud af lokalplanområdet til et bassin, hvor det forsinkes og renses inden
udledning til recipienten, der er et sideløb til Romdrup Å nordvest for lokalplanområdet.
Ad 9.3
Der skal etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet inden afledning til recipient
(bæk, å, sø, fjord eller hav).
Regnvandsbassinet placeres ca. 250 m nordvest for lokalplanområdet. Herved placeres bassinet
uden for kildepladszonen til Romdrup Vandværk.
Etablering af regnvandsbassinet kræver en landzonetilladelse. Regnvandsbassinet skal anlægges
som et vådt bassin med en sø-lignende karakter. Bassinets sider skal af sikkerhedsmæssige
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årsager udformes med en svag hældning, da bassinet ikke må indhegnes.
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.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Forureningsfrie materialer
Ved terrænregulering og etablering af veje og p-arealer må der ikke tilføres og benyttes materialer,
der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.
Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie grus-og sandmaterialer.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af foreningen fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer, beplantning mv.
11.2 Opgaver
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning,
adgangsveje, belysning, fællesanlæg, stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af
rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Anlæg af fælles opholdsarealer med legeplads mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.2.
Der er etableret beplantning i overensstemmelse med pkt. 7.4.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Der er anlagt regnvandsbassin i overensstemmelse med pkt. 9.3.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

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