LOKALPLAN 4-3-111
Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug

20.03.2020

Udkast

Indholdsfortegnelse
Hvad er en lokalplan?

1

Redegørelse

3

Baggrund og formål

4

Området

5

Lokalplanens indhold

8

Anden planlægning

13

Anden lovgivning

17

Servitutter

19

Bestemmelser

20

1. Formål

21

2. Område- og zonestatus

22

3. Arealanvendelse

23

4. Udstykning

25

5. Bebyggelsens omfang og placering

26

6. Bebyggelsens udseende

29

7. Ubebyggede arealer

35

8. Veje, stier og parkering

40

9. Tekniske anlæg

44

10. Miljø

46

11. Grundejerforening

48

12. Betingelser for ibrugtagning

49

13. Lokalplan

50

14. Servitutter

51

15. Retsvirkninger

52

Kort og bilag

54

Bilag 0 - Miljøklasser

55

Kortbilag 1 - Matrikelkort

58

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

59

Udkast

Lokalplan 4-3-111

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 omfatter et område, der har ligget ubebygget og 'ufriseret' ved Vissevej og Indkilde Alle
i bydelen Gug, der ligger i den sydøstlige del af Aalborg. Lokalplanlægningen er igangsat på
baggrund af et kommunalt ønske om at inddrage det ubebeyggede område til bolig- og
erhvervsformål.
Gug er en bydel i Aalborg, der oplever stærk vækst med en massiv tilflytning og boligudbygning,
hvilket understøtter behovet for en indsats med forskønnelse af, og boligudvikling på, det
eksisterende ubebyggede areal.
Formålet med planlægningen er, at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse, der
primært rummer boliger, men også let erhverv som fx frisør, klinikker, kontor eller lignende langs
Vissevej. Lokalplanlægningen skal sikre, at ny bebyggelse tilpasses omgivelserne herunder
eksisterende bebyggelser uden for lokalplanområdet.
Der lægges vægt på, at bebyggelserne i planområdet tilpasses nærheden til Ådalen ved at
indarbejde et grønt udtryk med store sammenhængende grønne fælles friarealer, mulighed
for grønne tage og beplantning, herunder allé-beplantning, så området understøtter navnet Indkilde
Alle. Desuden sikres gennem planlægningen flere rekreative værdier bl.a. en rekreativ
sti-forbindelse fra Vissevej parallelt langs jernbanen gennem lokalplanområdet, som både skal være
med til at give værdi for kommende beboere i lokalplanområdet og bedre muligheder for beboerne i
de omkringliggende områder ift. at komme på tværs i kvarteret til fx Kærholtstien.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 2,3 hektar bestående af matrikel 8l og 8fo begge af
ejerlauget Gug By, Sdr. Tranders. Området ligger i byzone, og er, ved lokalplanens udarbejdelsene
2020, ejet af Aalborg Kommune (8l) og Aalborg Kloak A/S (8fo).
Trafikalt skal området vejbetjenes fra Indkilde Alle, som er tilsluttet Vissevej mod vest.
Området indeholder i dag en trampesti og en mindre høj nær jernbanen. Området er uplejet med
uklippet græs, siv og vild bevoksning.
Terrænmæssigt ligger arealet langs jernbanen og langs Vissevej cirka en meter over det øvrige
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areal i lokalplanområdet. Arealet er højest på den lille høj, der ligger med højeste terrænkote på 9.0
(DVR90), mens det laveste område i planområdet er i en rende ca. 40 m væk fra, og parallelt med,
Vissevej, hvor terrænkoten er 6.0 (DVR90).

Illustrationen viser med rød en eksisterende høj, som skal bevares som udsigtspunkt, samt med blå lavt liggende
arealer.

Planområdet er flere steder vådt i undergrunden, da grundvandet ligger højt, hvilket der ved
bebyggelse skal tages højde for ved fundering og håndtering af overfladevand.
Syd for lokalplanområdet løber en delvist rørlagt å - Indkildestrømmen.

Omgivelser
Planområdet ved Indkilde Alle ligger i bydelen Gug, der er kendetegnet af store boligområder med
en blanding af parcelhuskvarterer og rækkehuse. Langs planområdet mod nord ligger en jernbane
til/fra Østhavnen som bruges få gange om ugen, men på sigt forventes det, at der kan komme flere
togkørsler om dagen.
Nord for området ligger et centerområde med bl.a. flere indkøbsmuligheder og mindre
serviceerhverv. Desuden ligger et område med et mindre rækkehusbyggeri og et område
med åben-lav byggeri på nordlig side af jernbanen.
Nord-vest for området, på den anden side af Vissevej, ligger en række åben-lav boliger langs vejen,
og nord derfor ligger et erhvervsområde.
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Mod syd ligger boligområdet Vedbæk med åben-lav boliger og desuden et større rekreativt offentligt
område.
Syd-vest for området ligger Gug Boldklub med klubhus og dertilhørende fodboldbaner.
Øst for området ligger et boligområde med tæt-lave boliger i maks. 2 etager, som vejbetjenes fra
Vissevej via Indkilde Alle. Boligerne ligger i en bolig- og erhvervsramme i kommuneplanen, og der er
lavet lokalplan for området i 2006.
Hvis trampestien, der forløber parallelt med jernbanen, følges mod øst, kan der fra lokalplanområdet
nås adgang til Kærholtstien, og således skabe forbindelsen til Gug Skole, som ligger ca. 300 m. fra
lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Disponering og anvendelse
Lokalplanen er delt op i 4 delområder A, B, C og D.
I delområde A og B kan der, i en afstand på 25 m fra jernbanen, ikke bebygges, undtaget
er carporte, og området er tiltænkt stiforbindelser og parkeringsområder. Der er i bestemmelserne
sikret, at der etableres en stiforbindelse fra Vissevej mod øst langs jernbanen.
I delområdet længst mod nord-vest langs Vissevej, delområde A, kan der etableres boliger og
erhverv. Etableres erhverv skal det placeres med facade parallelt med Vissevej. Etableres
tagterrasser, skal de placeres mod syd-øst, væk fra Vissevej, pga. trafikstøj. Desuden skal
der i disponeringen af bebyggelsen, valget af facadeløsninger, materialer og placering af åbne
altaner tages hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter såvel i boligerne som på de udendørs
opholdsarealer for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Delområdet
skal have vejadgang fra Indkilde Alle. Parkering til delområdet skal samles og placeres i
området ved jernbanen.
I delområde B, der er placeret mod syd-øst mellem jernbanen og Indkilde Alle, kan der etableres
boliger i form af rækkehuse eller lignende (tæt-lave boliger), etageboliger (lejligheder med vandrette
lejlighedsskel) og parcelhuse (åben-lave boliger).
Parkering skal primært samles og placeres i området nær jernbanen. Der skal etableres 2 større
sammenhængende rekreative fællesarealer, som gør, at området fremstår markant grønt og skaber
sammenhæng til Ådalens grønne kvaliteter.
I delområde C i hjørnet mod vest mellem Vissevej og Indkilde Alle (matr. 8fo) er der placeret en
pumpestation ejet af Kloak A/S, hvorfor området udlægges til teknisk anvendelse. Der er ikke støj,
lugt eller andre miljøgener fra pumpestationen, og der er derfor ikke miljøkonsekvenser ift.
boligbebyggelse omkring, så der skal ikke tages hensyn til den i lokalplanens øvrige område.
Delområde D, der forløber langs kanten af lokalplanområdet mod syd og øst,
indeholder vejanlægget Indkilde Alle, og området er derfor udlagt til teknisk anvendelse.

Bebyggelse
Kortbilag 2 viser, hvordan bebyggelsen i princippet kan placeres ift. gældende bestemmelser, men
placeringen af bebyggelser er ikke fastlagt i byggefelter, og kan derfor placeres på andre måder, så
længe bestemmelserne fra denne lokalplan overholdes.
Bebyggelsen i delområde A skal, såfremt der bygges erhverv, placeres med facader parallelt med
Vissevej, og have åbne facader, i form af vinduer og døre, vendt imod Vissevej.
Af hensyn til bl.a. solforhold og udsigt skal stueetagen i delområde A være størst mod syd, så
boligerne på 1. etage kan få tagterrasser mod syd-øst ovenpå stueetagens tag.
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om materialer, placering af bebyggelse m.v. for
hele lokalplanområdet. Det skal sikre kvalitet og helhed i bebyggelsen. Samtidig sikres der i
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bestemmelser i lokalplanen variation i facaderne ved bl.a. frem-og tilbagerykninger og lign.
Da det er hensigten at give plads til store fælles friarealer, er der lavet en bestemmelse om
bygningernes maksimale fodaftryk. Det betyder, at der er angivet bestemmelser for, hvor meget
areal bebyggelsen maksimalt må fylde i stueetagen, så alle bygningsvadratmeter ikke fordeles ud
og fylder hele området uden at give plads til friarealer. Bygges der kun i en etage, kan der ikke
bygges så mange kvadratmeter, som der kan bygges, hvis der bygges i 2 etager. Det skal være med
til, at området får en karakter af et grønt område med god plads mellem bygningerne.
Der fastsættes en facadebyggelinje langs Vissevej i delområde A bl.a. for at videreføre og spejle
bebyggelsens facadelinje på modsatte side af Vissevej, men også for at skabe afstand ift. støj fra
Vissevej.
Arealet, nærmere end 25 m, langs jernbanen, både i delområde A og B, kan anvendes
til stiforbindelser, veje samt vejtekniske anlæg som fx parkering og/eller carporte. Derudover er der i
bestemmelsen tilladt fælleshus, da der hertil ikke stilles samme miljøkrav som til beboelse.

Trafik
Vejadgange skal ske fra Indkilde Alle. Ved det lysregulerede trafikkryds vest for lokalplanområdet
har Indkilde Alle forbindelse til Indkildevej, som bl.a. leder til motorvej E45.
I området er der fastsat parkeringskrav i forhold til Aalborg Kommunes standard parkeringsnorm.
Grundet områdets beliggenhed med umiddelbar nærhed til det overordnede vejnet er
tilgængeligheden god, ligesom området også er velbetjent i forhold til kollektiv trafik i form af
busforbindelse bl.a. via Sønder Tranders Vej.
Der er gode cykelforbindelser med cykelsti langs Vissevej og Kærholtstien, som er en del af det
overordnede stisystem og cykelpendleruten til/fra Gug og Visse. Den nye sti Indkildestien etableres
langs jernbanen og forbinder cykelstierne i området.
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Kærholtstien mod øst og cykelstien langs Vissevej mod vest giver gode trafikale cykelforbindelser omkring
lokalplanområdet.

Miljø
Byggeriet i delområde A kan være belastet af vejstøj fra Vissevej, hvorfor der i byggesagen skal
dokumenteres, at Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved (og i) den
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nye bolig- og/eller erhvervsbebyggelse.
Placering af ny bebyggelse mod Vissevej kan give mulighed for at sikre opholdskvaliteterne på
tagterrasserne på syd-østsiden af bebyggelsen, hvilket skal dokumenteres i forbindelse med
en byggeansøgning. Placeres der også altaner på øvrige facader (mod Vissevej), vil altanerne være
støjbelastede og kan derfor ikke indgå i beregning af opholdsarealer.
Lokalplanområdet er desuden belastet af støj fra Egnsplanvej og E45, dog ikke i en grad der
forventes at overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Desuden belastes området af støj og vibrationer fra jernbanen til/fra Østhavnen, hvorfor der i planen
er sikret en passende afstand mellem bebyggelse og jernbanen med en byggelinje på 25 m. Det
forventes, at afstanden er stor nok til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og
vibratoner kan overholdes. Det forventes, at der ikke skal tages yderligere hensyn mht. byggeriet ift.
støj- og vibrationer fra jernbanen, når afstanden til byggeriet er min. 25 m fra jernbanen.
Arealet nærmere end 25 m fra jernbanen kan pga. støj og rystelser fra tog på jernbanen ikke regnes
med i beregningen ift. andelen af fælles friarealer.
Erhverv i delområde A må kun klassificeres i miljøklasse 1 for at sikre hensyn til boligbebyggelsen
omkring.

Landskab og beplantning
Der ligger en høj ved jernbanen, som sikres bibeholdt, så den kan anvendes til et rekreativt
udkigspunkt.
Der er i lokalplanen sikret beplantning langs veje og fælles friarealer.
Der er i lokalplanen fastlagt bestemmelser, der sikrer, at der kommer både private og fælles
udendørs opholdsarealer. Det er lavet for at sikre, at området får et luftigt udtryk med god kvalitet og
størrelse på udendørs fælles og private opholdarealer til gavn for områdets beboere, og som også
er kendetegnet ved mange af de omkringliggende boligområder i Gug.

Bæredygtighed
Da området inden udvikling har tendens til at være vådt, vil der i byggesagen blive stillet krav til
disponering og håndtering af noget af overfladevandet. Der skal i området arbejdes med håndtering
af overfladevand via særlige vejbelægninger, regnvandsbede, beplantning og andre løsninger, der
kan håndtere regnvand lokalt, så alt overfladevand ikke ledes direkte til Indkildestrømmen.

Sokkelkote
Grundvandet står meget højt i lokalplanområdet, hvorfor det forventes, at der, i forbindelse med
byggeanmodningen, vil blive stillet krav til at hæve terrænet ved byggefelter og veje.
I lokalplanen er der lavet bestemmelser om, at der tillades, at terrænkoten hæves til maks. 7.0
(DVR90). Derved vil de lavest liggende arealer i lokalplanområdet have samme terrænkote som fx
terrænkoten for boligerne mod syd-øst på Indkilde Alle. Desuden ligger vejen Indkilde Alle også med
en terænkote mellem 6.6 og 7.0 (DVR90), hvorfor lokalplanområdet vil ligge i nogenlunde samme
niveau som vejen, hvis arealet hæves til maks. terrænkote 7.0 (DVR90).
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Vissevej, nord for lokalplanområdet, ligger i terrænkote 7.1 til 7.5(DVR90) på strækningen langs
lokalplanområdet, og Vissevej vil derfor fortsat være hævet ift. terrænkoten i lokalplanområdet.
I den videre byggesagsbehandling vil der skulle laves en konkret beregning af håndtering af
byggeriet ift. det højtstående grundvand, hvor der skal konkluderes om, og evt. hvor meget,
terrænet konkret skal hæves i området for at sikre ift. fremtidige regnmængder og
grundvandsstand.
Efter endt byggemodning må der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m.
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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.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.3.D2 Kærholt m.m., som er et
rammeområde til erhverv og boliger.

Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn
Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassin, forsinkelsesbassin mv. indenfor 13
km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner,
I henhold til Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning samt EU Fordning nr.
139/2014 af 12. februar 2014 må der ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle indenfor 13
km sikkerhedszonen uden godkendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Kommuneplanens retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn fastsætter begrænsninger og hensyn ved
etablering af anlæg, der kan tiltrække fugle. Her fastsættes også at etablering, retablering eller
oprensning af sådanne anlæg skal til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden der
kan gives tilladelse.

Lokalplaner
Vejarealet på Indkilde Alle er omfattet af en eksisterende lokalplan 07-038 Boliger,
Indkildestrømmen, Gug.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 4-3-111
Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug.

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.
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For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

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

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 7 km nordvest for planområdet - Natura 2000 område nr.
15 'Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal'. Næstnærmest ligger Natura 2000
området godt 9 km syd for planområdet - Natura 2000 område nr. 20 'Rold Skov, Lindenborg Ådal
og Madum Sø'. Alene pga. afstanden vurderes, at planlægningen hverken i sig selv eller sammen
med andre planer og programmer vil påvirke Natura 2000 områderne.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over dyre- og
plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for
Natura 2000-områderne. Der er forbud mod ødelæggelse af plantearterne og mod ødelæggelse af
dyrearternes yngle- og rasteområder.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på
habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde
inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af
flagermus som fødesøgningsområde. Det vurderes dog, at
området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af
flagermus.
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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
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,
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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).

Vandløb
Langs planområdets sydlige skel findes et delvist rørlagt vandløb, som også går ind over spidsen af
planområdets vestlige hjørne (matr. 8fo).
Vandløbet må ikke flyttes uden Aalborg Kommunes tilladelse.

Arkæologi
Aalborg Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum udarbejdet en
arkæologisk forundersøgelse indenfor lokalplanområdet.
Rapporten er udarbejdet af Nordjyllands Historiske Museum, og de vurderer, at der ikke er behov for
yderligere undersøgelser, og området er frigivet til planlægning. Det er således museets vurdering,
at der ikke umiddelbart er risiko for at påtræffe oldtidslevn af væsentlig kulturhistorisk interesse
under anlægsarbejde i det pågældende område.
Skulle man mod forventning alligevel støde på fund eller anlægsspor af mulig kulturhistorisk
interesse under anlægsarbejdet, 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
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker. Der er drikkevandsinteresser, men det har ikke
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betydning for lokalplanens bestemmelser.

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

Støj
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik skal overholdes.
I planlægningen er der fastsat bestemmelser om en afstand til jernbanen på 25 m for at sikre
afstand nok ift. støj og rystelser derfra. Derudover er der en min. byggeafstand fra Vissevej på 7 m
for at sikre bebyggelse for støj derfra.
Det skal ligeledes sikres, at aktiviteter indenfor lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller
påvirkes af et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens
vejledning 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". Dette gælder ved etablering af erhverv.
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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.
Servitutoversigt kommer ind her...
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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:
områdets anvendelse til bolig- og erhvervsbebyggelse,
vejadgange via Indkilde Alle,
etablering af stier og fælles friarealer,
det maksimale fodaftryk, som bygningerne må have,
et grønt præg.
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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 delområde A, B, C og D, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
På arealet, der liggere nærmere end 25 m parallelt med jernbanen, tillades ikke bygninger, der
indeholder boliger eller erhverv. Fælles friarealer, der er placeret tættere end 25 m fra jernbanen,
kan ikke tælle med i beregningen af fælles opholdsarealer.
Der kan godt tillades fælleshuse, garager, carporte, parkeringspladser, stier og beplantning tættere
end 25 m fra jernbanen, så længe det ikke er generende for togtrafikken.

3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger)
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, rækkehuse og lignende)
Etageboliger (vandrette etageskel)
Klinikker mv.
Dyreklinikker mv.
Kontorer
Kulturelle formål
Service
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Butikslignende formål som fx rejsebureau, frisør o.lign.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1, se Bilag 0.
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.
Der ønskes kun virksomheder med miljøklasse 1, således der ikke opstår miljøkonflikter med
boligerne i området.
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3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger)
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, rækkehuse og lignende)
Etageboliger (vandrette etageskel)
Rekreative formål

Ad 3.2
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, selskabslokaler, pavilloner o.lign.,
der f.eks. drives af en grundejerforening. Fælles værksteder, genbrugsbørs o.lign. kan være med til
at understøtte idéen bag deleøkonomi og styrke fællesskabet i området.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. Ved at give mulighed for, at der i
boligområdet kan etableres andre funktioner, der kan indpasses i boligområdet, skabes et varieret
boligområde med et aktivt byliv.

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Rekreative formål

Ad 3.3
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.4 Anvendelse, delområde D
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Rekreative formål
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4. Udstykning
4.1 Udstykninger
Der tillades maksimum udstykket 4 grunde til bebyggelse i delområde A.
Der tillades maksimum udstykket 19 grunde til bebyggelse i delområde B.
Der tillades ikke udstykning i delområde C og D.
Ad 4.1
Udstykningerne kan indeholde maks. antal erhverv og/eller boliger som ses j.f. pkt. 5.1 og 5.2.

4.2 Grundstørrelser delområde A
Grunde til blandet bolig og erhvervsformål skal udstykkes med facade parallelt med Vissevej. Hvis
grundene udstykkes separat, skal de udstykkes som sokkelgrunde på 150 m² som i princippet
angivet på Kortbilag 2.
Grunde til åben-lav boligbebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² (ekskl. andel i
fællesarealer).
Ad 4.2
En udstykning til tæt-lav bebyggelse skal opføres efter godkendt bebyggelsesplan, der viser, at
byggelovens § 10A kan opfyldes.

4.3 Grundstørrelser delområde B
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² (ekskl. andel i
fællesarealer).
Ad 4.3
En udstykning til tæt-lav bebyggelse skal opføres efter godkendt bebyggelsesplan, der viser, at
byggelovens § 10A kan opfyldes.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
Der kan ikke tillades bebyggelse i delområde C og D, hvorfor der ikke er bestemmelser for
bebyggelsens omfang, placering, højde og etageantal for delområde C og D.

5.1. Bebyggelsens omfang og placering delområde A
Boliger skal min. være 80 m2.
Det samlede fodaftryk for alle bygninger i delområdet må maks være 600 m2.
Der tillades, at der opføres et samlet etageareal i hele delområdet på maks. 1000 m2, såfremt der
bygges i 2 etager og fodaftrykket samlet set ikke overstiger 600 m2.
Bygges der kun i 1 etage, kan der samlet set opføres 600 m2.
Placeringen af bygningerne skal overholde en byggelinje på min. 7 m fra Vissevej og 25 m fra
jernbanen.
Bebyggelse må ikke sammenbygges i naboskel til de øvrige delområder i lokalplanen.
Etagebebyggelse skal opføres med tagterrasse mod syd-øst, hvorfor der ikke kan bygges altaner
mod syd-øst.
Ad 5.1.
Der er lavet en bestemmelse med en minimumsstørrelse på boliger for at sikre, at der ikke bygges
små boliger, der kun er egnet som fx studieboliger.
Garager, carporte, overdækkede terrasser, udestuer mv. tæller ikke med i det samlede maksimale
etageantal.
Der er i bestemmelsen angivet et maks. etagemeterantal frem for en bebyggelsesprocent for at sikre
byggeriets maksimale kvadratmeter antal helt præcist. Det samlede antal etagemeter på maks.
1000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 35, hvis arealet tættere end 25 m langs
jernbanen ikke medregnes.
Der kan kun tillades i alt maks. 1000 m2 såfremt bl.a. parkering, fælles friarealer og støjkrav kan
overholdes, ellers skal antal etagemeter tilpasses/reduceres.
På hver grund kan der opføres en bolig i stueetagen på maks. 150 m2 og en bolig på 1. sal på
maks. 100 m2, eller også kan der opføres erhverv i stueetagen på maks. 150 m2 og en bolig på 1.
sal på maks. 100 m2. På grunden kan dog også være fx en åben-lav bolig. Bygges der
fx dobbelthuse, tæller det for 2 grunde.
Bestemmelsen om maks. fodaftryk sikrer god plads til, og kvalitet i størrelsen på, fælles friarealer.
Tagterrasse skal placeres oven på stueetagen, da placering af tagterrasse oven på 1. sal vil tælle
som en ekstra etage.
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5.2. Bebyggelsens omfang og placering delområde B
Boliger skal være min. 80 m2.
Det samlede fodaftryk for alle bygninger i delområdet må maks. være 1900 m2.
Der tillades, at der i alt bygges maks. 1900 m2, hvis der udelukkende bygges i 1 etage.
Der tillades, at der i alt bygges maks. 3000 m2, hvis der opføres en blanding af 1-2 etagers boliger,
Der tillades maks. 19 boliger, hvis der bygges udelukkende boliger i 1 etage, eller hvis boliger med 2
etager ikke indeholder vandrette etageskel.
Der tillades maks. 30 boliger, hvis der bygges boliger med vandrette lejlighedsskel.
Der tillades maks. 11 bygninger med vandrette lejlighedsskel.
Placeringen af byggeriet skal overholde fastlagt byggelinje på min. 25 m fra jernbanen, jf. Kortbilag
2.
Bebyggelserne i delområdet skal placeres, så det ubebyggede areal kan indeholde mindst to
store fælles friarealer, som i princippet vist på Kortbilag 2, jf. pkt. 7.2 Udendørs opholdsareal Delområde B.
Etagebebyggelse skal opføres med altan og/eller tagterrasse til hver bolig på 1. sal.
Ad 5.2.
Der er lavet en bestemmelse med en minimumsstørrelse på boliger for at sikre, at der ikke bygges
små boliger, der kun er egnet som fx studieboliger.
Bestemmelsen om maksimalt fodaftryk sikrer god plads til, og kvalitet i størrelsen på, fælles
friarealer.
Maksimal antal boliger i området er fastsat i bestemmelsen for at sikre, at området har plads
nok til bl.a. parkering, fælles friarealer og overholdelse af støjkrav.
I bestemmelsen er angivet maksimalt etageantal på 3000 m2, der samlet set må opføres, hvilket
er svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 30, når arealet tættere end 25 m langs jernbanen ikke
medregnes.
Der er fastsat maks. antal etageboliger for at sikre, at der kommer variation i området.
Tagterrasser skal placeres oven på stueetagen, da placering af tagterrasser oven på 1. sal vil tælle
som en ekstra etage.

5.3. Bygningshøjder og etageantal i delområde A
Der tillades maks. 2 etager.
Der tillades en facadehøjde på maks. 7,5 m målt fra fremtidig terræn.
Ad 5.3.
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Boligenheder i 2 etager kan have enten vandret eller lodret etageskel.
Fremtidig terræn skal fastsættes i byggesagen, som vil bero på en vurdering ift. klimatilpasning jf.
pkt. 6.3 Tilpasning til terræn.
Tekniske installationer, elevator- og trappetårn, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen eller etageantal.

5.4. Bygningshøjder og etageantal i delområde B
Der tillades maks. 2 etager.
Der tillades en facadehøjde på maks. 6,5 m målt fra fremtidig terræn.
Bygninger i delområdet skal variere mellem 1 og 2 etager, hvilket betyder, at ved sammenbygning af
flere boliger skal etageantal variere individuelt, ligesom enkeltstående bygninger også skal variere i
etageantal.
Ad 5.4.
Boligenheder i 2 etager kan have enten vandret eller lodret etageskel.
Fremtidig terræn skal fastsættes i byggesagen, som vil bero på en vurdering ift. klimatilpasning jf.
pkt. 6.3 Tilpasning til terræn.
Bestemmelsen, om at delområde B skal variere mellem 1 og 2 etager, sikrer, at der ikke kommer for
stort et fodaftryk, så der derved sikres en kvalitet i størrelsen på fælles friarealer, og
desuden sikres variation i byggelsernes udtryk.
Tekniske installationer, elevator- og trappetårn, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen eller etageantal.

Side 28

Udkast

Lokalplan 4-3-111

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facadeudtryk i delområde A
Den samlede facadelængde mod Vissevej må ikke overstige 40 m i alt.
Bebyggelse skal opføres med facade parallelt med Vissevej.
Erhvervsfacader skal åbnes i stueetagen mod Vissevej med vinduespartier og adgangsdøre.
Der skal laves frem og tilbagerykninger i facaden mellem hver eneste erhvervs-/boligenhed, uanset
om de er sammenbygget eller bygget som individuelle bygningsenheder. Frem- og
tilbagerykningerne i facaden skal være min. 1 m.
Bebyggelse skal som hovedprincip fremstå med teglsten som blankt murværk. Mindre facadepartier
og bygningsdele må desuden udføres i andre materialer fx tegl/beton, med pudsede flader,
partier med glas, træ eller lignende.
Småbygninger som skure, carporte, garager og lign. skal ligne og fremstå som en del af
bygningerne og dermed fremstå med fælles bygningskrop og helhed, hvis de er placeret i nærheden
af bygninger til erhverv og bolig.
Placeres småbygningerne selvstændigt uden nærhed til bygninger, kan de opføres som lette
konstruktioner i andre materialer, hvis de fremstår med et ensartet arkitektonisk udtryk med
sammenhæng i materialevalg på tværs af området.
Facader skal brydes i højden, så der ikke kommer en facade med blank mur på mere end 4 m i
højden uden skift. Der kan således ikke tillades blank mur højere end 4 m med mindre, der laves
skift/brud i facaden i form af materialeændring, relief i murværk, karnap, begrønning eller lign.
Trappeopgange skal ske indvendigt i bygningen, og der tillades ikke altangange.
Udvendige vinduesrammer må ikke laves i plast.
Bygningsdele må ikke udføres i metal, som giver afsmitning til regnvand (fx ubehandlet zink, kobber,
bly o.lign.).
Ad 6.1
Bestemmelsen om frem- og tilbagerykninger er lavet, da bygningerne på modsatte side af Vissevej
er kendetegnet ved mindre bygninger og ejendomme. Såfremt større byudviklingsprojekter ønskes
etableret i området, skal projektet derfor visuelt fremtræde med mindre sammenhængende
facadelængde og variation i facadelinjer med henblik på at tilpasse ny bebyggelse til områdets
eksisterende bebyggelse.
Bestemmelsen om at forskydningerne skal ske i facaden for hver eneste erhvervs/boligenhed
betyder, at hvis fx to erhvervs- eller boligenheder er bygget sammen, skal de forskydes ift. hinanden
min 1. mi facaden, selvom de sammmenbygget.
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Illustration af facadeforskydning mellem hver erhvervs- eller boligenhed.

Facaden skal åbnes mod Vissevej med vinduer og døre for at skabe liv i gadebilledet langs Vissevej
og undgå 'døde' facader langs vejen.
Ved byggeri mod Vissevej kan en 7,5 m høj bygningsfacade uden brud i facaden fremstå meget høj
og ensartet, hvilket ikke er kendetegnet på modsatte side af Vissevej. Derfor er der indsat
bestemmelser om maks. 4 m høj blank mur uden brud, der skal sikre mod høje ubrudte facader.
Udvendige trappeopgange og altangange tillades ikke ifl. bestemmelserne, da det ikke er et
arkitektonisk udtryk, der passer til området.

6.2 Facadeudtryk i delområde B
Der skal etableres mellemrum på min. 5 m for hver 20 m bygningsfacade.
Der skal laves frem- og tilbagerykninger i facaden mellem hver eneste bolig, hvis boligerne bygges
sammen. Forskydningerne i facaden skal være min. 1 m.
Bebyggelse skal som hovedprincip fremstå med teglsten som blankt murværk. Der kan suppleres
med partier af tegl/beton med pudset flader samt med partier med glas, metal eller træ.
Facaden skal bearbejdes med bl.a. tilbagetrækninger så der sikres spændende og varierede
facader, der også kan medføre spændende planløsninger og alsidige uderum med en mere privat
karakter.
Facader i dobbelthuse og lignende skal fremstå ens i materialer og farver, så både ydervægge og
tag fremstår ens.
Trappeopgange skal ske indvendigt i bygningen, og der tillades ikke altangange. Der kan dog
tillades enkelte udvendige trappeopgange, hvis det indarbejdes arkitektonisk og evt. begrønnes.
Småbygninger som skure, carporte og garager som placeres langs boligvejene ved boligerne skal
ligne og fremstå som en del af boligen og dermed fremstå med fælles bygningskrop og helhed.
Placeres småbygningerne nærmere end 25 m fra jernbanen og står selvstændigt uden nærhed til
bygninger, kan de godt opføres som lette konstruktioner i andre materialer, hvis de fremstår med et
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ensartet arkitektonisk udtryk med sammenhæng i materialevalg på tværs af området.
Udvendige vinduesrammer må ikke laves i plast.
Der må ikke anvendes materialer til facader, der giver afsmitning til regnvand (f.eks. ubehandlet
zink, kobber, bly, trykimprægneret træ samt træ, der skal overfladebehandles).
Ad 6.2
Bestemmelsen om frem- og tilbagerykninger er lavet for at sikre, at der ikke kommer lange
lige facader eller facadelinjer. Det skal skabe variation i opholdsarealerne omkring bygningerne, og
udtrykket skal virke varieret frem for en lige byggelinje. Det skal skabe spændende opholdsarealer
og kantzoner med lækroge og private zoner kontra fælles zoner.
Der kan maks. bygges 20 m sammenhængende facade, hvilket skaber variation og luft imellem
bebyggelserne. Det forhindrer desuden for lange uafbrudte bygninger, hvor der ikke er mulighed for
at bevæge sig imellem bygningerne.
Der er bestemmelse om facadeforskydning på min. 1 m mellem hver eneste boligenhed for at sikre
et varieret arkitektonisk udtryk i facaden og spændende opholdsarealer.

Illustration af facadeforskydning mellem hver boligenhed.

I visse tilfælde kan der gives tilladelse til anvendelse af metal, som facadebeklædning, der giver
afsmitning til regnvand (feks. zink, kobber, bly o.l.). Miljømyndigheden kan dog i det tilfælde stille
krav om rensning. Der skal derfor etableres særskilt rensning af dette vand.
Zinktagrender bør erstattes i det omfang, der er andre løsninger, der har samme holbarhed, og ikke
giver anledning til afsmitning til regnvand.
Zinktagrender kan accepteres ved mindre inddækninger og små flader.

6.3 Tilpasning til terræn
Forskydninger i bygningshøjderne skal etableres, så hver individuel erhvervs-/boligenhed
tilpasses terræn.
Er der variation i terrænet, og er der flere boliger eller erhverv bygget sammen, skal hver bygning
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indiviuelt forskydes i tag-/sokkelkote, så de følger terrænet.
Terrænkoten på arealet ligger mellem kote 6.0 og 6.5 (DVR90). Der tillades ifm. byggemodningen at
hæve terrænkoten til kote 7.0 (DVR90), jf. pkt. 7.8 Terrænregulering, hvorfor terrænkoten for nye
bebyggelser vil være maks. kote 7.0 (DVR90). Hæves terrænkoten over hele byggefeltet, skal
bygninger ikke tilpasses eksisterende terræn.
Ad 6.3
For at undgå at der etableres bebyggelser i ensartede lange rækker uden hensyn til eksisterende
terræn, er der lavet bestemmelse om, at der, for hver enkelt enhed, skal etableres forskydninger
i tag-/sokkelkote forårsaget af terrænforskelle. Hvis terrænet ikke skråner, behøves der ikke
forskydninger i højderne, da bygningerne i så fald ikke behøver forskydning i højden for at være
tilpasset til terrænet.

6.4 Tage
Der tillades ikke flade- eller afvalmede tage. Tage på garager, carpote og udhuse kan dog
udføres med fladt tag, hvis de udføres som "grønt tag" med mos, sedum eller lign.
Sammenhængende bygningsenheder skal have samme tagform.
Bebyggelse skal opføres med enten asymetrisk eller symmetrisk saddeltag med min. 15 graders- og
maks. 30 graders tagshældning i forhold til det vandrette plan eller med ensidet taghældning med
en hældning på 15 grader i forhold til det vandrette plan.
En del af tagfladen kan etableres med taghaver og tagterrasser, men dette tæller for en etage i sig
selv, hvorfor det ikke kan etableres ovenpå 2. etage, da det så vil tælle som 3 etager.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet, må ikke være
reflekterende og må ikke medføre blændingsgener.
Der tillades ikke skorstene i området.
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer.
Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse,
radioamatørvirksomhed eller lign., der kan ses fra offentlige veje-, områder eller parkeringsarealer.
Ad 6.4
Der tillades ikke flade tage, da det arkitektonisk ikke er et udtryk, der ønskes, eller vil passe ind i
dette område.
Der tillades pga. arkitektonisk udtryk ikke skorstene ud over små udtræksrør til emhætte og lign.

6.5 Tekniske bygningsinstallationer
Tekniske installationer, som fx ventilationsanlæg/-afkast, rørføringer mv., skal integreres i
bygningens arkitektur.

6.6 Skiltning Delområde A
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Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Undtaget herfra er firma- og logoskilte og
orienteringsskilte.
Skilte og flag må ikke opsættes på master eller tag, eller således at dele af skiltet rager op over
facaderne.
Belysning af skilte skal udføres, så lyskilden ikke er synlig fra offentlig vej og må ikke medføre
blændingsgener. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Eventuelle spotlamper og armaturer
skal være spinkle og udføres i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes
på. Lysskilte må ikke blinke.
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må hverken helt eller delvist dække
arkitektoniske elementer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding o.lign.
Skilte må ikke være reflekterende.
Udendørs LED-skærme tillades ikke. Der må ikke opsættes laserlys eller dynamiske, digitale
reklameskilte som fx lysaviser eller animerede reklamer.
Skiltning på facaden kan etableres med løse bogstaver, logoer og udhængsskilte, som er belyst eller
kan lyse.
Løse bogstaver og logoer må have en maks. højde på 0,4 m Udhængsskilte må have en maks.
højde på 0,5 m og en maks. bredde på 1,0 m.
Der kan etableres skiltning på vinduesfladerne, når skiltningen udgør maks. en fjerdedel af den
enkelte vinduesflade.
Der kan desuden opsættes maks. en pylon med fælles skiltning ved Vissevej med en maks. højde
på 1,8 m, en maks. bredde på 0,5 m samt en maks. dybde på 0,2 m. Pylonen må have 2 flader med
skilte.
I forbindelse med lejlighedsvise arrangementer kan der midlertidigt flages og skiltes i området.
Hvis der udelukkende etableres boliger og ingen erhverv, må der kun skiltes i form af almindelig
navne- og nummerskiltning. Desuden kan der opstilles et orienteringsskilt i form af fælles
oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke
dominerende.
Ad 6.6
Arkitektoniske elementer er eksempelvis udvendige døre, vinduer, gesimer, bånd, indfatninger og
pilastre.
Skiltning ud mod offentlige veje skal godkendes af Aalborg Kommune, inden de sættes op.
Opsætning af skilte inden for vejbyggelinjen kræver godkendelse fra vejmyndigheden.

6.7 Skiltning Delområde B
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Der må ikke skiltes undtaget skiltning i form af almindelig navne- og nummerskiltning. Desuden kan
der opstilles et orienteringsskilt i form af fælles oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal
udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelt
For etageboliger skal min. 25 % af et områdes areal udlægges til fælles udendørs opholdsareal.
For tæt-lav boliger skal min. 15 % af et områdes areal udlægges til fælles udendørs opholdsareal.
For åben-lav boliger skal min. 10 % af et områdes areal udlægges til fælles udendørs opholdsareal.
Ved en blanding af boligformer gælder, at der skal anvendes den største andel fælles udendørs
opholdsarealer.
Der skal, ud over fælles opholdsarealer, også etableres udendørs privat opholdsareal svarende til
min. 20 % af bruttoetagearealet til boligerne. Opholdsarealer skal have en placering og indretning,
som er egnet til formålet men kan fx godt laves i form af tagterrasser, altaner eller lignende. Det
private opholdsareal tæller ikke med i beregningen af de fælles friarealer.
Det private opholdsareal skal adskilles fra hinanden samt fra de fælles opholdsarealer med
beplantning eller inventar.
Fælles- og private opholdsarealer kan ikke tælles med i regnskabet, hvis de placeres nærmere end
25 m fra jernbanen eller ikke kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.
Der kan tillades fx legeplads, fælleshaver eller lign. placeret på fælles opholdsarealer.
Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer og beplantning skal til enhver tid varetages af den i pkt. 11
nævnte grundejerforening.
Ad 7.1
Bestemmelsen om, 'at der ved en blanding af boligformer gælder, at der skal anvendes den største
andel fælles udendørs opholdsarealer', betyder at hvis der fx blandes åben-lav og tæt-lav boliger i et
område, skal der anlægges 15 % af områdets areal til fælles udendørs opholdareal.
Ud over de fælles udendørs opholdsarealer, er der bestemmelser om, at der også skal anlægges
private udendørs opholdarealer svarende til 20 % af bruttoetagearealet. Hvis en bolig fx er 100 m2,
skal der anlægges 20 m2 privat udendørs opholdsareal i form af en privat terrasse, altan eller lign.
Det samlede naturindhold på arealet skal reduceres mindst mulig i de kommende tiltag, hvilket
betyder, at der fx ved anlæg af parkeringsområder mv. langs jernbanen skal tages hensyn til
natuindholdet på arealet. Er det fx muligt at bevare et træ, vil det gavne naturkvaliteten.

7.2 Udendørs opholdsareal - Delområde B
Der skal etableres min. 2 store sammenhængende friarealer, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal etableres min. 1 fælles legeplads i delområdet.
Ad 7.2
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Friarealerne skal etableres med min. 2 store sammenhængende volumener, og ikke blot være
forskellige 'restarealer', da der skal sikres et grønt udtryk i området, og særligt gode
opholdsmuligheder for områdets beboere.

7.5 Belysning
Byudstyr og belysning på opholds- og legepladsareal(er) skal fremtræde med samme
udseende/design, og skal være tilpasset funktion og områdets karakter.
Belysningen i området må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i
området, og der skal tages hensyn til nattehimlens mørke ved at begrænse det udsendte lys opad.
Stien a-b parallelt med jernbanen jf. Kortbilag 2, og stier fra parkeringspladser til/fra erhverv og
boliger skal være belyste.

7.6 Udendørs oplag
Oplagring og udendørs oplag må kun ske som en del af en overdækket parkering eller inden for
hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Oplag må ikke være synligt fra omgivelserne.

7.7 Hegn
Hegn tillades kun mellem private opholdsarealer. Der kan etableres mindre hegn uden beplantning
til adskillelse af terrasser eller lign. såfremt hegnet ikke er synlige fra de interne boligveje i de
enkelte delområder.
Ved opførelse af mure omkring terrasser eller lign. skal disse harmonere med tilstødende
bygningers udseende og materialevalg.
Ad 7.7
Der ønskes ikke hegn langs interne boligveje, friarealer m.v. men til fx adskillelse af terrasser på
bagsiden af en bolig, kan der godt etableres mindre sammenhængende hegn uden beplantning.

7.8 Terrænregulering
Der tillades ifm. byggemodningen at terrænregulere i lokalplanområdet, så terrænkoten hæves til
maks. kote 7.0 (DVR90) jf. pkt. 6.3 Tilpasning til terræn.
Der må ikke tilføres jord eller andre materialer, der kan udgøre en risiko for grundvandet/miljøet,
som forurenet jord, slagger, flyveaske m.m. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie
sand- og grusmaterialer.
Der findes en høj ved jernbanen, som skal bevares, og derfor ikke må terrænreguleres.
Efter byggemodning må der ikke foretages permanente reguleringer af terrænet på mere end +/- 0,5
m.
Efter byggemodning må der ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn inden for
1 m fra skel mod naboer, vej, sti og fællesarealer. Tilkørsel til carporte/garager er dog undtaget.
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Der må ikke foretages terrænregulering inden for drypzonen af bevaringsværdig beplantning jf. pkt.
7.9 Beplantning.
Ad 7.8
Der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse fremsendes redegørelse for
terrænændringer i forbindelse med nyt byggeri.
Da grundvandet står højt, og for at sikre ift. overfladevand, tillades, at terrænkoten hæves til 7.0
(DVR90). Derved vil de lavest liggende arealer have samme terrænkote som de øvrige
bebyggede arealer i området, fx samme terrænkote som for boligerne mod syd-øst på Indkilde Alle.
Desuden ligger vejen Indkilde Alle også med en terrænkote på 7.0 (DVR90), hvorfor
lokalplanområdet vil ligge i samme niveau som vejen, hvis arealet hæves til maks. terrænkote 7.0
(DVR90).

7.9 Beplantning
Eksisterende beplantning /bevaringsværdig beplantning
Eksisterende træer langs Indkilde Alle skal bevares, og udskiftes til tilsvarende, hvis de bliver syge.
Udtrykket skal fortsat være en ensartet trærække, både artsmæssigt og i størrelsen på træerne. Den
eksistrende alle-træ beplantningen langs Indkilde Alle kan med fordel fortsættes med nye
alle-træer langs den resterende del af Indkilde Alle og langs Vissevej med Lindetræer (Tilia) med
12 m afstand.
Beplantning omkring det tekniske anlæg i delområde C, jf. Kortbilag 2, skal beskyttes.
Beplantningen består af træer og buske og virker afskærmende. Beplantningen skal fortsat
fastholde et udtryk af fritvokende træer og buske med hjemmehørende arter.
Beplantning langs jernbanen
Der skal være en afskærmende beplantning mod jernbanen. Beplantningen kan bestå af
eksisterende beplantning. Funktionen skal være en tæt afskærmning mod jernbanen med både
træer og buske. Træerne skal være hjemmehørende.
Beplantning langs interne boligveje
Der skal plantes allé-beplantning langs min. den ene side af alle interne boligveje i delområde A og
B. Træerne skal minimum kunne opstammes til nødvendig frihøjde. Træerne skal minimum kunne
opnå en højde på 10 m som fuldt udvokset. Træerne skal stå med maks. 8 m afstand, som vist i
princippet på kortbilag 2. Træer skal så vidt muligt være hjemmehørende i Danmark eller i
Nordeuropa. Minimumsbredden på plantebedet er 2 m.
Allé-træerne skal plantes uanset evt. skyggegener, men kan placeres så skygger generer mindst
mulig på fx private udendørs opholdsarealer.
Beplantning ved private opholdsarealer
Mellem private opholdsarealer og Indkilde Alle kan plantes hæk i sorten bøg for at afgrænse de
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private opholdsarealer. Der skal sikres mellemrum i hækken langs Indkilde Alle flere steder for at
sikre gennemgang af områdets stier.
Beplantning til markering af af indkørsler
På begge sider af vejtilslutningerne, der hvor boligvejene til delområde A og B kobles på Indkilde
Alle, skal der plantes træer i fx sorten rødelg. Træerne skal plantes uanset evt. skyggegener, men
kan placeres så skygger generer mindst muligt på fx private udendørs opholdsarealer.
Beplantning ved parkeringsarealer
P-arealer skal afskærmes med beplantning i min. 1 meters højde
Parkeringspladser med mere end 4 pladser skal afskærmes med tæt buskbeplantning i minimum 1
m højde ud imod opholdsarealer og omkringliggende veje. Der kan desuden plantes træer omkring
parkeringspladserne, undtaget hvis træerne skygger på private opholdsarealer, i så fald må der ikke
plantes træer omkring p-pladserne.
Beplantning ved fælles friarealer
Mindst halvdelen af arealet på de to sammenhængende fælles friarealer i delområde B skal
indeholde andet end kun plænegræs. Det skal være i form af elementer til fællesakitiviteter som fx
legeophold, siddemuligheder, frugttræer, bålplads, fælles køkkenhaver eller lign.
Ved beplantning og begrønning af ubebyggede arealer, skal beplantningen overvejende bestå af
hjemmehørende, stedtypiske arter og skal være robust og velegnet til det lokale klima. Der skal
være særligt fokus på at sikre gode vækstbetingelser, herunder bl.a. for så vidt angår
plantehullernes størrelse og vækstmaterialet.
Fælles opholdsareal skal gives et overvejende grønt præg fx med beplantning af stauder, græsser
og buske og mindre træer i kummer og indrettes med opholds- og legefaciliteter under hensyntagen
til solorientering og vindforhold.
Ren og vedligeholdelse

Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer og beplantning skal til enhver tid varetages af den i pkt. 11
nævnte grundejerforening.
Ad 7.9
Ny beplantning, herunder vejtræer, skal sikres gode vækstvilkår.
Ny beplantning skal indpasses under hensyntagen til trafikale oversigtsforhold.
Arealet på de to sammenhængende fælles friarealer skal indeholde andet end plænegræs for at
sikre, at der ikke blot laves en græsplæne, der ikke umiddelbart indbyder beboerne til brug af
området. Derfor skal halvdelen af de to store sammenhængende fælles friarealer indeholde
elementer til fællesaktiviteter.
Eksempler på hjemmehørende arter:

Side 38

Udkast

Lokalplan 4-3-111

Træer:: Alnus-arter; røn: sorbus-arter; Kirsebær: Prunus arter; Birk: Betula-arter; Pil: Salix-arter;
Navr: Acer campestre,
Urter og græsser: Cikorie, Uldbladet kongelys, Prikbladet perikon, Læge-Alant, Humlesneglebælg, Almindelig katost, Vild kørvel, Gærde-kartebolle, Ensidig klokke, Filtet
burre, Kornblomst, Mørk kongelys, Tjærenellike, Lancetvejbred, Rundbælg, Almindelig
blåmunke, Almindelig kongepen, Almindelig røllike, Almindelig torskemund, Blåhat, Hvid
okseøje, Håret høgeurt, Engelsk græs, Stor knopurt, Rødknæ.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Indkilde Alle.
Der må maks. etableres 1 vejadgang til hvert delområde.
Etableres regnvandsbassiner, skal der sikres vejadgange fra stamvejen til disse og sikres mulighed
for at køre rundt om bassinet til brug ved service og vedligeholdelse.
Ad 8.1
Da det ikke er en projektlokalplan, vil den endelige placering af vejadgang først blive konkretiseret,
når der ansøges om et byggeprojekt på området. Vejadgangene aftales i byggesagen i dialog med
vejmyndigheden.

8.2 Veje
Vejene skal udlægges i en bredde på min. 8,5 m. Der skal etableres 5,5 m kørebane og et 1,5 m
bredt fortov. Derudover kommer rabat med træer langs den ene side af vejen i både delområde A og
B. Desuden skal dertil tillægges rabatarealer til fx lunker.
Alle vejstrækninger skal indholde sving og må ikke udelukkende være lige vejstrækninger.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Der skal etableres rabat evt. med lunker langs vejene for at opsamle overfladevand.
Vejene skal etableres med regnvandsbede placeret i selve vejarealet i passende afstande, så
overfladevand fra vejen ledes til regnbedene og dermed forsinkes/nedsives lokalt,
inden overskydende vand evt. ledes til kloak. Hvor der etableres regnvandsbede, skal de placeres i
forhold til kørekurver for 12 m lastbil og understøtte, at vejen indrettes til en hastighed på 30 km/t.
Regnbedene skal desuden beplantes jf. bestemmelserne i pkt. 7.9. Beplatning.

Eksempel på udformning og beplantning af regnbed i vejareal.

Dele af boligvejene skal anlægges med en belægning af fliser eller belægningssten, som
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er permeable.
Langs Indkilde Alle skal som minimum etableres fortov fra Vissevej frem til vejtilslutning til
Delområde B, jf. Kortbilag 2.
Ad 8.2
Bestemmelsen om, at vejene skal indeholde sving/være buede, er lavet for at sikre, at området ikke
opdeles i et vejgrid af ene lige veje, som det fx ses i naboområdet, og som ikke ønskes ift. udtrykket
af uderummene i dette område.
Belægningerne skal på dele af vejene være permeable for at sikre lokal afledning af regnvand.
Der skal etablers fortov fra Vissevej langs Indkilde Alle frem til vejadgangen til Delområde B, som
vist på Kortbilag 2. Der kan desuden med fordel også etableres fortov videre langs hele Indkilde
Alle.

8.3 Stier
Lokalplanområdet skal forbindes til det eksisterende stinet i princippet med stiadgange som vist på
Kortbilag 2.
Der skal anlægges en dobbeltrettet fællessti, sti a-b, parallelt med jernbanen som vist i princippet på
Kortbilag 2. Stien navngives Indkildestien. Stien skal tilsluttes både Indkilde allé og
Vissevej. Stien skal udlægges med en bredde på 4 m og anlægges med fast belægning
(belægningssten eller asfalt) på mindst 3 m og rabatter på hver side. Der skal etableres lokal
håndtering af overfladevand fra stierne. Stien skal belyses på hele strækningen.
Der skal anlægges stier i både delområde A og B til/fra parkeringspladser til erhverv- og
boligadgange som i princippet vist på Kortbilag 2. Stierne skal anlægges med en bredde på mindst
1,5 m og anlægges med fast belægning (belægningssten eller asfalt). Desuden skal der anlægges
rabatter til hver side af stierne med beplantning og lokal håndtering af overfladevand. Stierne skal
belyses.
Der skal etableres min. 3 stier, som kobler de interne veje/parkeringsområder sammen med
Indkildestien a-b, der løber parallelt med jernbanen. Disse stier skal anlægges med fast belægning
(belægningssten eller asfalt).
Der skal etableres en stitilkobling i det sydlige hjørne af lokalplanområdet, som vist i princippet på
Kortbilag 2, som kobler til en trampesti uden for lokalplanområdet langs Indkildestrømmen.
Hvis der etableres erhverv og /eller etageboliger i delområde A, skal der, ud over stien a-b, etableres
yderligere min. en stiadgang fra Vissevej til delområde A, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der bør etableres en sti, evt. blot en trampesti, til højen, der ligger nær jernbanen, som kan bruges
som udkigspunkt over området.
Stier med fast belægning må ikke skære fælles friarealer midt over, men skal forløbe i udkanten af
fællesområderne.
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Der skal tages hensyn til de private opholdsarealer ved placering af stier, således der undgås
indbliksscener til det private opholdsareal fra forbipasserende fodgængere på stierne.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien a-b og stiadgangene til/fra lokalplanområdet kan flyttes nogle
meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløbet.
Bestemmelsen om, at stier med fast belægning ikke må skære fælles friarealer midt over, er lavet
for at sikre, at fællesarealerne ikke blot anlægges som en sti med brede kanter, som ikke giver
anledning til øvrige aktiviteter og opholdsmuligheder end passage på stierne. Derfor skal stierne
forløbe i udkanten af fællesområderne.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til:
2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig,
1½ parkeringsplads pr. tæt-lav,
1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal erhvervsareal (eksl. garageanlæg).
Fælles parkeringsarealer (mere end 4 pladser) skal skærmes med beplantning jf. pkt 7.9
Beplantning.
I delområde A skal alt parkering placeres nærmere end 25 m fra jernbanen undtaget parkering til
personer med handicap, som skal placeres nær bebyggelse.
I delområde B skal den primære fællesparkering (dvs. over 50 % af parkeringspladserne) placeres
nærmere end 25 m fra jernbanen. Langs stamvejene i delområde B kan desuden tillades en mindre
del af parkeringspladserne til boligerne, bl.a. skal parkering til personer med handicap placeres nær
bebyggelse.
Parkeringspladser skal etableres med permeable belægninger, men sikres en jævn overflade for
bl.a. gangbesværede. Parkering til personer med handicap skal etableres med belægning egnet
dertil.
Ad 8.4
Der er lavet bestemmelser for placeringen af parkeringspladser for at sikre, at parkeringsområderne
samles i fælles parkeringsområder, der ligger placeret tæt ved jernbanen, hvor der ikke kan tillades,
at boliger og erhverv placeres.
Ved placering af p-pladser inden for 25 m af jernbanen, skal det ske under hensyntagen til de
naturkvaliteter der findes langs med jernbanen, så hvis det er muligt at indpasse, skal fx
eksisterende træer bevares.

8.5 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkeringspladser med mindst 1,5 pladser pr. 100 m² etageareal erhverv.
Mindst halvdelen af cykelparkeringen skal anlægges overdækket.
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Cykelparkering skal etableres på terræn enten som fælles parkeringsareal eller i direkte tilknytning
til den enkelte etagebolig eller erhverv.
Ad 8.5
Det skal fremgå af bebyggelsesplanen ved ansøgning om byggetilladelse, hvor der indrettes areal til
cykelparkering til erhverv og etagebolig. Gode forhold for cykelbrugerne skal være med til at fremme
bæredygtig mobilitet.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

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

9.3 Regnvand
Overfladevand skal ledes til Indkildestrømmen.
Der skal laves forsinkelser med regnbede m.v. inden udledning til Indkildestrømmen i
overensstemmelse med pkt. 8.2 Veje.
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 m fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk er
kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.
Da lokalplanområdet ligger indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg / Aalborg
Lufthavns landingsbaner, skal etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække
fugle, sendes til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden der kan gives tilladelse.
Eventuel dispensation kan kun ske med efter dialog og godkendelse fra Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse.

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.
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Der skal indrettes områder 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.
Der findes en eksisterende ledning i delområde C og D, jf. Kortbilag 2, som skal respekteres.
Ad 9.6
Der findes bl.a. en ledning i vestlig del af lokalplanområdet på tværs af matr. 8fo, Delområde C og D.
Ledningen må ikke bebygges ovenpå.

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader (jf. punkt 6.4
Tage) eller facader og må ikke medføre blændingsgener.
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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 (på sigt) udformes på en måde, der sikrer,
at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Der er støj fra Vissevej, som forventes at skulle håndteres ift. bebyggelse i Delområde A. Området
skal ved 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.
Langs Vissevej må der ikke etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning som
støjvold, støjmur eller lignende. Afværgende foranstaltninger skal ske i/på facade eller integreres i
bygningerne i Delområde A.
Terrasser, herunder tagterrasser, i Delområde A skal placeres mod syd-øst væk fra Vissevej, så
bygningerne skærmer for støjen.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst mulig gene for
støjfølsomme anvendelser.

10.3 Støj fra jernbane
I området skal ny bebyggelse og ændringer af eksisterende bebyggelse (på sigt) udformes på en
måde, der sikrer, at støj- og vibrationsniveauet fra jernbanen overholder Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
Ad 10.3
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støj- og vibrationsniveauet
dokumenteres ved målinger eller beregninger.

10.4 Håndtering af overfladevand og grundvand
Overfladevandet skal ledes til Indkildestrømmen. Der kræves ikke etablering af bassiner til
overfladevand, men regnvand skal forsinkes og afledes lokalt. Ubebyggede arealer skal
derfor indrettes med lokale løsninger for håndtering af regnvand. Der skal bl.a. etableres regnbede
og permeable belægninger på vejene samt permeable belægninger på parkeringspladser (jf. pkt. 8.4
Parkering). Desuden skal der etableres grønne tage, hvis der laves flade tage på fx carporte (jf. pkt.
6.4 Tage).
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Pga. høj grundvandsstand tillades hævet terræn ved byggemodning jf. pkt 7.8. Terrænregulering.
Ad 10.4
Der er udledningstilladelse til, at overfladevand kan ledes til Indkildestrømmen, men for at mindske
mængden af vand, der ledes direkte til Indkildestrømmen, og dermed aflaste, er der lavet
bestemmelser for forsinkelse og lokal afledning af regnvand.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for delområde A og B, såfremt der bygges haveboliger eller
erhverv, med medlemspligt for samtlige grundejere af haveboligerne og erhverv. Afgrænsningen af
den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen/Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på
fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer,
alle-beplanting og øvrig beplantning.
Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser om oprettelse af
grundejerforeninger for områder med blandet anvendelse. Imidlertid ejes lokalplanområdet af
Aalborg Kommune og evt. senere af en anden eller flere nye grundejere, der i forbindelse med salg
vil sikre oprettelse og pligt til medlemskab af en grundejerforening, bl.a. til drift af fællesarealer og
fælles anlæg.
Ad 11.1
Bestemmelsen indeholder begrebet haveboliger, som dækker boliger som er opført fritliggende, eller
helt eller delvis sammenbygget med en eller flere bygninger af tilsvarende art. Desuden fritliggende
boliger med to boliger.

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

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

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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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 og fortov er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2. Veje.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3. Stier.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4. Parkering og 8.5. Cykelparkering.
Beplantning og anlæg af fælles udendørs opholdsarealer (herunder legeplads, belysning mv.) er
udført i overensstemmelse med pkt. 7. Ubebyggede arealer.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning i
overensstemmelse med pkt. 9.2. Kloakering.
Det er dokumenteret, at Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier for støj fra Vissevej er
overholdt i overensstemelse med jf. pkt. 10.1. Støj fra trafik.
Ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentlig.
Håndtering af høj grundvandsstand og overfladevand er sikret i overensstemmelse med pkt. 9.3
Regnvand og pkt. 10.4 Håndtering af overfladevand og grundvand.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplan for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 07-038 Boliger, Indkildestrømmen, Gug
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves de
servitutstiftende bestemmelser i følgende 4 servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 8FO, Gug By, Sdr. Tranders.
1) Tinglyst: 18.08.1977 Nr. 935876-76.
Titel: Dokoment om ekspropriation, vedr 8FO. Ekspropriation gennemført 1977 vedr. Vissevej.
Vurderes uaktuel nu og kan aflyses. Påtaleberettiget er Aalborg kommune.
2) Tinglyst: 18.08.1977. Nr. 957971-76.
Titel: Dokoment om ekspropriation, vedr 8FO. Ekspropriation gennemført 1977 vedr. Vissevej.
Vurderes uaktuel nu og kan aflyses. Påtaleberettiget er Aalborg kommune.
3) Tinglyst 14.12.1978. Nr. 935878‐76
Titel: Dokoment om byggelinier mv, vedr 8FO. Anses for at være uaktuel og må formodes fejlagtigt
ikke at være aflyst på ejendommen i 2005, hvor den er aflyst på matr.nr. 8l.
4) Tinglyst 14.12.1978. Nr. 957972‐76
Titel: Dok om byggelinier mv, vedr. 6 hl Forprioritet. Anses for at være uaktuel og må formodes
fejlagtigt ikke at være aflyst på ejendommen i 2005, hvor den er aflyst på matr.nr. 8l.
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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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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer

Miljøklasse

Klinikker mv.

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Terapi

1-3
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Dyreklinikker mv.

Dyreklinik

1-3

Kontorer

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Service

Kulturelle formål

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.
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Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Transformere (små)
Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7
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