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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og

indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.

Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete

tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.

Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet

niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og

indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal

offentliggøres.

I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:

Hvad området og bygningerne må bruges til.

Hvordan området må udstykkes.

Hvor store og høje bygninger må være.

Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.

Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.

Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om

bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen

beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke

for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er

bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og

bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå

byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller

lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i

lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.

Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det

Byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.

Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel

gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,

når arealer skal overføres til byzone, eller

når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område

eller projekt.

Hvad består lokalplanen af?

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om

lokalplanens indhold.

Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige

anvendelse.

Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af

området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har

borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når

offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme

eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.

Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages

endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så

omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med

offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,

er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke

må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev

offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i

planen.

De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse

I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.

I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen

og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til

anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved

lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål

Igennem de seneste år er der i Gistrup arbejdet intensivt med udviklingen af et tværgående projekt,

som skal samle Gistrup Skole og Gistrup Idrætscenter til et multifunktionelt rekreativt anlæg i

tilknytning til naturområdet ved Lundby Bakker - Projekt Gateway. 

Som et led i realiseringen af dette projekt har borgere i Gistrup fremlagt et ønske om at lade de

eksisterende boldbaner ved Spar Es midt i byen indgå; lokalplanområdet. Dette førte i 2017 til, at

byrådet ved budget 2017 besluttede at lade en del af midlerne fra et eventuelt salg af arealerne til

boligformål indgå som en medfinansiering til forbedringer ved hallen/skolen.

I samme periode er der blandt borgere i Gistrup kommet et øget fokus på at skabe en større

variation i byens boligtyper og dermed også byens beboersammensætning. Den overvejende del af

byen består i dag af parcelhuse, hvilket kan være problematisk, såfremt man ikke ønsker, kan eller

har mulighed for at bo i denne boligtype, men gerne vil flytte til eller blot blive i byen. 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er således et ønske om forbedringer ved hallen/skolen,

men også et generelt ønske om at udnytte området og dets centrale placering til at skabe en øget

boligdiversitet i Gistrup.

Formålet med lokalplanen er derfor at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at der på

en del af området ved Spar Es kan opføres bebyggelse i form af tæt-lav boliger samt give mulighed

for etableringen af et parklignende rekreativt område med mulighed for regnvandsbassin og et

forenings-/fælleshus.
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Området

Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

 

Lokalplanens område. Luftfoto 2018

Lokalplanområdet
På oversigtskortet ovenfor er lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid streg. Lokalplanområdet

ligger som et grønt område midt i Gistrup by mellem Hadsundvej og Lyngtoften. Området ligger i

byzone og har et areal på 2,4 ha.

Hovedparten af området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse som vintertræningsbaner for

fodboldklubben LKB - Lundby Krat Boldklub. I området ligger således en 11-mands bane og en

9-mands bane med tilhørende lysanlæg. Derudover ligger der i områdets sydøstlige hjørne to

bebyggelser – Spar Es og Spar To – der bliver brugt til forskellige foreningsformål blandt andet

cykelklubben.

Lokalplan 7-2-104Vedtaget

Side 5



I kraft af sin funktion som boldbane fremstår området meget fladt. Cirka midt i området er der dog et

nord-sydgående terrænspring, hvilket betyder, at den vestligste del af området ligger ca. 0,5 meter

lavere end den østlige. Derudover er der et mindre niveauspring fra parkeringspladsen ved

Lyngtoften og ned til det resterende område.

Oversigtskort med de eksisterende forhold.

Området vejbetjenes fra Hadsundvej og Lyngtoften. Fra Lyngtoften er der adgang til en mindre

parkeringsplads, som primært betjener de to foreningshuse og brugerne af boldbanerne. Fra

Hadsundvej er der derimod direkte adgang til selve området. Denne adgang anvendes fortrinsvist til

forskellige servicefunktioner.

Særlig karakteristisk for lokalplanområdet er, at det fremstår meget lukket. Med undtagelse af de to

vejadgange er området omgivet af parcelhuse til alle sider. Derudover fremstår området meget

grønt, hvilket skyldes de store græsflader og den massive beplantning i skel mod de

omkringliggende boliger. Området gennemskæres af flere beplantningsbælter bestående af større

træer og lave afskærmende hække mod boldbanerne. 

Områdets begrænsede størrelse, dets lukkethed og det meget grønne udtryk giver fornemmelsen af

en grøn oase midt byen. 

Inden for området findes desuden to tv-master samt en sirenemast, som skal indarbejdes i

bebyggelsesplanen. 
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Foto af boldbanerne med de to klubhuse i baggrunden, og den ene af de to telemaster i området.

Omgivelser
Lokalplanområdet har en særdeles central beliggenhed midt i Gistrup med kort afstand til skole,

dagligvarebutikker, idrætsfaciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder ved Lundby

Bakker. Samtidig er der fra området kort afstand til universitetsområdet, Gigantium og det

kommende universitetshospital, hvorfra der bliver forbindelse til Aalborg Centrum med

BRT-forbindelsen og betyder, at der kommer en busforbindelse, som primært kører i eget tracé (BRT

står for Bus Rapid Transit) . Fra området er der ca. 8 km til Aalborg Centrum.
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Området set fra syd.
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Lokalplanens indhold

Lokalplanens bestemmelser er udarbejdet på grundlag af principperne i illustrationsplanen vist på

Kortbilag 3. 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et attraktivt boligområde med tæt-lav boliger eller

etageboliger i form af rækkehuse, dobbelthuse eller lejligheder i 2 plan. 

Derudover udlægger lokalplanen et areal til rekreative formål herunder etablering af et

regnvandsbassin til håndtering af overfladevand samt et eventuelt nyt forenings-/fælleshus.

Illustrationsplan der viser et eksempel på, hvordan området kan indrettes i overensstemmelse med lokalplanens

bestemmelser.

Disponering
Lokalplanområdet er disponeret gennem udlæg af tre delområder bestemt af deres anvendelse -

delområde A, B og C (se Kortbilag 2).

Delområde A omfatter områdets vestlige del og udlægges til boligformål, mens delområde B

omfatter den østlige del og udlægges til rekreative formål. Delområde C omfatter den nordlige del af
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området samt område udlagt til stamvej og stiforbindelse langs stamvejen.

De tre delområder har et areal på henholdsvis 14.441 m2, 7.070 m2 og 2.773 m2.

Baggrunden for områdets disponering har været at skabe et roligt boligområde samt skabe gode

adgangsforhold til det rekreative område gennem udlæg af en stiforbindelse mellem Hadsundvej og

Lyngtoften. Derudover har drikkevandsinteresserne i området også haft indflydelse på områdets

disponering.

Anvendelse
Lokalplanen udlægger delområde A til boligformål i form af tæt-lav boliger eller etagebebyggelse i 2

etager.

Ved tæt-lav forstås boliger som dobbelthuse, rækkehuse og lignende, som er adskilt af lodrette

lejlighedsskel. En eventuel 1. sal skal således forbindes via en intern trappe. 

Ved etageboliger forstås boliger, som er adskilt af både lodrette og vandrette skel. Således kan der

ved etageboliger opføres lejligheder i to plan, og adgangen til en eventuel 1. sal kan finde sted via

en ekstern trappe. Altangange skal opføres som en integreret del af bygningens volumen, således

at adgangsarealets ydersider ligger bag eller følger bebyggelsens facadelinje.

Delområde B udlægges til rekreativt areal i form af et grønt rekreativt område med stiforbindelse. 

Som en del af delområde B giver lokalplanen mulighed for etablering af et regnvandsbassin til

forsinkelse af overfladevand fra områdets befæstede arealer - tagflader samt veje- og

parkeringsarealer. Det forventes, at regnvandsbassinet vil udgøre en væsentlig andel af delområdet.

Regnvandsbassinet forventes hovedsageligt at blive tørt, hvorfor det vil kunne anvendes til f.eks.

boldspil og dermed udgøre en dobbeltfunktion. Regnvandsbassinets brinker skal udformes med lav

hældning.

Derudover gives der mulighed for et foreningshus i områdets sydøstlige del, som eventuelt kan

erstatte det eksisterende - Spar Es.

Delområde C skal anvendes som stamvej for boligbebyggelsen, og der skal anlægges en

stiforbindelse langs vejen. Den resterende del af delområde C er udlagt til friareal. Inden for området

er der en eksisterende mast.

Bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse i forbindelse med nye boliger i delområde A og et nyt

forsamlingshus i delområde B.

Bebyggelsen inden for delområde A kan opføres op til 2 etager med udnyttelig tagetage.

Bebyggelsen må opføres med en højde på maks. 8,5 m. Facadehøjden må maks. være 7,5 m -

undtaget herfra er gavlfacaden.

Inden for delområde A giver lokalplanen mulighed for opførelse af 6.000 bruttoetagemeter til

boligformål svarende til en bebyggelsesprocent på 35%, når både delområde A og C er indregnet.

Inden for delområdet udlægger lokalplanen et byggefelt under hensyntagen til eksisterende

bevaringsværdig beplantning. Bebyggelsen skal fordeles ligeligt imellem området nord og syd for
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den grønne korridor, som er skitseret på Kortbilag 2. Der skal altså være ca. 3.000 bruttoetagemeter

nord for korridoren og ca. 3.000 bruttoetagemeter syd for korridoren. Såfremt byggeretten skal

udnyttes til fulde, skal bebyggelsen opføres i 2 etager, hvilket medfører et mindre "fodaftryk" fra

bebyggelse i området og dermed en mere "luftig" bebyggelsesplan.

Bebyggelsen i delområde A skal som helhed fremstå som en dynamisk struktur i et grønt område.

Inden for hver bebyggelsesenklave skal bebyggelsen have et gennemgående arkitektonisk udtryk i

form og materialevalg med mulighed for mindre variationer.

Det er tanken, at bebyggelsen inden for hver bebyggelsesenklave skal opføres i mindre

bygningsvolumener med 4-6 enheder omkring et fællesstrøg, der for beboerne tjener et både

funktionelt og rekreativt formål. Gaderummene spiller således en central rolle i bebyggelsesplanen

som et kompakt og intenst byrum, hvor folk kan mødes, og livet kan udfolde sig.

For at sikre en harmonisk bebyggelse i området fastlægger lokalplanen, at tagform og tagmateriale

for alle boligenklaver inden for delområde A skal være ens eller baseret på samme arkitektoniske

tema. Da lokalplanområdet ligger omgivet af eksisterende boliger, som primært har sadeltag, er der

bestemmelse om, at ny bebyggelse skal have sadeltag. Dog kan det både udformes symmetrisk og

asymmetrisk.

I lokalplanens bestemmelser står, at ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk

formsprog og have et højt kvalitetsniveau. Nedenfor er vist et par eksempler på, hvordan denne

bestemmelser kan tolkes.

Referencebilleder der viser eksempler på nutidig arkitektur. Eksempel til venstre er fra Ringkøbing K (SLA). Til højre

ses Grønnegården i Skalborg.

Det fremgår også af lokalplanens bestemmelser, at såfremt der etableres bebyggelse med vandret

etageadskillelse, skal udvendige trapper og altangange integreres i bygningens arkitektur.
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Referencefotos, hvor man til venstre ser eksempel, på hvordan udvendig trappe samt altangang kan integreres i

arkitekturen. Til højre ses hvordan en udvendig trappe og altangang ikke er integreret i arkitekturen..

I delområde B giver lokalplanen alene mulighed for opførelse af et fælleshus eller et foreningshus

med en størrelse på maks. 300 m2 (bruttoetagemeter).

Infrastruktur
Lokalplanen skal sikre, at trafikbelastningen fra den nye bebyggelse afvikles på en hensigtsmæssig

måde i forhold til den eksisterende infrastruktur.

Lokalplanen fastlægger, at der i delområde C skal placeres en stamvej med vejadgang fra

Hadsundvej - vej a-a jf. Kortbilag 2. Vejen skal vejbetjene delområde A og B. Vejadgangen etableres

i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet. I dag deles denne vejadgang imidlertid med

Dragehøjvej, og en realisering af lokalplanen vil derfor kræve, at der udarbejdes en fælles løsning,

hvor Dragehøjvej tilkobles den nye stamvej – jf. Kortbilag 2
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Billede af indkørslen til området fra Hadsundvej. Til venstre ses vejadgange til Dragehøjvej og til højre Dragehøjstien,

der fører ind i området og forbi klubhusene til Lyngtoften. 

Stamvejen føres ind til bebyggelsen i den nordlige del af lokalplanområdet, hvorefter den løber langs

kanten af det rekreative område. Vejen kommer derved til at udgøre overgangen mellem det

rekreative område i delområde B og boligbebyggelsen i delområde A. Fra stamvejen tilkobles

boligvejene i form af de to fællesstrøg vej b-b jf. Kortbilag 2.

De to fællestrøg skal hver især udgøre omdrejningspunktet i de respektive bebyggelser og i højere

grad fungere som et byrum end en egentlig boligvej. Derfor skal der i udformningen af vejene være

opmærksomhed på deres karakter, således de motiverer til liv, leg og ophold og et sted, hvor

beboerne kan mødes. Se eksempel på hvilken karakter fællesstrøg skal have nedenfor.
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Referencebilleder der viser eksempeler på den ønskede karakter langs de to fællesstrøg.

Samtidig skal fællesstrøget være i stand til at opfylde de funktionelle krav, som adgangsvej til det

respektive bolig- og parkeringsområde. Dette medfører, at vejen/strøget skal udformes under

hensyntagen til at biler kan passere hinanden, at der skabes den fornødne manøvreafstand, og at

der indrettes et område, hvor det er muligt for lastbiler at vende.

Lokalplanen fastlægger en parkeringsnorm på 1½ p-plads pr. boliger, hvor den ½ plads eventuelt

kan anlægges som fælles gæsteparkering.  

Fra stamvejen skal der i øvrigt sikres vejadgang for en lastbil, som kan servicere og vedligeholde

regnvandsbassinet i delområde B.

Lokalplanen udlægger stier langs stamvejen og igennem delområde B. Da delområde B også skal

være et rekreativt areal for beboerne i området, er det vigtigt, at det kobles op de øvrige

forbindelser, således der skabes cirkulation. Lokalplanen udlægger derfor en stiforbindelse, som

forbinder Lyngtoften og Hadsundvej. Stien skal anlægges med en bredde på mindst 2 m. og være

niveaufri, hvilket betyder, at terrænspringet mellem parkeringspladsen ved Lyngtoften og det øvrige

areal udlignes.

Derudover giver lokalplanen mulighed for anlæg af mindre trampestier.

Beplantning og grønne områder
Lokalplanområdet skal generelt fremstå med en grøn karakter. Der findes en del bevaringsværdig

beplantning inden for området. Det fremgår af Kortbilag 2, hvilke områder med eksisterende

beplantning, som skal bevares. Især er de eksisterende træer med til at give området karakter fra

starten. 
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Skråfoto taget fra vest, hvor den eksisterende beplantning ses tydeligt. Det ses også, at størstedelen af den

eksisterende nabobebyggelse er med sadeltag.

I de ubebyggede områder skal der etableres "øer" med plads til ophold eller aktiviteter, eksempelvis

bålplads, nyttehaver, boldbaner, legeplads etc.

Der skal i delområde A være særligt fokus på den grønne korridor, som skal gives en størrelse og

udformning, som gør den anvendelig og sikrer, at den kan indgå som en del af områdets fælles

opholdsarealer.  Lokalplanen fastlægger, at min. 15 % af delområdets areal skal udlægges som

fælles opholdsarealer. Vejarealer kan ikke indgå som en del heraf. 
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Referencebilleder, der viser den ønskede karakter af de grønne kiler, samt illustrerer hvordan bebyggelse med et

nutidigt arkitektonisk præg kan udformes.

Som en del af det rekreative område i delområde B giver lokalplanen mulighed for etablering af et

regnvandsbassin. Bassinet anlægges sandsynligvis som et tørt bassin, hvor der samtidig er

mulighed for at bruge området til eksempelvis boldspil. Bassinets præcise omfang og udbredelse vil

først blive endelig fastlagt i forbindelse med projekteringen, men det vurderes, at det vil komme til at

udgøre en anseelig andel af delområde B.

Bassinet skal derfor have en naturlig karakter, således det ikke minder om et teknisk anlæg, men

bidrager til områdets rekreative karakter. Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at sikre at bassinet

får et naturligt præg, fastlægger lokalplanen, at brinkerne skal udformes med en hældning på maks.

1:5.

Terræn
Lokalplanens bestemmelser fastlægger, at niveauforskellen mellem den østlige og vestlige del af

lokalplanområdet skal udlignes som en del af byggemodningen. Dette gøres for at gøre det muligt at

etablere spilde- og regnvandshåndtering i den vestlige del af området. Den vestlige del af området

skal derfor hæves til ca. samme niveau som den østlige, hvilket betyder, at der skal påføres store

mængder jord.

Udgravningen af regnvandsbassinet i delområde B, anlæggelsen af veje og stier i området og

etablering af sandpuder til boligbebyggelser vil dog generere store jordmængder.

For at sikre jordbalance i området bør det tilstræbes, at overskudsjord anvendes til at hæve

terrænnet i delområde A. Dette kræver, at jorden har en kvalitet, som tillader, at den kan anvendes.

Efter endt byggemodning fastlægger lokalplanen, at der ikke må foretages terrænreguleringer ud

over +/- 0,5 meter. Der må ikke foretages terrænregulering inden for 1 meter fra vej-, sti- og

naboskel; tilkørsel til carport/garage dog undtaget.
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Billede fra den vestlige del af grunden. På billedet ses det lille niveauspring  som i forbindelse med byggemodningen

skal udlignes.

Miljø
Håndtering af overfladevand i området er en udfordring. På grund af drikkevandsinteresser i

området er det ikke muligt at nedsive regnvand. Området er i dag fælleskloakeret, og først om en

årrække vil det blive separatkloakeret.

Udgangspunktet for håndteringen af overfladevandet i området er derfor, at vandet skal ledes til

fælles kloakledning. For ikke at overbelaste systemet skal regnvandet fra de befæstede arealer i

bebyggelsen derfor først ledes til et regnvandsbassin, som skal neddrosle/forsinke vandet, således

at det i et kontrolleret tempo kan ledes til recipient - kloakledningen.

Af hensyn til drikkevandsinteresserne skal bassinet udformes med en beskyttende membran eller

lignende.

Det er tanken, at forsinkelsesbassinet skal etableres som et bassin, som kan anvendes til rekreative

formål. Indimellem vil bassin være vådt, men når det er tørt, vil det f.eks. kunne bruges til boldspil.
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Anden planlægning

Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større

sammenhæng.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier

for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i

planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i

lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,

kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der

foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke

forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan

ses sammen med den digitale lokalplan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1

og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig

indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes

at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få

tilladelse til at gå i gang med projektet.

På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i

ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når

det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for

en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's

medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske

for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er

beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura

2000-områderne. 

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,

om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-områder er beliggende ca. 10 km væk. Mod nordvest "Nibe Bredning,
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Halkær Ådal og Sønderup Ådal" og mod øst "Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov". Mod

syd ligger "Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø".

Pga. afstanden vurderes det, at en planlægning for et nyt boligområde midt i Gistrup, hverken i sig

selv eller sammen med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områderne.

Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura

2000-konsekvensvurdering.

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.

Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter.

Arealet anvendes ved planens udarbejdelse til rekreativt område i form af 2 fodboldbaner omgivet af

bymæssig bebyggelse. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- og

rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Plantebælter i renden af området, samt træer i området, kan dog potentielt være levested for

flagermusarter. Realisering af planen forudsætter, at dele af det eksisterende læbælte fjernes. Dog

bibeholdes store dele af beplantningen, og læbæltet suppleres med ny beplantning, der sikrer, at

læbæltet bibeholder sin karakter som spredningskorridor for planter og dyr.

Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

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 ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et

kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og

kommuneplan.

Kommuneplantillæget ændrer følgende:

Kommuneplanrammeområde 7.2.B1 udvides til også at omfatte den vestlige del af

lokalplanområdet. Der bliver mulighed for opførelse af boliger i form af tæt-lav boliger og

etagebebyggelse op til 2 etager samt en højde på maks 8,5 meter. 

Den eksisterende ramme for området - ramme 7.2.R2 reduceres, således at afgrænsningen kun

opfatter den østlige del af lokalplanområdet.

Kommuneplanrammen muliggør endvidere etablering af et regnvandsbassin og et

forenings-/fælleshus.

Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 6.1.2, at for tæt/lav boliger skal min. 15 % af et

områdes areal udlægges til fælles udendørs opholdsareal. Den primære del af det fælles
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opholdsareal skal placeres inden for delområde A i den på Kortbilag 2 viste korridor.
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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
Nordjyllands Historiske Museum gør opmærksom på, at museet kan have væsentlige arkæologiske

interesser i lokalplanområdet. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en forundersøgelse

af, om der kan påvises væsentlige fortidsminder. Museet opfordrer til, at der forud for

anlægsarbejder på lokalplanområdets nordlige og centrale dele gennemføres en større arkæologisk

forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder.

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.

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.

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.

En del af lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificering.

For den områdeklassificerede del af lokalplanområdet gælder, at hvis der opføres bl.a. bolig,

børneinstitution eller offentlig legeplads, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre

sig, at det øverste 50 cm's jordlag på ubebyggede områder ikke er forurenet, eller at der er varig fast

belægning.

Det bemærkes, at jordflytning indenfor den enkelte matrikel ikke kræver anvisning efter

jordflytningsbekendtgørelsen. Ren jord (indenfor det grønne område på kortet herunder) kan

benyttes til terrrænregulering. Jord fra det røde områdeklassificerede område skal håndteres
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indenfor dette område.

Den nordøstlige del af lokalplanområdet er beliggende i områdeklassiæceret område.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er omfattet af grundvandsinteresser,

Hovedparten af lokalplanområdet er udlagt som område med særlige

drikkevandsinteresser - OSD.

Området er udlagt som kildepladszone for almene vandværker (Gistrup Vandværk).

Den nordøstlig del af området er et boringsnært beskyttelsesområde - BNBO.

Derudover er området udpeget som følsomt indvindingsområde og pesticidsårbart område

Det er derfor vigtigt, at fremtidige aktiviteter tilrettelægges, så forurening af grundvandsressourcen

undgås. Brug af sprøjtemidler og gødning bør undgås.

Lokalplanen er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst
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Oversigtskort med lokalplanområdets placering vist sammen med nitratfølsomt indvindingsopland, kildepladszone til

Gistrup Vandværk samt område med særlige drikkevandsinteresser.

Af hensyn til drikkevandsinteresserne skal der ikke ske nedsivning af overfladevand fra tage, veje og

parkeringsarealer inden for området.

Følgende skal blandt andet sikres: 

Overfladevand for vej- og parkeringsarealer, samt tage, ledes i kloak evt. via et regnvandsbassin.

Eventuelle forsinkelses- og regnvandsbassiner skal udføres med tæt membran i bund og sider.

Kloakanlæg bør tætningsprøves. 

Eventuelle olietanke bør etableres overjordisk. 

Der må ikke anvendes forurenede materialer som forurenet jord, slagger, flyveaske mv. 

Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie sand- og grusmaterialer.

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.

Lokalplanområdet er udlagt som kildepladszone, og derfor skal Aalborg Kommune, inden

anlægsarbejder påbegyndes, ansøges om tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning, hvis

dette bliver nødvendigt.

På grund af områdets særlige beskaffenhed kan der blive stillet krav om beregninger eller en

grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i

omgivelserne samt påvirke eksisterende jordforureninger 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 forsynings-

selskaber, der dækker det pågældende område.

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for

bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og

mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.

Matr.nr. 1b, Gistrup By, Nøvling

Tinglyst:  20.05.1953

Titel: Dok. om bebyggelse, benyttelse udsigt mv.

Indhold: Oversigtslinje fra tilslutning af Kabelhøjvej.

Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.

Servitutten findes ikke at være i modstrid med lokalplanen.

Matr.nr. 1b, Gistrup By, Nøvling

Tinglyst: 17.06.1960

Titel: Dok. om færdselsret.

Indhold: Færdelsret vedr. ikke lokalplanområdet, men matr. nr. 1he.

Påtaleberettiget: Ejer af matrikel 3a, 3g og 11a Gistrup By, Nøvling.

Servitutten findes ikke at være i modstrid med lokalplanen.

Matr.nr. 1b, Gistrup By, Nøvling

Tinglyst: 07.06.1962

Titel: Dok. om færdselsret

Indhold: Færdelsret vedr. ikke lokalplanområdet, men matr. nr. 1he.

Påtaleberettiget: Ejer af matrikel 12h Gistrup By, Nøvling.

Servitutten findes ikke at være i modstrid med lokalplanen.

Matr.nr. 1b, Gistrup By, Nøvling

Tinglyst: 04.09.1962

Titel: Dok. om færdselsret

Indhold: Færdelsret vedr. ikke lokalplanområdet, men matr. nr. 1he.

Påtaleberettiget: Ejer af matrikel 1aø Gistrup By, Nøvling.

Servitutten findes ikke at være i modstrid med lokalplanen.

Matr.nr. 1b, Gistrup By, Nøvling
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Tinglyst: 23.02.1963

Titel: Dok. om byggelinjer 

Indhold: Vedr. matr. nr 1bb udmunding i Hadsundvej. Findes ikke at være i modstrid med

lokalplanen.

Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

Servitutten findes ikke at være i modstrid med lokalplanen.

Matr.nr. 1bb, Gistrup By, Nøvling

Tinglyst: 22.05.1957

Titel: Dok. om færdselsret

Indhold: Færdselsret for ejeren af matr. nr. 11a ad den på matrikelkortet angivne 8,0 m. brede vej

over matr. nr. 1bb til matr. nr. 1b.

Påtaleberettiget: Ejer af matrikel 11a Gistrup By, Nøvling

Servitutten findes at være i modstrid med lokalplanen, og bør aflyses, men dette kan ikke ske

igennem lokalplanen.

Færdselsretten har kun gyldighed så længe matr. nr. 11a ejer matr. nr. 1b. Det gør matr. nr. 11a ikke

længere. Matr. nr. 11a er forpligtiget til at kvittere dokumentet til aflysning, når matr. nr. 1b sælges.

Dette er ikke sket.

Servitutten kan sandsynligvis aflyses med Tinglysningslovens § 20, da retten åbenlyst er ophørt.

Matr.nr. 1bb, Gistrup By, Nøvling

Tinglyst: 17.11.1994

Titel: Dok. om sireneanlæg

Indhold: Beredskabsstyrelsen har ret til at have sireneanlæg på ejendommen. Der skal friholdes 2x2

m. areal sirenestyreskabe samt at der kan opsættes sirenemast.

Påtaleberettiget: Beredskabsstyrelsen

I forbindelse med lokalplanens realisering bør der indledes dialog med Beredskabsstyrelsen 
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Bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for

områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om

planlægning.

Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke

etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen

ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er

altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål

1.1 Lokalplanens formål er:
 at sikre, at området kan anvendes til boligformål med mulighed for opførelse af tæt-lav

boligbebyggelse eller etageboliger,

 

at sikre en funktionsmæssig helhed i forhold til bebyggelse, rekreative områder samt færdsels- og

parkeringsarealer herunder vejadgange,

at sikre, at ny bebyggelse opføres som en harmonisk helhed omkring fælles færdsels- og

opholdsarealer,

 

at sikre fri- og opholdsarealer til boligerne i området, og fastlægge principper for områdets grønne

struktur, og

at sikre hensyn til drikkevandsinteresserne i området, herunder muligheden for at  anlægge et

regnvandsbassin.
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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 og C, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse

3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål. 

Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:

Tæt-lav boliger (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende).

Etageboliger i maks. 2 etager.

Rekreative formål.

Ad 3.1
Der kan i boligområder etableres lette former for erhverv som f.eks. frisør, klinik, dagpleje,

administration eller tegnestue o.lign, såfremt erhvervet udøves af den, der bebor ejendommen, der

ikke er ansatte i virksomheden og ejendommen som helhed ikke ændrer karakter af bolig.

Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, selskabslokaler, pavilloner o.lign.,

der f.eks. drives af en boligforening. 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.
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3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål

Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:

Rekreative formål

Regnvandsbassin

Foreningshus 

Tekniske anlæg herunder bl.a. antenne- og tv-master

 

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.

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelser er tekniske anlæg og rekreative formål. Området skal indeholde vej-
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og stianlæg.
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4. Udstykning

4.1 Udstykning delområde A
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 80 m² og maks.

400 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).

Ad 4.1
En udstykning til tæt-lav bebyggelse skal opføres efter godkendt bebyggelsesplan, der viser, at

byggelovens § 10A kan opfyldes.

4.2 Udstykning delområde B
Inden for området kan et foreningshus med tilhørende parkering udstykkes til en selvstændig

ejendom. 

4.3 Udstykning af tekniske anlæg, infrastrukturanlæg mv
Ejendomme til tekniske anlæg, herunder transformerstationer, el- og tv-master, regnvandsbassiner

o.lign. kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade plus manøvrearealer,

parkering e.lign. + 1,0 meter hele vejen rundt herom.

Infrastrukturanlæg (veje, parkeringsarealer o.l.) kan udstykkes til selvstændige ejendomme.
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5. Bebyggelsens omfang og placering

5.1 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal placeres i henhold til den retningsgivende

illustrationsplan vist på Kortbilag 3.

Inden for delområde A skal ny bebyggelse opføres inden for byggefeltet som angivet på Kortbilag 2. 

Bebyggelsen skal opføres i grupper af 2-6 sammenbyggede enheder i et regulært volumen. Disse

enheder skal placeres med en afstand af min. 3 m og samtidig vinkles i forhold til hinanden for at

skabe et dynamisk og varieret udtryk i bebyggelsen.

Inden for delområde B kan der i områdets sydøstlige del etableres et nyt foreningshus som

erstatning for de gamle, kaldet Spar Es og Spar To, eller der kan etableres et fælleshus. Nyt

forenings-/fælleshus skal placeres min. 2,5 m fra naboskel.

Ad 5.1
Intentionen er, at der skal opføres to boligenklaver, der orienterer sig omkring de to boligvejes

dynamiske forløb (fællesstrøg).

For at skabe variation i bebyggelsen må der maks. sammenbygges 6 boligenheder. Desuden er det

intentionen, at hver bebyggelse vinkles i forhold til hinanden for at skabe et dynamisk og varieret

udtryk i bebyggelsen.

For tæt-lav er enheder det samme som boligenheder. For etageboliger menes der to oven på

hinanden liggende boligenheder.

5.2 Etageareal
Inden for delområde A må det samlede bruttoetageareal til boligformål ikke overstige 6.000

m2 fordelt med 3.000 m2 henholdsvis nord og syd for den grønne korridor.

Inden for delområde B må bebyggelsens samlede bruttoetageareal ikke overstige 300 m2.

5.3 Etager og bygningshøjder
Boligbebyggelse i delområde A må maks. opføres i 2 etager og en højde på maks. 8,5 m. 

Facadehøjden på bebyggelsen må ikke overstige en højde på 7,5 m. Undtaget herfra er

gavlfacaden. 

Bebyggelse i delområde B må maks. opføres i 1 etage og med en højde på maks. 6 m.

Niveauplan, hvorfra bebyggelsens højde skal måles, er i den nordlige boligklynge kote 12,0 m

(DVR90) og i den sydlige boligklynge kote 12,3 m (DVR90).

Boligbebyggelse i den sydlige del af delområde A skal etableres med lodrette lejlighedsskel.

Ad 5.3
Bestemmelse om lodrette lejlighedsskel er indført for at undgå indkigsgener for nabobebyggelsen

mod syd på Lyngtoften. Bestemmelsen gælder for den del af bebyggelsen, der ligger tættest på det

sydlige skel.
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5.4 Facadelængder
Inden for delområde A må ny bebyggelse opføres med en facadelængde på højst 45 m.

Afstanden imellem boligstænger skal være min. 3 m.

 

Lokalplan 7-2-104Vedtaget

Side 34



6. Bebyggelsens udseende

6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk formsprog og have et højt

kvalitetsniveau. 

I delområde A skal ny bebyggelse inden for hver af de to boligenklaver opføres med et arkitektonisk

sammenhængende udtryk og i samme materialevalg.

Ad 6.1
Der er i redegørelsen indsat referencebilleder på, hvad der menes med et nutidigt arkitektonisk

formsprog, som vil kunne passe ind i området i Gistrup. Se afsnittet "Lokalplanens indhold". Med

højt kvalitetsniveau menes blandt andet, at der til bygningens udvendige flader skal vælges

materialer med et højt kvalitetsniveau, og som derfor er langtidsholdbare.

Boligenklave henviser til, at der laves en enklave med boliger nord for den grønne korridor og en

enklave med boliger syd for den grønne korridor.

6.2 Facader
Facader på beboelsesbygninger og fælleshuset skal opføres som blank, pudset eller vandskuret

teglstensmur eller skifer.

Facader kan ligeledes udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig arkitektur. Det

betyder, at der ikke kan opføres f.eks. bjælkehuse, sommerhuslignende bygninger eller træhuse

med krydsende hjørner.

Mindre facadepartier og bygningsdele på beboelsesbygninger må desuden udføres i andre

materialer. Mindre facadepartier og bygningsdele må udgøre maks. 50 % af bygningens samlede

facadeareal.

Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg

skal udføres i samme materialer som beboelsesbygninger samt glas, metal eller eternit.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,

sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige males i andre farver.

Ad 6.3
Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, rød, brun og grøn, som f.eks. de traditionelle dodenkop og

umbra. Jordfarver er ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Tage
Boligbebyggelse inden for hver boligenklave i delområde A skal udformes med ensartet tagform og

materiale.

Tage skal udføres som asymetrisk eller symmetrisk sadeltag med en hældning på 20-50 grader.

Der må ikke forekomme afvalmede tage.
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Tagbeklædning på beboelsesbygninger og forenings-/fælleshus skal være tegl, skifer, betonteglsten,

tagpap eller grønne tage med bevoksning af græs og urter fx mos-sedum og lignende.

Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal maks. 22).

Øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse og skure, der bygges sammen med selve boligen,

skal fremtræde med samme tagmateriale som boligen eller tagpap.

Den samlede bredde af kviste, indlagte altaner og tagvinduer må ikke overstige halvdelen af

tagfladens længde.

En kvist, en indlagt altan eller et tagvindue må i sin bredde ikke overstige 1/4 af tagfladens længde.

6.5 Udvendige trapper og altangange
Der kan etableres udvendig trappe i forbindelse med adgangsforhold til etageboliger.

Udvendige trapper skal integreres som en del af bygningens arkitektur og må ikke rage unødvendig

ud fra bebyggelsens volumener.

Altangange skal opføres som en integreret del af bygningens volumen, således at adgangsarealets

ydersider ligger bag eller følger bebyggelsens facadelinje.

Ad 6.5
Der er i redegørelsen indsat referencefotos af, hvad der menes med, at den udvendige trappe og

altangang er en integreret del af bygningens arkitektur. Der er også et eksempel på, når udvendig

trappe og altangang ikke er integreret i bygningens arkitektur, men mere fremstår som "påklistret" og

meget dominerende. Se afsnittet "Lokalplanens indhold".

6.6 Vinduer
Udvendige vinduesrammer må ikke laves i plast.

Der må ikke placeres vinduer på 1. sal nærmere end 8 m fra den vestlige lokalplangrænse.

Ad 6.6
Intentionen er at undgå indkigsgener fra lokalplanområdet mod bebyggelse på Digevangen.

Bebyggelse på Digevangen ligger i kote 10 m til 12,5 m. Området med adresse på Digevangen

ligger lavest mod nord.

6.7 Solenergianlæg
Solenergianlæg (f.eks. solfangere og solceller) må ikke medføre blændingsgener og skal integreres

arkitektonisk i byggeriet.

6.8 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.

Eventuel firmaskiltning eller skilt ved foreningshus/fælleshus må kun være i form af skilte opsat på

mur ved indgangspartiet. Skiltet må ikke være større end 30 x 30 cm.

Ved de enkelte boligenklaver kan der opstilles et orienteringsskilt i form af fælles oplysnings- og
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henvisningsskilte. Skiltet skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende.
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7. Ubebyggede arealer

7.1 Fri- og opholdsarealer
Fælles for hele lokalplanområdet gælder, at: 

De ubebyggede arealer skal indrettes efter princip om tilgængelighed for alle og en frodig grøn

karakter ved begrønning.

Udendørs opholdsarealer skal disponeres, så alle beboere/brugere sikres kvalitetsfyldte uderum,

hvor der er taget højde for sol, vind, støj, udsigter og afskærmning mod indbliksgener.

Inventar (hegn, bænke, borde, belysning, legeredskaber, cykelstativer, plantekummer mv.) og

belægninger skal udformes og placeres ud fra en helhedsbetragtning omkring funktion og

komfort, samt under hensyntagen til karakteren, materialet, farven og funktionen af den

tilstødende bebyggelse, herunder hensyn til privatsfære.

Indenfor lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler

og lignende. 

Delområde A

Delområdet er primært udlagt til byggefelter, men inden for området skal der også placeres en

korridor, som skal indeholde et eller flere sammenbundne områder til fælles udendørs opholdsareal.

Korridoren er vist som et princip på Kortbilag 2. Korridoren skal være mindst 10 m bred. Det fælles

udendørs opholdsareal skal udgøre mindst 15 % af delområdets areal.

Fælles udendørs opholdsarealer skal indrettes med funktioner, der understøtter beboernes behov.

Det kan f.eks. være område med siddepladser, legeplads, nyttehaver, frugthave eller bålplads. I

tilknytning hertil kan der opføres små sekundære bygninger på maksimalt 25 m2, såsom et skur med

fælles redskaber, hønsehus, halvtag over bålsted eller terrasse o.lign.

Der skal i tilknytning til den enkelte bolig etableres et privat opholdsareal svarende til minimum 10 %

af bruttoetagearealet. Udendørs opholdsareal kan placeres på terræn, som altaner eller

tagterrasser.

Delområde B

Delområdet er udlagt til rekreativt område. Inden for delområdet kan indrettes et område til

håndtering af regnvand, jf. pkt. 9.3 Regnvand. 

Delområdet skal anlægges med rekreative funktioner, der understøtter brugernes behov som f.eks.

boldbane, legeplads, frugtlund, sanse-/terapihave o.lign.

Delområdet skal anlægges med stiadgang til Lyngtoften og Hadsundvej jf. pkt. 8.3 Stier.

Opsætning af inventar og anlæg af belægninger/sti, samt øvrige installationer der kræver gravning i

jorden, skal ske uden for drypzonen af bevaringsværdige træer jf. pkt. 7.2 og Kortbilag 2.

Delområdet kan indeholde bebyggelse med rekreative formål i form at et foreningshus jf.

bestemmelserne afsnit 5 Bebyggelsens omfang og placering.

Delområde C
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Delområde C udlægges som friareal med stamvej og sti jf. pkt. 8.2 Veje og 8.3 Stier. Veje og stier

anlægges uden for drypzonen af bevaringsværdig beplantning jf. pkt. 7.2 og Kortbilag 2.

Ad 7.1
Det fælles udendørs opholdsareal i delområde A placeres ca. i midten af bebyggelsen, for at

afstanden er tilnærmelsesvis ens for alle beboerne i delområdet.

Alle boliger skal have adgang til privat udendørs opholdsareal i direkte tilknytning til den enkeltes

bolig i form af altaner og/eller terrasser og have. Private opholdsarealer i delområde A skal være af

en størrelse, der muliggør reelt ophold.

Regnvandsbassin skal indrettes med membran, således at det sikres, at der ikke sker nedsivning af

forurenet regn- og overfladevand til grundvandsmagasin. Der er en eksisterende kildeplads på

nordsiden af Hadsundvej.

7.2 Bevaringsværdig beplantning
Lokalplanområdet indeholder flere beplantninger, der skal bevares. Disse fremgår af Kortbilag 2. 

Af Kortbilag 2 fremgår desuden, hvilken respektafstand der som minimum skal være til den

bevaringsværdige beplantning. 

Træer, med en stammediameter på mere end 25 cm, er desuden bevaringsværdige, uanset om de

fremgår på Kortbilag 2.

Gravning, byggeri, materialeoplag og jordpåfyldning skal ske uden for drypzonen af

bevaringsværdige beplantninger, se nedenstående figur.
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Bevaringsværdige beplantninger må ikke fældes, stynes eller topkappes. Fritrumsbeskæring kan

ske. Ved foryngelse eller reetablering af bevaringsværdige beplantninger skal beskæring og

genplantning ske ud fra en helhedsbetragtning, herunder hensyntagen til evt. placering i et

sammenhængende element.

Ved ønske om at fælde en bevaringsværdig beplantning, f.eks. grundet sygdom, død eller behov for

udtynding, skal der forud indhentes dispensation hos Aalborg Kommune.

Ad 7.2
De udpegede beplantninger er bevaringsværdige i kraft af deres sundhedstilstand og omfang, samt

deres rekreative, æstetiske og biologiske funktion. Læhegn og hæk er desuden bevaringsværdige i

deres afskærmende funktion og udgør ledelinje, skjul og levested for smådyr. Beplantningerne har

en stor skønhedsværdi og er en bærende faktor i områdets karakter og funktion som et grønt

åndehul i byen.

De bevaringsværdige beplantningerne er ikke målt op med præcis placering og bredde. Dette skal

gøres af bygherre i forbindelse med den endelige projektering af området.

Bevaringsværdig beplantning skal beskæres fagligt korrekt efter den til enhver tid gældende danske

standard. For træer henvises til Dansk Træplejerforenings (DTF) standard ’Beskæring af træer’. Det

anbefales at kontakte en dansk certificeret træplejer til udførelse af beskæring af træer.
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7.3 Ny beplantning
Beplantning skal indpasses med henblik på at tilføre biologisk mangfoldighed, oplevelsesmæssig

variation, samt rumskabende effekt, der understøtter en opdeling af uderummet i private, fælles og

offentligt tilgængelige zoner.

Ny beplantning skal (sammen med eksisterende beplantning) være med til at skabe en

rumskabende effekt. Dette indebærer en tydeligt definerbar opdeling i flade, væg og tag ved brug af

hhv. fladedækkende/lave planter, buske og træer.

Beplantningen på fælles og offentligt tilgængelige arealer skal bestå af overvejende hjemmehørende

arter.

Ny beplantning, herunder vejtræer, skal sikres gode vækstvilkår.

Ny beplantning skal indpasses under hensyntagen til trafikale oversigtsforhold.

Beplantningsudtrykket skal variere mellem ekstensivt og intensivt plejet karakter, hvoraf den

intensive karakter primært findes ved de rekreative funktioner, samt som en 0,5 m kantning langs vej

og sti.

Ad 7.3
En stor artsdiversitet i plantevalget understøtter ønsket om biodiversitet og skal sikre mod samlede

frafald i beplantningerne i tilfælde af f.eks. klimaændringer eller artsrelateret sygdom.

Gode vækstvilkår for vejtræer indebærer at plantehullet er mindst 2,5 m bredt og indeholder 0,5 m

muld oven på mindst 0,5 m løsnet råjord.

7.4 Hegn
Hegn skal som hovedregel etableres som levende hegn.

Der må ikke opsættes hegn i eller omkring delområde B, som kan hindre fri adgang til området.

Privat hegn må plantes i skel og maks. være 1,8 m højt mod andre private opholdsarealer. Privat

hegn skal plantes på eget areal, i en afstand fra skel på 0,3 m og må maks. være 1,5 m høje mod

vej, sti og fælles opholdsarealer. Levende private hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig

side med højst samme højde som det tilhørende levende hegn.

Inden for fælles opholdsareal må hegn maks. være 1,5 m højt og skal være i form af levende hegn

med mindre, at der er tale om en fold til mindre husdyr (f.eks. høns eller kaniner), hvortil mindre

trådhegn er tilladt. 

Der kan opsættes afskærmende faste hegn mellem privat terasser, dog maks. 1,8 m høje.

 

Ad 7.4
Hegn mod vejskel, stier og fælles friarealer skal plantes på den private del af grunden, således at

hegnet ikke vokser ind over vejskel, sti eller fælles friareal.
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7.5 Terrænregulering
Som en del af byggemodningen skal terræn i delområde A hæves til samme niveau som terræn i

delområde B. 

Der må ikke tilføres jord eller andre materialer, der kan udgøre en risiko for grundvandet, som

forurenet jord, slagger flyveaske m.m. Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie sand-

og grusmaterialer.

Efter byggemodning må der ikke foretages terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter.

Der må ikke foretages terrænregulering inden for 1 meter fra vej-, sti- og naboskel; tilkørsel til

carport/garage dog undtaget.

Der må ikke foretages terrænregulering inden for drypzonen af bevaringsværdig beplantning jf. pkt.

7.2 Bevaringsværdig beplantning.

Der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse fremsendes redegørelse for

terrænændringer i forbindelse med nyt byggeri.

Ad 7.5
Terræn i delområde B ligger ca. i kote 12,5 m, mens terræn i den vestlige del af delområde A ca.

ligger i kote 12 m.
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8. Veje, stier og parkering

8.1 Vejadgang
Vejadgang skal finde sted i overensstemmelse med Kortbilag 2.

Boligområdet i delområde A skal vejbetjenes fra Hadsundvej. 

Fra stamvejen i delområde C skal der sikres vejadgang til regnvandsbassinet i delområde B til brug

ved service og vedligehold. Vejadgangen skal etableres efter anvisninger fra Kloak A/S.

Eventuel parkeringsplads i tilknytning til foreningshus i delområde B skal vejbetjenes fra Lyngtoften.

 

8.2 Veje
Stamvej a-a, skal udlægges, som vist på Kortbilag 2, med en bredde på 10,5 m, 6 m kørebane, 2 m

fortov c-c, 1 m rabat langs vejen, 0,5 m rabat mellem vejbane og fortov og 0,5 m rabat langs fortov,

som vist på illustrationen nedenfor.

Illustrationen viser det principielle vejprofil for stamvej a-a.

Boligveje, skal anlægges som shared space, bestemt af den omkringliggende bebyggelse, og har

derfor ikke et fast vejprofil. 

Det skal dog sikres, at trafikken kan afvikles på fornuftig vis. Vejbanen skal som udgangspunkt have

en bredde på 5,5 m, men kan enkelte steder have en bredde helt ned til 3 m. Nedenfor ses nogle

principper for vejprofiler for shared space til inspiration.
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llustrationer der viser nogle mulige vejprofiler for boligvejene.

Boligveje med start ved b, som vist på Kortbilag 2, skal anlægges med en belægning af fliser eller

belægningssten.

Ved blinde veje skal der være tilstrækkelig vendemulighed for 12 m lastbiler i henhold til gældende

vejregler.

Ad 8.2
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,

ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for

hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.

Sti c-c, jf. Kortbilag 2, skal udlægges og anlægges med en fast belægning som belægningssten eller
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stenmel.

Sti d-d, jf Kortbilag 2 skal udlægges med en bredde på ca. 4 m og anlægges med en fast belægning

som belægningssten eller stenmel på mindst 3 m og rabat til hver side, som vist i princippet på

illustrationen nedenfor. Der skal etableres belysning langs stien.

Illustrationen viser det principielle profil for stien d-d.

Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige

fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Inden for delområde A skal der anlægges parkeringsareal svarende til mindst 1,5 parkeringsplads

pr. bolig.

Parkering skal etableres enten som mindre fælles parkeringsarealer, med maks. 10

parkeringspladser, eller på den enkelte grund i direkte tilknytning til bebyggelsen.

Inden for delområde B kan der i tilknytning til foreningshuset etableres ét større parkeringsareal med

ca. 30 pladser.

8.5 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med de vejledende normer for

cykelparkering, der fremgår af kommuneplanens bilag F.

Cykelparkering skal etableres på terræn enten som fælles parkeringsareal for flere boliger eller i

direkte tilknytning til den enkelte bolig.

Mindst 50 pct. af cykelparkering, der etableres som fælles parkeringsareal, skal være overdækket.

Ad 8.5
Det skal fremgå af bebyggelsesplanen ved ansøgning om byggetilladelse, hvor der indrettes areal til

cykelparkering. Gode forhold for cykelbrugerne skal være med til at fremme bæredygtig mobilitet.
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9. Tekniske anlæg

9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.

Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen

dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.

For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv

varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.

Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte

spildevandshåndtering i Aalborg Kommune. 

I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en

ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til

to-strenget (separatkloak).

Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand

afledes til vandløb, sø eller fjord. 

Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Af hensyn til drikkevandsinteresserne i området skal der ikke ske nedsivning af forurenet

overfladevand fra tage og terræn herunder veje og parkeringsarealer.  

Inden for delområde B skal der anlægges et regnvandsbassin, der skal forsinke regnvandet inden

afledning til recipient.

Bassinet skal anlægges, så der ikke sker nedsivning af regnvand, f.eks. med bund og sider udført

med membran af ler, plastik eller lignende foranstaltninger. Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at

give bassinet et naturligt præg, skal bassinets brinker udformes med en svag hældning svarende til

maks. 1:5. 

Regnvandsbassinet er vist med en principiel placering og udstrækning på Kortbilag 2 og 3.

Af hensyn til service og vedligehold af regnvandsbassinnet skal der sikres vejadgang til området.

 

Ad 9.3
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.
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Regnvandsbassin kan nedlægges, hvis det bliver overflødigt i forbindelse med

separatkloakeringsprojekt for hele eller dele af Gistrup.

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.

Eksisterende sirene-, el-, antenne- og tv-master kan bibeholdes. Såfremt der skal opsættes nye

master skal de placeres samme sted som de eksisterende. Masterne må have en højde på maks.

25 m.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Eksisterende fjernvarme- og kloakledninger, som vist på Kortbilag 2, skal respekteres.

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

Ad 9.6
Fjernvarmeledning vil blive tinglyst på matr.nre. 1bb og 11ad Gistrup By, Nøvling.

9.7 Energianlæg
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.

Solenergianlæg (f.eks. solfangere og solceller) kan opsættes, såfremt anlægget fremstår som en del

af bygningens arkitektur 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 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 Grundvandssikring
Af hensyn til sikring af grundvandet må der ikke, i indvindingsopland og kildepladszone, tilføres eller

benyttes materialer der kan udgøre en forureningsrisiko, (f.eks. forurenet jord, slagger, flyveaske,

opbrudt asfalt m.v.) ved terrænregulering og etablering af veje, parkeringspladser o. lign. 

Opfyldning må kun ske med garanteret forureningsfrie sand- og grusmaterialer.
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11. Grundejerforening

11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes mindst én grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere.

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 og

beplantningsbælter.

Ad 11.1
Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser om oprettelse af

grundejerforeninger for områder med etageboliger.

Imidlertid vil der i forbindelse med salg blive sikret oprettelse og pligt til medlemskab af en

grundejerforening bl.a. til sikring af drift af fællesarealer og fælles anlæg.

11.2 Opgaver
 

Grundejerforeningen/grundejerforeningerne skal anlægge og vedligeholde fællesområder og

funktioner i delområde B samt 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/grundejerforeningerne skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af

lovgivningen henlægges til foreningen.

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

 

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

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende

områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende

områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning

12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg

Kommunes tilladelse, før:

Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.

Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.

Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.

Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.

Beplantning og anlæg af fælles rekreative arealer og fælles opholdsarealer er udført i

overensstemmelse med pkt. 7.

Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.

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
Der ophæves ingen lokalplaner ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af

denne lokalplan.
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14. Servitutter

14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves ingen

servitutter.
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15. Retsvirkninger

 

 
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af

planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

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

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

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

pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning

opføres som lavenergibyggeri. 

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

dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres

ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

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

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

bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan

ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag

Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske

afgrænsning og disponerering af området. 

Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg

kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke

bindende.

Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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