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REDEGØRELSE



Lokalplanens baggrund oq område

Lokalplan 02–011 er udarbejdet på
aktuelle planer om at etablere et
lejning mellem Østerå og motorvejen i Skalborg.

baggrund af Aalborg kommunes
kolonihaveområde til ud-

Området er vist på oversigtskortet og karakteren af det
område, der søges skabt ved lokalplanen, fremgår af illu-
strationsplan nr. 2, der er medtaget som bilag til rede-
gørelsen.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

1. Kommunens § 15–rammer.

Kommunen og planstyrelsen har indgået en aftale om rammer
for de nærmeste års byudvikling i kommunen. Heri indgår
nogle midlertidige bestemmelser for indholdet af de lokal-

planer, som udarbejdes inden for disse rammer, som kaldes
$ 15-rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori
rammerne omtales.
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Lokalplanområdet er ikke omfattet af de oprindeligt godkendte
§ 15-rammer for Aalborg kommune, men i forbindelse med udar-
bejdelse af lokalplan 05-003, Ny Dallvej for et område vest
for lokalplanområdet, har kommunen udarbejdet et tillæg nr.
13 til de ovennævnte § 15-rammer og nærværende lokalplan om–
fatter helt eller delvis dette tillægs område nr. 271, 272
og 274. Tillægget er godkendt af planstyrelsen i oktober
måned 1979 og indeholder bestemmelser om at lokalplaner,
der udarbejdes inden for område 271 bl.a. skal sikre,

at—

at.

at—

at—

at—

at—

områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (ko-
lonihaver),

området friholdes for anden bebyggelse end kolonihavehuse m.v.

bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger
10,

bebyggelse inden for området ikke opføres med mere end én
etage og at bygningshøjden ikke overstiger 5 m,

mindst 15% af området anvendes til større samlede friareal-
er af forskellig karakter, og

der langs motorvejen etableres et tæt, uigennemtrængeligt
beplantningsbælte.

For område 272 indeholder. tillægget bestemmelser om, at lokal-
planer, der udarbejdes inden for området bl.a. skal sikre,

at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (park-—
anlæg, rekreative anlæg, regnvands- og forsinkelsesbassin-
er anlæg til fritidsformål og lignende.

For område 274 indeholder tillægget bestemmelser om, at lokal-
planer, der udarbejdes inden for området bl.a. skal sikre,

at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (vej—
og stiformål).

Nærværende lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med
tillæggets bestemmelser.

2. Dispositionsplan for Østerådalen - Skalborg

Som grundlag for udarbejdelsen af ovennævnte tillæg nr. 13
til § 15-rammerne er der gennemført en arealanvendelsesplan-
lqning for området mellem Hobrovej og motorvejen, Indkilde-
vej og Dall Villaby.

Denne planlæqning har resulteret i en “Dispositionsplan for
Østerådalen - Skalborg”, november 1978.

./. På illustrationsplan nr. 1 er vist den arealanvendelse, som
foreslås gennemført i dispositionsplanen.

Nærværende lokalplan er udarbejdet på grundlag af disposi-
tionsplanen og er i overensstemmelse med denne.

3. Lokalplan 02-003, Finstrupgård ridecenter.

Mod syd grænser lokalplanområdet op til et område omfattet
af lokalplan 02-003, der er udarbejdet på baggrund af planer
om at etablere et ridecenter med træningshal, opvisningshal,
stalde og forskellige ridebaner på Finstrupgård.
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4. Lokalplan 05-003, Ny Dallvej

På en kortere strækning mod vest grænser lokalplanområdet op
til et område omfattet af lokalplan 05-003, der er udarbejdet
for at fastlægge en fremtidig vej over Østerå og jernbanen
fra Dall Villaby til Hobrovej. Samtidig fastlægges den frem-
tidige anvendelse af bl.a. arealerne mellem denne nye vej ,
Hobrovej og den eksisterende Dallvej (Hjortevej).

5. Kommunens spildevandsplan

Lokalplanens område er ikke omfattet af kommunens forslag
til spildevandsplan. Spildevandsforholdene inden for området
vil blive løst ved etablering af opsamlingstanke.

6. Jordens klassificering.

I analysen “Klassificering af landbrugsjord i Nordjyllands
amt”, udsendt af landboorganisationernes kontaktudvalg i
1975, er jorden i Nordjyllands amt vurderet med hensyn til
geologi, tekstur, afvandingstilstand, terrænhældning, ler-
indhold m.v. Væsentligt for landbrugsjordens kvalitet er
lerindholdet, og i den sammenhæng inddeles jorden i 5 klas-
ser, varierende fra et lerindhold under 3,9% til over 13%,
hvor den bedste landbrugsjord hovedsageligt findes i klasse
V (lerindhold 13% eller derover).

Det område, der omfattes af lokalplanen, er vurderet som
klasse I jord og er altså ikke særlig god landbrugsjord.

7. Fredningsforhold.

Statens naturfrednings- og landbrugskonsulent har i sam-
arbejde med fredningsplanudvalgene udarbejdet en klassi-
ficering af landområderne i interesseområder for fredning.
I denne klassificering arbejdes med 3 zoner:

Zone 1, som er områder af største interesse, d.v.s. sær-
ligt værdifulde land– og fjordområder, zone 2, som er om-
råder af stor interesse, d.v.s. værdifulde land- og fjord-
områder og zone 3, som er det åbne land iøvrigt.

Lokalplanens område er beliggende i zone 3, og området som
helhed har altså ingen særlig fredningsmæssig interesse.

Dele af lokalplanområdet er derimod omfattet af natur-
fredningslovens bestemmelser om, at der ikke må placeres
bygningerr skure og liqnende nærmere end 150 m fra offent-
lige vandløb, motorvej, hovedlandeveje og landeveje,med
mindre fredningsnævnets tilladelse hertil foreligger.

8. Højspændingsledninger.

Som det fremgår af kortbilagene er der ført 3 højspæn-
dingsledninger over lokalplanområdet. Udnyttelsen af
arealerne er derfor begrænset af de restriktioner, som
myndighederne til enhver tid foreskriver. Specielt skal
det tages hensyn til stærkstrømsreglementet af 1962, i-
følge hvilket der blandt andet vil være følgende restrik–
tioner:
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8.1

8.2

8.3

8.4

Jfr. stærkstrømsreglementet § 302.

Bestemmelser, der angår ledningsanlægs forhold over
for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved
udførelsen af ledningsanlægget, men også ved udførel-
sen eller anbringelsen af andre objekter i nærheden
af bestående ledningsanlæg.

Jfr. stærkstrømsreglementet § 329, 330, 331, 332 og 333.

Afstanden mellem de respective ledninger og bygninger
flagstænger, brønde, antenner, træer mm. må ikke væ–
re mindre end angivet i redegørelsens bilag 4 og 5,
medmindre der er givet særlig tilladelse af I/S Nord-
kraft eller An/S Himmerlands Elektricitetsforsyning.

Der må ikke foretages krydsning mellem højspændings-
ledninger og trådformede antenner.

Der må ikke på højspændingsmasterne anbringes reklame-
skilte, plakater, vejskilte eller lignende.

For arealet under 150 kV ledningen Ådalen-Mosbæk gæl-
der, at der i området mellem mast nr. 7 og mast nr. 9
kan tillades anbragt kolonihavehuse. Husenes højde må
dog ikke overstige 5,0 m, og der må ikke anvendes tag
af strå eller andet let antændeligt materiale.

Ovennævnte restriktioner gælder i et 30 m bredt areal
anbragt symmetrisk under ledningen.

Det skal bemærkes, at er der på en bygning anbragt en
stiv antenne (f.eks. fjernsynsantenne), betragtes den-
ne som en del af bygningen.

Opstår det tvivlstilfælde vedrørende forhold til om-
handlede højspændingsledninger, bor der i hvert en-
kelt tilfælde rettes henvendelse til I/S Nordkraft el-
ler AN/S Himmerland Elektricitetsforsyning.

9. Lokalplanens indhold.

I lokalplanen udlægges området til offentlige formål (ko-
lonihaver med tilhørende veje og fællesarealer).

Lokalplanen sikrer at området, i forbindelse med at det
bliver inddraqet til kolonihaver, gennemgår en omhygge-
lig landskabelig bearbejdning, og det er planens intention-
ed, at området, når det er færdiganlagt, skal fremtræde
som åbent grønt græsningsareal med kolonihavegrupperne
som beplantede lunde.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, hvor store
kolonihavehuse og lignende må være samt visse regler for
beplantning, haveadgange O.S.V.

Med hensyn til vejadgang bliver der i lokalplanen udlagt
areal til 2 nye vejforbindelser, en til Skalborg Banevej
og en til den nye Dallvej ved foden af Finstrup bakke.

Karakteren af det område, der søges skabt ved lokalplanen,
fremgå af illustrationsplan nr. 2, der er medtaget som bi-
lag til redegørelsen.



10. Lokalplanens retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge
kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller i-
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmel–
ser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke
i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. , der er
indeholdt i planen.

Aalborg kommune kan meddele dispensation til mindre væ-
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under
forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter
af det område der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem-
føres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at lokalplanom-
rådet overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf frem-
går blandt andet af lov om frigørelsesafgift (Finansmini-
steriets bekendtgørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om fri–
gørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om
tilbudspligt.

Det område, der omfattes af lokalplanenr udlægges til of-
fentlige formål. Det betyder, at ejerne efter kommuneplan-
lovens § 32 under visse forudsæstninger kan kræve ejendommen
overtaget af kommunen, mod erstatning.
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AALBORG KOMMUNE

Lokalplan nr. 02-011
for et område mellem Østerå og motorvejen umiddelbart syd
for motorvejsindføringen til Mariendals Mølle.

I henhold til kommuneplanloven (lOV nr. 287 af 26. juni
1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i
afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område.

1. Lokalplanens formål

Formå1et med lokalplanen er at udlægge et område i Østerå-
dalen til offentlige formål (kolonihaver med tilhørende
veje og fællesarealer) .

Lokalplanen skal endvidere sikre:

at

at—

at—

2.

./. 2 . 1

2.2
./.

2.3

kolonihavernes principielle placering oq omfang fastlæg-
ges,

der fastsættes bestemmelser for kolonihavehusenes pla-
cering, størrelse og udseende,

området afskærmes mod
volde.

Område og zonestatus

motorvejen med beplantning og/eller

0mrådet afgrænses som vist på bilag nr. 1, og omfatter
følgende matr. nre.:

Dall By, Dall
del af 2 a, del af 2 c, 2 d, 2 e, 3 f, 3 m, 3 s, del af— — — . — —
9 c, 26, del af 27 a,— —

Visse By, Nøvling
del af 1 a,—

Aalborg Ladegård, Skalborg
del af 22 gg, del af 22 hh del af 22 ii— , — ,

Scheelsminde, Aalborg Jorder
del af 36,

samt alle parceller, der efter den 9. oktober 1981 udstyk-
kes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

Lokalplanens område opdeles i områderne A, B og C som
vist på bilag nr. 2.

Med Aalborg kommunes offentlige bekendtgørelse af den
vedtagne lokalplan overføres lokalplanens område fra
landzone til byzone.

3. 0mrådets anvendelse

3.1

3.2

3.3

./.

0mrådet som helhed udlægges til offentlige formål (ko-
lonihaver med tilhørende veje og fælles arealer).

0mråde A må kun anvendes som
tablering af de for områdets
veje og stier.

I området må der kun opføres
knytning til dets anvendelse
redskabsskur o.lign.).

0mråde B må kun anvendes til
per på max. 8 parceller, som
lag nr. 3:

grønt område samt til e-
betjening nødvendige

bebyggelse, der har til-
som grønt område (toilet,

kolonihaver fordelt i grup-
vist i princippet på bi-
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3.4

3.5

Område C må kun anvendes til skovbeplantningsbælte
samt afskærmende volde mod motorvejen.

Uanset foranstående kan der inden for lokalplanens
område opføres de tekniske anlæg herunder overjor-
diske transformerstationer, der måtte være nødvendige
for områdets forsyning.

4. Udstykninger

4.1 Inden for område B opdeles der parceller i qrupper på
max. 8 som vist i princippet på bilag nr. 3.

5. Vej- og stiforhold

5.1

5.2

Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med
en beliggenhed som vist på bilag nr. 2.

Vejen A-B i en bredde af 9 m
Vejen C-D i en bredde af 9 m
Stien E-F (den eksisterende C. Thomsens bro).

Der udlægges areal til det antal parkeringspladser der
efter Aalborg kommunes skøn er nødvendigt for områdets
anvendelse som kolonihaveområde og grønt område.

Parkeringspladser til kolonihaverne etableres i den
enkelte kolonihavegruppe.

Parkeringspladser til det grønne område etableres som
kantparkering langs adgangsvejene.

*)
6. Ledningsanlæg

6.1 Nye ledningsanlæg til områdets forsyning skal udføres
som jordkabler.

Eksisterende ledningsanlæg i området kan ombygges el-
ler fornyes, såfremt det ikke medfører udvidelse eller
omlægning af eksisterende servitutbælter eller iøvrigt
medfører indskrænkninger i områdets anvendelsesmulig-
heder.

7. Bebyggelsens omfang og placering.

7.1 0mråde A

7.1.1 Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for
områdets anvendelse og drift som grønt rekreativt
område (toilet, redskabsskur og lignende).

7.2 0mråde B

7.2.1 Bebyggelse på den enkelte parcel må kun opføres inden
for det på bilag nr. 3 viste byggefelt.

*) Bemærk de over lokalplanområdet førte 20-60 og 150 kV
højspændingsledninger med tilhørende servitutbælter,
samt redegørelsens afsnit herom.
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7.2.2 I området må der kun opføres bebyggelse, der har
tilknytning til den enkelte parcels anvendelse
som kolonihave, og det bebyggede areal på den en-
kelte parcel må ikke overstige 50 m2 incl. eventuel
overdækket terasse, udhus, redskabshus, drivhus o.
lign.

7.2.3 Bebyggelsen må kun opføres i 1 etage, og der må ik-
ke indrettes kælder.

7.2.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade
ma være hævet mere end 4 m over terræn, og over-
kant gulv skal være hævet mindst 15 cm over terræn.

7.2.5 Udhus, redskabshus oq lignende skal være sammenbyg-
get med havehuset, hvorimod drivhuse kan være frit–
liggende.

7.3 Område C

7.3.1 Der må ikke opføres bebyggelse inden for området jvf.
dog afsnit 3, stk. 3.5.

8. Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Til udvendige bygningssider saint tagflader må ikke
anvendes materialer eller farver, som efter Aalborg
kommunes skøn virker skæmmende.

8.2 Reklamer og propagandaskilte må ikke anbringes inden
for lokalplanens område uden Aalborg kommunes særlige
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

9. Ubebyggede arealer

9.1 Område A

Området må kun fremtræde som et overvejende åbent græs-
areal, i mindre omfang brudt af plantegrupper med for-
trinsvis stammede træer.

De eksisterende søer på området bevares og kan udvides i
mindre omfang som en del af de rekreative anlæg og
som recipient for overfladevandet.

9.2 Område B

Omkring kolonihavegrupperne etableres et beplantnings-
bælte med en min. bredde på 5 m og med plantearter, der
max. når en højde af 5 m.

Hegn i kolonihaveparcellernes skel må kun udføres som
levende hegn af samme art for hele gruppen, og der
må kun etableres 1 havelåge pr. parcel. Træer, buske
og anden beplantning i haverne må ikke plantes nærmere
hegn i skel (hæk) end 1,0 m.

9.3 Område C

I området etableres et beplantningsbælte som afskærmning
mod motorvejen, og i område Cv oplægges en beplantet
jordvold som vist i princippet på bilag nr. 2. Jordvol-
dens overkant skal være beliggende ca. 2 m over motorve-
jens vestre vejbanemidte eller 3–3,5 m over terræn ved
kolonihaverne.
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10. Forudsætninger for yderligere udlejning eller ibrugtagen
af kolonihaver inden for lokalplanens område.

10.1 Der må ikke udlejes flere eksisterende eller nyanlagte
kolonihaver inden for lokalplanens område, før område
C er anlagt, som anført i afsnit 9, stk. 9.3.

11. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

11.1

11.2

11.3

11.4

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages
ændringer af eksisterende lovlige forhold eller påbe–
gyndes bygge– og anlægsarbejder inden for 150 m fred-
ningslinien langs Østerå og motorvejen,før frednings–
nævnets dispensation hertil foreligger. Jvf. naturfred-
ningslovens § 47, med mindre de omtalte fredningslinier
er ophævet,forinden planen realiseres.

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages
ændringer af eksisterende forhold inden for lokalplanens
område, før der er opnået tilladelse hertil fra Land-
brugsministeriet, jvf. Lov om landbrugsejendomme § 4,
stk. 1.

Uanset foranstående bestemmelser må ændringer af of–
fentlige vandløbs åbne forløb samt naturlige søers til-
stand kun ske med tilladelse fra Nordjyllands amts
fredningskontor jvf. naturfredningslovens § 43.

Uanset foranstående bestemmelser skal det til en-
hver tid gældende stærkstrømsreglement respekteres.
Henvendelse vedrørende anvendelse af arealerne under
og i nærheden af højspændingsledningerne rettes til
I/S Nordkraft eller An/S Himmerlands Elektricitets-
forsyning.

Vedtagelsespåtegning

I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages ovenstående
lokalplan endeligt.

9



JS/mg

Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens § 30 offentligt
bekendtgjort den 12. december 1981, fra hvilken dato planen
har retsvirkning.

Aalborg kommune, magistrate g, den

J

LYST
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Ad pkt. 11

Fredningsstyrelsen har den 11. januar 1982 ophævet naturfrednings-

lovens vejbyggelinie samt åbeskyttelseslinie indenfor lokalplan-

området.

Aalborg kommune, magistrates 2. afdeling, sekretariatet,
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