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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Lokalplanens baggrund og formål

Aalborg Havn satte primo 2012 arealet umiddelbart øst for Limfjords-
broen på Nørresundby Havnefront til salg. I udbudsmaterialet var der 
fra sælgers side tilkendegivelse om aktivt at ville medvirke til at frem-
me en lokalplan, der med en byggeret på maks. 15.700 m2 (ca. 125 
% af det areal, havnen satte til salg) muliggør blandede bymæssige 
formål som boliger, butikker, kontorer, hotel og restauration mv. Lokal-
planen er udarbejdet på baggrund af den nye ejers ønske om at kunne 
realisere visionerne.

Lokalplanområdet har en central og meget synlig placering på Nør-
resundby Havnefront og udgør et slags hængsel - både mellem Nørre-
sundby midtby og havnefront og mellem den østlige og vestlige del af 
havnefronten.

Lokalplanens formål er at skabe mulighed for den ønskede omdan-
nelse med Nordhavnen som et central omdrejningspunkt i den fortsatte 
udvikling af en attraktiv havnefront på Nørresundbysiden. Områderne 
langs havnefronterne spiller, qua deres synlighed i byen, en stor rolle i 
forhold til byens 'brand' udadtil. Især områderne langs Limfjordsbroen 
er eksponerede pga. de mange biler og cyklende, der dagligt passerer 
broen. Det er derfor vigtigt, at området fremstår indbydende - både af 
hensyn til byens borgere og af hensyn til byens besøgende.

Samtidig er det et overordnet mål for omdannelsen af havnefronterne 
at styrke og udvikle byens identitet som 'byen ved fjorden' - bl.a. ved 
at skabe bedre sammenhæng mellem byen og vandet og ved at skabe 
gode rammer for ophold og aktivitet ved fjorden.

Det er således lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af 
den ønskede bebyggelse, herunder sikre et højt arkitektonisk kvali-
tetsniveau og sammenhæng både på langs af havnefronten og mellem 
Nørresundby midtby og fjordområdet. Lokalplanen fastlægger således 
konkrete bestemmelser for indpasning og udformning af ny bebyg-
gelse, opholdsarealer, veje, stier og parkering.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 19.930 m2, som er både 
offentligt og privat ejet. Det lavtliggende område (ca. kote 1) ligger i 
byzone. Området er beliggende på Nørresundbys østlige havnefront 

Hedegaards administrationsbygning 
og eksisterende pakhuse

Nørresundbys 'grønne top'

Funkisbebyggelsen Brogaarden

Fungerende industriområde

Limfjordsbroen
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mellem Limfjordsbroen og den eksisterende pakhusbebyggelse med 
Hedegaards administrationsbygning, som vist på luftfoto side 3. Set fra 
fjordsiden er Nørresundbys grønne top et markant træk i byens profil.

Bebyggelsen i området i dag anvendes til kontor, udvalgsvarebutik og 
restauration og har en meget varierende karakter. På dele af bebyg-
gelsen er der lange lejeaftaler. Realisering af hele den ønskede byg-
gemulighed forudsætter, at eksisterende bebyggelse nedrives. Havne-
kajen bruges i dag som oplagsplads til træ i de perioder, hvor havnen 
udskiber træ. Denne aktivitet vil ophøre med områdets omdannelse. 
I havnebassinet har Aalborgskibet LOA og dykkerskibet Bolette faste 
liggepladser. Det er ønsket at bevare denne aktivitet og udvide med 
private bådpladser. Noget særligt ved området er også traditionen for 
lystfiskeri fra kajkanten. Flere gange årligt er området tæt af lystfi-
skere, da bl.a. sild og hornfisk stimer sammen i skyggen fra Limfjords-
broen og gør kajen til et eldorado for lystfiskeri. En af visionerne med 
lokalplanen er, at denne aktivitet fortsat kan finde sted i sammenhæng 
med de nye muligheder.

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag via Havnegade fra Østerbrogade. 
Nordligst i området ligger en kommunalt ejet parkeringsplads. Syd for 
denne løber Nordre Havnegade. Umiddelbart syd for denne er der et 
areal, der i dag anvendes til parkering. Igen syd herfor - centralt i om-
rådet - forbindes Mellem Broerne med kajarealet foran de bevarings-
værdige pakhuse. Arealet er vigtigt i forhold til at sikre en overordnet 
langsgående havnepromenadestrækning.

Lokalplanområdets omgivelser

Limfjorden udgør områdets sydlige afgrænsning. Mod nord ligger Nør-
resundby Midtby. Umiddelbart mod nord grænser lokalplanområdet 
op til Syrestien - en tidligere jernbaneforbindelse mellem Aalborg og 
Sæby, der i dag udgør en grøn og rekreativ langsgående stiforbindelse 
- samt op til det grønne og fleksible byrum omkring brolandingen, der 
bl.a. rummer en multibane, og som er med til at forbinde Nørresundby 
Midtby med fjorden.

Mod vest afgrænses området af Limfjordsbroen, der sammen med 
funkisbebyggelsen ved brolandingen er udpeget som værdifuldt kul-
turmiljø (se foto side 4 og afgrænsning side 7). På terræn grænser 
området op til den vestlige del af Nørresundby Havnefront, hvor der 
aktuelt arbejdes med at omdanne havnepromenaden til en grønnere og 
mere indbydende promenade. Denne omdannelse går hånd i hånd med 
etablering af højvandssikring og det at skabe bedre opholds- og aktivi-
tetsmuligheder for områdets brugere og besøgende.

Øst for området ligger den markante og bevaringsværdige pakhusbe-
byggelse i forlængelse af Hedegaards administration (se foto side 4). 
Umiddelbart øst herfor ligger et fungerende industriområde, der bl.a. 
rummer Hedegaard Agro og havnerelaterede aktiviteter. Området er 
i et forslag til kommuneplantillæg (1.023) udpeget som byomdannel-
sesområde jf. planloven og kan derfor forventes omdannet til blandede 
bymæssige formål i sammenhæng med den resterende del af Nørre-
sundbys østlige havnefront. Som det er i dag forhindrer terrorsikrings-

Herover: Syrestien.
Herunder: Multibanen.

I sæsonen for sild og hornfisk er 
pieren et yndet udflugtsmål for 
lystfiskere.
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reglerne og sikkerhedsforholdene i området, at der føres en stiforbin-
delse mod øst. Lokalplanens bestemmelser om havnepromenader er 
medtaget for at sikre en fremtidig sammenhængende forbindelse.

Lokalplanens indhold

Anvendelse

Lokalplanen skaber rammerne for, at Nordhavnen kan omdannes til et 
område med blandede byfunktioner og rekreative opholdsarealer. 

Der kan maks. opføres 15.700 m2 ny bebyggelse til blandede bymæs-
sige formål som boliger, butikker, kontorer, hotel og restauration mv. 
Herudover kan der opføres parkering i konstruktion på parkeringsarea-
let nordligst i området.

Lokalplanområdets disponering

I forlængelse af brolandingens bueslag - mellem Havnegade, Limfjords-
broen og fjorden udlægges et område til rekreative formål. Afstanden 
sikre en god rekreativ forbindelse mellem byen og fjorden og tilgodeser 
områdets kulturhistoriske fortælling.

Øst herfor startende fra nord udlægges et areal til parkering. Syd her-
for åbnes der mulighed for bebyggelse i en etage. 

Mellem Havnegade og fjorden gives der mulighed for bebyggelse i 
maks. 16 meter, dog punktvist op til 34 meter. Byggeri på pieren må 
ikke overstige 21 meter.

På sigt, når den resterende del af Nørresundby Havnefront Øst skal 
omdannes, vil Havnegade og Mellem Broerne udgøre Nørresundbys 
havnepromenade. Lokalplanen udlægger derfor areal, så der kan ska-
bes en entydig forbindelse for bløde trafikanter mellem de to stræknin-
ger. 

Tilgængelighed til og opholdsmuligheder ved Limfjorden er et fokusom-
råde, der kendetegner alle omdannelsesområder ved fjorden. Udover 
ovennævnte strækning skal der sikres areal til en sammenhængende 
og attraktiv forbindelse langs fjorden, herunder byrum med gode op-

Nørresundby Havnefront er lavtlig-
gende og skal klimasikres.

Der skal sikres sammenhæng mellem Nørresyndby Havnefront øst og vest for 
Limfjordsbroen. Her ses et udsnit af planerne for området vest for broen.
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holds- og aktivitetsmuligheder (havnepromenade, havnebassin, et 
areal i sol og læ, hvor man kan nyde en kop kaffe fra restauranten, et 
sted, hvor lystfiskerne kan fiske, når der er sild og hornfisk mv.). Area-
lerne mellem bygningerne skal disponeres til sådanne byrum, der vari-
erer i størrelse og zoner fra de offentligt tilgængelige, til de semioffent-
lige og til de private i tilknytning til boligerne. De enkelte zoner kan fx 
defineres via bearbejdning i terræn (klimasikring) med en kant i form 
af lav beplantning eller lignende. Mellem byrummene skal der sikres 
kig og funktionelle forbindelser for gående og cyklister.

Der er således foretaget en konkret vurdering af stedet i forhold til 
Kommuneplanens retningslinje 6.1.2 om krav til udendørs opholds-
arealer for etageboliger (30 % af etagearealet for etageboliger i tæt-
byområder), hvor Aalborg Kommune har vurderet, at behovet for op-
holdsarealer til boliger kan dækkes med et areal svarende til 10 % af 
etagearealet - fx i form af private altaner, tagterrasser, gårdhaver o.l. 
Dette begrundes i bebyggelsens bynære placering, som betyder, at der 
findes flere eksisterende rekreative muligheder i området som fx Nør-
resundby midtby, Havnefronten mellem broerne, brolandingsområdet 
med foreningshuset Kulturbroen, byhaven, Skanseparken samt Lind-
holm Strandpark. Der er desuden i lokalplanen fokuseret på at skabe 
attraktive byrum med gode muligheder for aktiviteter og ophold, såle-
des at kvaliteten af opholdsarealerne vægtes frem for størrelsen.

Der er vejadgang til området fra Mellem Broerne og fra Havnegade. 
Som udgangspunkt skal der etableres parkeringspladser svarende til 
normen. Såfremt der kan argumenteres for et differentieret behov he-
nover dagen, kan en del af områdets parkeringsbehov evt. løses i form 
af aftaler om dobbeltudnyttelse. Forudsat at byggeriet på pieren an-
vendes til boliger kan parkering ske i byggeriets stueetage (der tillades 
parkering i stueetagen her, idet pieren er opbygget som et betondæk, 
sat på søjler i vandet og med en tykkelse på kun 30 cm). Adgangen 
hertil foregår fra Havnegade vest for det lille havnebassin. 

Der etableres et trappeanlæg i det lille havnebassin samt en gæste-
havn for lystbåde på den nordlige side af pieren.

Bebyggelsens udseende

Områdets udpegning som arkitektonisk interesseområde i kommune-
planen er udtryk for, at der vil være fokus på et højt kvalitetsniveau 
i udformning af bygninger og byrum. Intentionen på dette synlige og 
centrale sted er at skabe interessant, moderne arkitektur og byrum i 
høj kvalitet. Udformningen af bebyggelsen skal afspejle en nutidig ar-
kitektur, beliggenheden ved fjorden og de nye funktioner, der skal ind-
passes i området. Der henvises til referenceeksempler på side 8-9.

Der vil være fokus på at sikre arkitektonisk sammenhæng i området 
som helhed, men især bebyggelser, der fysisk hænger sammen.

For at understøtte et attraktivt bymiljø skal bebyggelsen som hovedre-
gel etableres med åbne og aktive facader i stueetagen.
 
Funkisbebyggelsen langs Vesterbro, herunder Limfjordsbroen, og 
funkisbebyggelsen på Nørresundbysiden er et af Skandinaviens fine-

Værdifuldt kulturmiljø udpeget i 
kommuneplanen.
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Referenceeksempler fra danske og udenlandske byomdannelsesområder i en sammenlignelig kontekst. Foto nr. 1, 2, 4, 7 
og 8 er fra Odense Havn (Foto: Jette Flinch Nyrop). Foto 3 og 6 er fra Hafencity, Hamborg og foto 5 er fra Havneholmen i 
København (Foto: Aalborg Kommune)

1. Odense Havn

2. Odense Havn 3. Hafencity, Hamborg
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8. Odense Havn

4. Odense Havn

7. Odense Havn

5. Havneholmen, København 6. Hafencity, Hamborg
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ste funkisgaderum og repræsenterer en arkitektonisk stilretning fra 
1930'erne. Strækningen er samlet set udpeget som værdifuldt kultur-
miljø i kommuneplanen. 

En del af det aktuelle område er berørt af udpegningen, og planlægnin-
gen skal derfor have fokus på hensynet til kulturmiljøet. Det er således 
vigtigt, at ny bebyggelse opføres i en respektafstand fra broen og i sin 
udformning medvirker til at indramme funkisbebyggelsen ved brolan-
dingen frem for at sløre den.

Miljø

Området er miljømæssigt belastet, dels af trafikstøj fra omkringlig-
gende veje, dels af aktiviteter på arealerne umiddelbart øst for lokal-
planområdet.

For så vidt angår trafikstøj søges dette løst ved, at der stilles krav om, 
at trafikbelastningen ikke må overstige grænseværdierne for støj in-
dendørs for åbne vinduer i boliger og kontorer, jf. Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 4 /2007 om 'Støj fra veje'.

Mod øst grænser lokalplanområdet op til et område, der i dag er udlagt 
til industri (Hedegaard Agro, som er en korn- og foderstofvirksomhed 
samt Aalborg Havn, som benytter havnearealerne langs med Hedega-
ard Agro til lastning og losning fra skibe). Aktiviteterne fra Hedegaard 
og Havnen belaster lokalplanområdet med støj og støv. For at lokalpla-
nen kan realiseres, forudsættes det dels via aftaler mellem involverede 
parter og dels via udpegning af området som et byomdannelsesområde 
jf. planloven, at aktiviteterne ophører eller nedbringes til et acceptabelt 
niveau inden for en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år fra den 
endelige lokalplans bekendtgørelse (se også afsnit om kommuneplan 
side 15).

De støj- og støvbelastende aktiviteter med påvirkning på lokalplanom-
rådet vurderes at være følgende:

1.  Håndtering af støvgener fra indlevering af råvarer til påslaget for 
såsæd hos Hedegaard Agro.

2.  Håndtering af diffust støv fra lastning og losning af skibe med kran.
3.  Håndtering af støvgener fra transport med lastbiler på interne veje 

forbi Pieren.
4.  Håndtering af støj fra Skibsanløb til Hedegaard Agro, herunder støj 

fra hjælpemotor, når skib ligger ved kaj.
5.  Håndtering af støj fra Havnens aktiviteter på kajen, herunder støj 

fra hjælpemotor, når skib ligger ved kaj.
6.  Vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med sejlskibet LOA. 

Der er indgået aftaler om, hvorledes de enkelte punkter skal håndteres 
i byomdannelsesområdet. I det følgende refereres handlings- og tids-
plan for de enkelte aktiviteter.

1. Støvgener fra Hedegaards påslag
Diffust støv fra såsædsanlægget optræder under såsædsanlæggets 
driftsperiode, som normalt omfatter 3 måneder om året. Der kan gø-
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res tiltag til at minimere støvbelastningen, men på grund af det rela-
tivt korte påslag er det nødvendigt, at lastvogne under tipning holder 
delvist uden for påslaget, hvorfor porten ikke kan lukkes under hele 
aflæsningen.

Det skal sikres, at porten mod havnesiden under hensyn til lastvogns-
togets længde holdes lukket ved aflæsning, og at porten i øvrigt altid 
holdes lukket, når der ikke sker aflæsning.

Det er realistisk at etablere et nyt påslag i en lukket bygning nord for 
Nordre Havnegade og udføre en transportvej på tværs af Nordre Hav-
negade til såsædsproduktionen. Da der ved etablering af boliger på 
pieren sættes hindring for anvendelse af kajgaden som bufferlager/
læsning/losningsareal vil det være nødvendigt at etablere en ny, effek-
tiv lagerbygning sammen med påslagsbygningen nord for Nordre Hav-
negade i stedet for den nuværende lagerbygning.

Tidsplanen for ombygningen forventes at indebære en ibrugtagning af 
nyt påslag og dermed lukning af eksisterende påslag i 2018.

2. Diffust støv fra håndtering ved skib
Der losses ikke korn og foderstoffer til Hedegaard Agro A/S ved på-
slagsgruben, når vinden overstiger 11 m/s. Støvbelastningen opstår 
ved østenvind; ved vind fra andre retninger er der ikke problemer i 
relation til byomdannelsesområdet.

Der findes ikke en umiddelbart indlysende løsning på problemet. Mu-
ligheden for at importere godset direkte til Hedegaards siloanlæg er en 
forudsætning for at drive produktionsfaciliteterne på havnearealet. Tek-
nologisk kan nye gribeskovle løse en del af problemet, ligesom endnu 
mere afsugning etc. kan være løsninger. Alle materialehåndteringsma-
skinerne med tilhørende gribeskovle er udskiftet i 2013, hvorfor gribe-
skovle er de senest udviklede modeller.

Tidsplanen opererer med den længst mulige tidsperiode indtil 31. de-
cember 2022. Hvis der findes en løsning på problemerne forinden, vil 
den blive implementeret før tidsplanens udmelding, ligesom der løben-
de vil blive foretaget forbedringer af losseprocessen.

3. Støvgener fra transport med lastbiler på interne veje
Vejen forbi pieren bliver lukket med port for gennemkørende trafik. I 
tre-måneders perioden med såsædsproduktion jf. pkt. 1 må der dog 
forventes en vis trafik i området. Ved etablering af nyt påslag og lager 
nord for Nordre Havnegade vil transport på kajgaden i forbindelse med 
såsædsproduktion næsten forsvinde.

Løsningen på problemet er en afspærring af vejen. Porten lukkes for 
passage.

4. Støj fra skibsanløb
Støj fra skibe ved Hedegaards påslag stammer fra hovedmotoren og fra 
hjælpemotoren. Hovedmotoren er i gang under sejlads og under anløb 
og afsejling fra bolværk. Motoren skal startes op før afgang for at opnå 
driftstemperatur, smøring m.v. Anvendelsen er kortvarig og relateret til 
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skibsmanøvrer. Når skibet ligger ved kaj, leveres strømmen fra skibets 
hjælpemotor. Skibet ligger normalt ved kaj fra ankomst uanset hvornår 
skibet ankommer. Herefter afventer det losning, forhaler eventuelt til 
lossepåslaget og afsejler herefter normalt umiddelbart efter losning. 
Der kan for eksempel mandag morgen ligge både to og tre skibe og 
afvente losning. Alle normale skibe er indrettet, så hjælpemotoren skal 
køre under skibets ophold ved kaj. Hjælpemotoren leverer strøm og 
eventuelt hydrauliktryk til skibets eget forbrug, herunder belysning, 
varme, manøvrering af lugedæksler, eventuel elektrisk kran m.v. Der er 
stor spredning på støjbilledet fra hjælpemaskineri, og de nyeste skibe 
er formentlig mindst støjende.

Problemet med støj fra skibe løses ved at lade skibene vente ved andre 
kajer eller på reden og først lade dem ankomme til kaj umiddelbart før 
losning.

På tidspunktet for boligbyggeriets ibrugtagning på pieren vil skibe uden 
for normal arbejdstid blive henvist til ventekaj andetsteds i havnen 
indtil losning.

5. Støj fra skibsanløb, havnens aktiviteter 
Kaj 3014 er beliggende mellem lokalplanområdet og Hedegaards pro-
duktionsbygninger tæt på pieren. Ved losning af granitskærver og grus 
fra skib, flytning til bagplads og læsning af lastvogne forekommer støj 
og støv.

Problemet med losning kan formentlig kun løses ved flytning af los-
seaktiviteten med bulkgods til anden kaj på Aalborg Havn. Transporten 
med lastvogne vil i så fald gå gennem Limfjordstunnelen. Kaj 3014 vil 
fortsat kunne anvendes i dagtimerne til håndtering af godsaktiviteter, 
der ikke støver eller støjer.

Tidspunktet for ophør med bulkgodsaktiviteter ved kaj 3014 er tids-
punktet for ibrugtagning af boligbyggeriet på pieren.

6. Vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med sejlskibet LOA
Ved kaj 3014 findes liggepladsen for træskibet LOA og andre træskibe 
og både. Der arbejdes af og til på skibet på liggepladsen med udgangs-
punkt i LOA’s værftsfaciliteter på Nordre Havnegade 6A. Der anvendes 
frivillig arbejdskraft, hvorfor der også kan finde arbejde sted i fritiden.

Aktiviteterne med LOA kan formentlig fortsætte, men det kan være 
nødvendigt at forhale skibet til anden liggeplads mod øst ved støjende 
og støvende aktiviteter.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning

MV - Miljøvurdering af planer og programmer

Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver 
udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredyg-
tig udvikling.

Planen er screenet med det resultat, at der er udarbejdet en miljøvur-
dering, som beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke 
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miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Scree-
ningen og miljørapporten findes i dokumentet 'Redegørelse for bære-
dygtighed'. 

VVM - 
Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet

I Bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er det defineret, hvilke anlægsar-
bejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Anlæg i denne lokalplan kan være omfattet af Bekendtgørelse om vur-
dering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
nr. 1335 af 6. december 2006.

Er anlægget/projektet omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse, skal der 
forud for etableringen udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhø-
rende VVM-redegørelse for anlægget. Er projektet opført på bilag 2, 
skal der foretages en screening for at vurdere, om projektet kan få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet. Anlæg, som er 
omfattet af bilag 2, er fx anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse 
af butikscentre og parkeringsanlæg, men også andre anlæg/projekter 
er omfattet.

Er anlægget omfattet af bekendtgørelsen, skal bygherren indgive en 
skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Før byrådet kan vedtage 
et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse skal anlægget/projek-
tet igennem to offentlighedsfaser. Først en for-offentlighedsfase med 
indkaldelse af ideer og bemærkninger til planarbejdet, og herefter en 
egentlig forslagsfase på min. 8 uger, hvor et forslag til kommuneplantil-
læg med VVM-redegørelse sendes i offentlig høring.

EF-habitatdirektivet

Natura 2000-områder
Lokalplanområdet ligger på Nordhavnen i et byområde ca. 5 km øst for 
Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup 
Ådal.

Det vurderes derfor i kraft af afstanden, at de aktiviteter, som planen 
medfører, hverken i sig selv eller sammen med andre planer vil kunne 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Bilag IV-arter
Enkelte arter, opført på EU-habitatdirektivets bilag IV, kan have leve-
sted, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted inden for lokal-
planområdet: Damflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, sydfla-
germus samt marsvin.

Flagermus
Vandflagermus og damflagermus fouragerer over fjorden og anvender 
fjordbrinken/molen som ledelinje under deres færdsel imellem opholds-
steder og jagtområder. Desuden er byen levested for dværgflagermus 
og sydflagermus.
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Det vurderes, at der ikke fjernes træer eller bygninger, der tjener som 
overvintringssted eller sommeropholdssted for flagermus, eller levende 
hegn af betydning som ledelinjer for dyrene. Begrønning og indtænk-
ning af friarealer, især ud mod fjorden, har betydning for arealets øko-
logiske funktionalitet for byens flagermus.

Marsvin
Bydelen er i forvejen karakteriseret ved bebyggelse og befæstede area-
ler samt en vis koncentration af støj og bevægelser. Lokalplanen vur-
deres derfor ikke at medføre væsentlige tilstandsændring i Limfjorden 
som levested for marsvin.

Bæredygtighed i lokalplanen

Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, 
sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering.

Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtigheds-
blomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om em-
net er kommuneplan, lokalplan eller byggesag. I denne lokalplan har 
der været fokus på følgende temaer og emner:

Natur
- Fjorden skal være tilgængelig for byens borgere og besøgende
- Grønne opholdsarealer
- Stedstilpasset beplantning

Sociale forhold
- Offentligt tilgængelig havnepromenade og ophold
- Gode rammer for uformelle mødesteder ved fjorden

Lokale værdier
- Plads til stedsspecifikke aktiviteter (fx lystfiskeri)
- Areal til en langsgående promenade langs Nørresundby Havnefront
- Arkitektur og byrum af høj kvalitet
- Indblik til funkisbebyggelsen ved brolandingen

Miljø
- Fortætning i form af ekstra byggemulighed
- Lavenergibyggeri
- Sikring af bygninger mod oversvømmelse
- Solorientering af boliger
- Udendørs opholdsmuligheder i sol og læ
- Miljømæssige forbedringer (ifht. belastning fra Havnens og Hedega-

ards aktiviteter på naboarealet)
-  Grønne tage

Økonomi
- Synergi med/grundlag for udviklingen af Nørresundby Havnefront 

Øst i øvrigt
- Tidssvarende udviklingsmuligheder
- Krav om grundejerforening, som sikrer drift og vedligeholdelse af 

fællesanlæg
- Understøtte udviklingen af den attraktive by

Miljø

Lokale 
værdier

Social

Natur

Økonomi
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- Beliggenhed i vækstaksen vil bidrage positivt til at få omsat plan-
strategien til et konkret projekt. Projektets realisering forventes at 
medvirke til at skabe øget værdi i området.

Kommuneplanens hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur - Fysisk Vision 2025 - har blandt an-
det som mål, at der skal ske en koncentreret byvækst i vækstaksen, 
herunder de centrale havnefronter.

Nordhavnen er en central del af den østlige del af Nørresundby Hav-
nefront, hvor området som helhed er et af hovedstrukturens 'nedslag' 
- dvs. et område, der skal have særlig fokus i den kommende planlæg-
ning. Området har en særlig interesse til fortætning, til bosætning og 
blandede byfunktioner med fjorden som herlighedsværdi, og potentia-
let for rekreative aktiviteter med tilknytning til vandet skal udnyttes. 
Der skal sikres en rekreativ cykel- og gangsti langs fjorden og kort af-
stand og god tilgængelighed fra boliger til kollektiv trafik.

For at imødegå klimaændringer er det fastlagt, at byggeri under kote 
2,5 m skal klimasikres. Dette kan gøres på mange måder - fx ved at 
sikre byggeri mod oversvømmelse eller ved at opføre byggeri, der kan 
tåle at blive oversvømmet.

Lokalplanen understøtter disse mål ved at skabe mulighed for koncen-
treret byudvikling på et centralt beliggende tidligere erhvervsområde. 
Lokalplanen har desuden til formål at sikre blandede byfunktioner, der 
kan understøtte bylivet, klimasikrede boliger i høj arkitektonisk kvalitet 
samt gode rekreative muligheder ved fjorden. 

Detailhandel

Som kommuneplanen så ud inden kommuneplantillæg 1.023, kunne 
der ikke etableres butikker på Nordhavnen, da området lå uden for 
bymidteafgrænsningen i Aalborg/Nørresundby (Aalborg City).

For at kunne realisere intentionerne i planerne for Nordhavnen blev der 
i februar-marts 2013 gennemført en fordebat om at ændre bymidteaf-
grænsningen til også at omfatte Nordhavnen. Som opfølgning på de-
batten vedtog byrådet den 10. juni 2013 at igangsætte udarbejdelsen 
af et forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af bymidteafgræns-
ningen i Nørresundby.

Med ovennævnte kommuneplantillægs endelige vedtagelse vil Nord-
havnen være placeret inden for bymidteafgrænsningen i Aalborg/Nør-
resundby, hvor der i udgangspunktet er mulighed for at etablere dag-
ligvarebutikker på 3500 m2 og udvalgsvarebutikker på 2000 m2. Disse 
størrelser er skærpet og målrettet i lokalplanlægningen.

Lokalplanen fastlægger således, at der kan etableres en dagligvarebu-
tik på maks 1600 m2 og specialvarebutikker/enkeltstående butikker i 
øvrigt på maks 500 m2. Dagligvarebutikken, herunder tilknyttede par-
keringspladser, placeres ud fra et ønske om let tilgængelighed og ud fra 
et ønske om at kunne understøtte synergi med handlen i Nørresundby 
Midtby.

Lokalplanområdet indgår i vækst-
aksen, hvor bæredygtig byfortæt-
ning ønskes fremmet, jf. Fysisk 
Vision 2025. Området er her mar-
keret med en hvid cirkel.
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Kommuneplanrammer

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde '1.2.H1 
Havnemolen'. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebe-
stemmelserne.

Herudover er Nordhavnen og Nørresundby Havnefront Øst på hoved-
struktursniveau udpeget som byomdannelsesområder. For at planlo-
vens bestemmelser om byomdannelse af miljøbelastende erhvervs-
områder og lempeligere miljøkrav i en overgangsperiode kan tages i 
brug, skal området optages i rammerne som byomdannelsesområde i 
henhold til planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 5 og § 11 d. Der er derfor ind-
gået nødvendige aftaler med de relevante interessenter og udarbejdet 
et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overens-
stemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Kommuneplantillæg 1.023 har været offentliggjort i perioden fra 8. 
januar til 12. marts 2014 - samtidig med det tidligere lokalplanforslag 
for området.

Planlægning i kystområderne

Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen.

De kystnære dele af byzonen

Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de 
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der 
redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i 
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal 
der gives en begrundelse herfor.

Den eksisterende bebyggelse i området omfatter bebyggelse i op til 2 
etager som vist på fotoet i venstre spalte. Området grænser op til Lim-
fjorden og har derfor en meget synlig placering i kystlandskabet.

Det er et overordnet mål, at Aalborg som et led i en bæredygtig byud-
vikling skal byfortættes. Lokalplanen giver således mulighed for, at den 
eksisterende bebyggelse erstattes af et nyt byggeri, hvor den højeste 
del punktvist kan opføres med en højde på maks. 34 m.

Det er et formål, at ny bebyggelse mht. skala og struktur skal forholde 
sig til den omgivende bebyggelse, men det er samtidig intentionen, at 
bebyggelsen gives et markant arkitektonisk udtryk og på den måde er 
med til at tegne en interessant profil langs byens havnefront.

Det vurderes, at det nye byggeri vil påvirke kysten visuelt. På side 17 
og på Bilag 3 ses en visualisering af det planlagte byggeri i lokalplan-
området.

Områdets eksisterende bebyggelse.
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Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg

I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundeje-
ren/sælgeren af arealet om finansiering af et nyt signalreguleret kryds 
mellem Havnegade og Østerbrogade samt ombygning af Østerbrogade 
på strækningen fra Brolandingen til Engvej. Udbygningen på Nordhav-
nen nødvendiggør en krydsombygning og i sammenhæng hermed en 
ombygning af en strækning af Østerbrogade, således at der kan opret-
holdes en acceptabel trafikafvikling. Udbygningsaftalen har som kom-
muneplantillæg 1.023 været offentliggjort i tilknytning til det tidligere 
lokalplanforslag.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning

Trafikregulering

Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af 
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikker-
hed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Kystdirektoratet

Vandarealer i byomdannelsesområder
Bestemmelserne i planlovens § 15, stk. 2, nr. 23 og 24 fastsætter, at 
der i lokalplaner kan optages bestemmelser om anvendelsen og anlæg 
på vandområder i et byomdannelsesområde. Nye projekter til omdan-

Visualisering af projektets påvirkning af Nørresundbys profil mod fjorden. Øverst ses Nørresundbys profil, som den ser ud i 
dag. Nederst, som den kan komme til at se ud med bygherres nuværende forslag til bebyggelse. 
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nelse af havne til byformål forudsætter, at kommunalbestyrelsen har 
tilvejebragt det fornødne plangrundlag for både land- og vandområ-
dernes anvendelse, og at evt. tilladelser efter statens højhedsret over 
søterritoriet og anden lovgivning meddeles i overensstemmelse med 
planlægningen.

Transportministeriet (Kystdirektoratet) skal fortsat vurdere behovet 
for at gøre indsigelse mod planforslag, der ikke er i overensstemmelse 
med de interesser, der skal varetages på søterritoriet. Bestemmelsen 
indebærer dog ikke ændringer i forhold til de regler, som Kystdirektora-
tet administrerer. Gennemførelse af planen vil således evt. forudsætte 
tilladelse.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning

Grundvand

Områdets beskaffenhed kan betyde udgifter til yderligere undersøgel-
ser for grundejer i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning. 

Såfremt der i forbindelse med byggeriet er behov for en grundvands-
sænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen orienteres på grund af 
områdets særlige beskaffenhed. Der kan blive stillet krav om beregnin-
ger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en grundvandssænkning 
ikke vil påvirke indvindingen for de almene vandværker i baglandet.

Jordforurening

Størstedelen af lokalplanområdet er kortlagt i henhold til jordforure-
ningsloven.

Hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til bl.a. bolig, of-
fentlig legeplads, institution, rekreativt område, eller alment tilgæn-
geligt område, skal ejer eller bruger af arealet ansøge kommunen om 
tilladelse efter jordforureningslovens § 8, før man ændrer anvendelsen 
af det kortlagte areal.

Hvis et kortlagt areal anvendes til bolig, rekreativt område, alment 
tilgængeligt område eller offentlig legeplads, skal ejer eller bruger an-
søge kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 før påbe-
gyndelse af et bygge- og anlægsarbejde på arealet.

Arbejdstilsynet er myndighed i forhold til arbejdsmiljø - herunder even-
tuel afdampning af flygtig forurening til indeklimaet i erhvervsbygnin-
ger.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn 
på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. 
Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan 
genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordfor-
ureningslovens § 71.

Flytning af jord fra kortlagte eller områdeklassificerede arealer skal 
anmeldes til Aalborg Forsyning, Renovation.
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Limfjordsbroen

Det skal være muligt at komme til broens konstruktion for vedligehol-
delse.

Affald

Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovati-
onsbiler og vendepladser indrettes efter Aalborg Forsyning Renovations 
regulativer, som findes på www.skidt.dk.

Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 9931 4955. 

Renovation - erhverv og detailhandel
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af af-
fald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og op-
bevaring. Ved detailhandelsbutikker bør der, afhængig af butikstypen, 
tages højde for og afsættes plads til, at kunderne kan aflevere tom em-
ballage som eksempelvis flasker, malingsrester og lignende. 

Opsamlingen kan ske i kuber/containere, eller, hvor det er praktisk 
muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved under-
jordiske løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støj-
generne mindskes. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker 
i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne 
tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.

Etageejendomme
Ved etageejendomme bør der som udgangspunkt reserveres areal til 
etablering af affaldsøer på grunden. Ved større bebyggelser bør der, 
som minimum afsættes plads til et opsamlingssted for genanvendelige 
materialer som eksempelvis glas, papir og metal. Opsamlingen kan ske 
i kuber/containere, eller hvor det er praktisk muligt og økonomisk for-
svarligt i underjordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås 
mindre synlige affaldsløsninger ligesom støjgenerne mindskes.

Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kilde-
sortere. Dvs. mulighed for at etablere skakte, der kan håndtere flere 
affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til renovationsarbejdernes 
arbejdsmiljø.

Varmeforsyning

Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri. For bygninger, der 
opfylder bygningsreglementets krav til lavenergi, har kommunen pligt 
til at dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Dette 
gælder dog ikke blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-
udledning anbefales det dog, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmefor-
syning med fjernvarme. Det anbefales også, at eventuelle vedvarende 
energianlæg er elproducerende. Baggrunden herfor er, at der er lav 
CO2-udledning ved fjernvarmeforsyning, samt at varmeproducerende 
vedvarende energianlæg, som fx varmepumper, solfangeranlæg mv., 
kan anvendes mere økonomisk og miljøeffektivt i en kollektiv forsyning 
end på bygnings- og matrikelniveau.
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Tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning

I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres sol-
varmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE-anlæg på 
bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet 
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med 
en installeret effekt større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og 
fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført 
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til 
kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende var-
meinstallationer til den kollektive forsyning i området.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitut-
ter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være 
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Der-
for bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbe-
gyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, 
vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsled-
ninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy-
nings selskaber, der dækker det pågældende område. 

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, 
som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokal-
planområdet.

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansva-
ret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.

Matr.nr. 181r Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 07.06.2006
Titel:  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Matr.nr. 181c Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 11.10.1973
Titel:  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Matr.nr. 181c Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 17.09.1979
Titel:  Dok om luftfartshindringer mv
Påtaleberettiget: Statens Luftvartsvæsen

Matr.nr. 181c Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 07.06.2006
Titel:  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak, A/S

Matr.nr. 181c Nørresundby Bygrunde
Tinglyst: 06.06.2011
Titel:  Kontrakt om leje af havneareal på Aalborg Havn.
Påtaleberettiget: Interiør Ejendomme ApS
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Indledning

Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er om-
fattet af lokalplanen. 

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestem-
melserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og 
er således ikke bindende.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre

1.1 at området kan anvendes til blandede bymæssige formål som angivet 
under punkt 3,

1.2 at ønsket om høj arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed i bred for-
stand afspejles i områdets bebyggelse og udearealer,

1.3 at området indrettes med offentligt tilgængelige og attraktive byrum 
med gode opholds- og aktivitetsmuligheder,

1.4 at der udlægges areal til offentligt tilgængelige promenader langs Lim-
fjorden,

1.5 at der udlægges areal til offentligt tilgængelige nord-syd-gående for-
bindelser til Limfjorden,

1.6 at området vejbetjenes fra Mellem Broerne og Havnegade.

2. Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.

Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af 
ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden 
for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B som vist på Bilag 1 og 2.

2.3 Zoneforhold
Området ligger i byzone, og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse

3.1 Anvendelse, delområde A
• Boliger i form af helårsbeboelse (etageboliger) ¤ ^
• Butikker #
• Butikslignende formål (frisør o.l., rejse-, turist-, billetbureau o.l.)
• Enkeltstående butikker (kiosk, specialvarer, udvalgsvarebutikker)
• Restaurant o.l. (bar, café, restaurant o.l.)
• Hotel o.l. (hotel, vandrehjem o.l.)
• Klinikker mv. (kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi) ¤
• Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l., 

datarådgivning) ¤
• Kulturelle formål (bibliotek, biograf, kulturformidling o.l., museum, 

udstilling, galleri, musiklokale, teater)
• Undervisning (kursus, konference, skole)
• Institutioner (ungdomsboliger, ældreboliger, ældreinstitution) ¤
• Rekreative formål (grønne områder, parker, torve, pladser, plads til 

lystfiskeri o.l.)
• Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning (små antenneanlæg, 

P-pladser, pumpestation o.l., små transformere, vejanlæg).

¤ Ikke i stueetagen 
^ Boligandelen må maks. udgøre 75 % af lokalplanområdets samlede 
bruttoetageareal.

# Der må etableres en dagligvarebutik på maks. 1600 m2 etageareal.
Dagligvarebutikken skal placeres i byggefelt 1 med nem adgang for 
den kørende trafik. Herudover må der etableres enkeltstående special-
varebutikker (ostehandler, fiskehandler eller lign.), udvalgsvarebutikker 
eller kiosker på hver maks. 500 m2 etageareal. Det samlede brutto-
etageareal til butikker inden for lokalplanområdet er maks. 2500 m2 
etageareal.

Hensigten med de brede anvendelsesbestemmelser er at sikre mang-
foldighed i byområdet.

Indenfor lokalplanens område nedlægges litra "au" og del af litra "l" 
som offentlig vejareal og overgår til fremtidig anvendelse til henholds-
vis parkeringsareal og byggefelt for fremtidig bebyggelse.

3.2 Anvendelse, delområde B (havnebassinet mv.)
• Fritidsanlæg
• Rekreative formål
• Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning

4.1 Udstykningsprincip
Udstykning skal ske efter følgende principper:
• Bygninger udstykkes som sokkelparceller
• Vej- og torve/pladsarealer samt stier og havnepromenade kan ud-

stykkes som en eller flere selvstændige ejendomme eller offentlige 
vejarealer
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• Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er 
større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.

5. Bebyggelsens omfang og placering

5.1 Omfang og placering
Inden for lokalplanområdet må der opføres bebyggelse til blandede 
bymæssige formål som boliger, butikker, kontorer, hotel og restauration 
mv. med et maks. bruttoetageareal på 15.700 m2. Herudover kan der 
opføres parkering i konstruktion på parkeringsarealet nordligst i områ-
det.

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne markeret på Bilag 
2*.

Inden for de enkelte byggefelter skal bebyggelsen holdes inden for 
nedenstående bygningshøjder** og bygningsdybder.

Med bygningshøjde menes der bygningens ydre afgrænsning. Byg-
ningshøjden måles fra færdigreguleret terræn.

Elevatortårne eller lignende punktvise opbygninger kan etableres her-
udover, forudsat, at disse er indarbejdet i bygningens arkitektur (se 
også punkt 6.9).

* Byggefelt 3 kan udvides/forskydes til kanten af pieren, forudsat at 
der etableres en konstruktion (træ eller beton) i en bredde og længde 
tilsvarende udvidelsen/forskydelsen, der sikrer passage og opholdsmu-
ligheder for bløde trafikanter og samtidig tilgodeser en uhindret brand- 
og redningsvej på min 2,8 m. Passagen/havnepromenaden på pieren 
skal være min. 5 m bred jf. pkt. 8.3.

** Herudover kan der etablers tagterrasser.

For bygninger der opføres i 21 meter eller derover gælder generelt, at 
bygningsdybden over stuetagen maks. må være 12 meter. Herudover 
kan der opføres altaner og karnapper, forudsat at hovedindtrykket er 
en slank bygning.

Bestemmelser om bygningsdybder skal sikre, at høje bygninger får et 
forholdsvist slankt udtryk.

Byggefelt 1: Byggeri må opføres med en bygningshøjde på maks. 6 
m. Byggeri til en evt. dagligvarebutik skal placeres indenfor byggefelt 
1. 

Byggefelt 2: Byggeri må opføres med en bygningshøjde på maks. 16 
m. Der kan dog punktvist opføres bebyggelse med en bygningshøjde 
på maks. 34 m ¤. Byggeri i op til 34 m må maks. udgøre 20% af byg-
gefelt 2.

¤ Forud for opførelse af byggeri med en bygningshøjde på mellem 30 
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og 34 m skal der arbejdes med bygningens eventuelle påvirkning på 
omgivelserne (fx. vind) og redegøres for hvordan eventuelle gener sø-
ges imødekommet.

Byggefelt 3: Byggeri på pieren må opføres med en bygningshøjde på 
maks. 21 m. 

Byggeri på pieren skal sikres mod evt. påsejling.

Parkeringsarealet: Indenfor arealet markeret til parkering på bilag 2 
kan der opføres parkering i konstruktion i maks 6 meter. 

5.2 Placering på terræn
Ny bebyggelse skal tilpasses terrænet, og overkanten af stueetagens 
gulv må som hovedregel ikke ligge mere end 0,5 m over terrænet i det 
omgivende byrum. 

5.3 Sokkelkote
Sokkelkote på ny bebyggelse skal som udgangspunkt være min 2,42 
m DVR90. Sokkelkoten kan dog være under kote 2,42, hvis bygningen 
og anvendelserne i bygningen indrettes således, at den kan tåle over-
svømmelse.

Kystdirektoratet anbefaler for området en laveste sokkelkote på 2,42 m 
DVR90, da det forventes, at vandstanden vil nå eller overskride denne 
kote i gennemsnit pr. 100 år. Med den fastsatte min. sokkelkote vil en 
af forudsætningerne for at kunne få erstattet oversvømmelsesskader i 
henhold til 'Lov om stormflod og storfald' være opfyldt.

5.4 Havnebassinet, delområde B
Der kan alene etableres anlæg som dæk/udvidelse af havnepromenade 
(jf. pkt 5.1), opholdstrapper, bådebroer o. lign., der understøtter områ-
dets anvendelse som rekreativt fritidsområde.

6. Bebyggelsens udseende

6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk formsprog 
og have et højt kvalitetsniveau. Den enkelte bebyggelse skal være med 
til at sikre, at der skabes et attraktivt byområde.

6.2 Generelt, arkitektonisk interesseområde 
Der lægges vægt på, at nybyggeri har et højt kvalitetsniveau og af-
spejler Nordhavnens synlige beliggenhed ved havnefronten og status 
som arkitektonisk interesseområde. Der lægges ligeledes vægt på, at 
nybyggeri afspejler en nytænkning mht. formsprog og materialer. Ny-
tænkning kan også afspejles i udformningen af de udendørs opholds-
arealer, ved integration af bæredygtige principper i bebyggelsen eller 
ved belysning/illuminering af bygninger eller bygningsdele. Endelig 
ønskes der fokus på bygningers og byrummenes funktionelle indretning 
og samspil med henblik på at skabe gode vilkår for interaktion og rela-
tioner.
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6.3 Formsprog og udseende
Ny bebyggelse skal fremtræde som klart definerede bygningskroppe, 
hvor alle funktioner er integreret i bygningen. Samtidig skal facader 
fremtræde i et varieret og levende formsprog, fx ved brug af facadefor-
skydninger, arkitektoniske elementer som fx karnapper og altaner eller 
ved farve-, struktur- eller materialeskift.

Bygningernes udseende (farve, udformning, materiale o.l.) skal skabe 
et godt samspil med omgivelserne og skal fremtræde i et højt arkitek-
tonisk kvalitetsniveau. 'Døde'/monotone facadepartier tillades således 
ikke, ligesom der ikke må etableres udendørs varegårde eller lignende.

6.4 Materialer, facader 
For ny bebyggelse gælder, at facader skal fremstå i tegl (blank*, pud-
set eller vandskuret), natursten, lys indfarvet beton (uden synlige 
fuger), glas, træ, matte metalplader eller som en kombination af mate-
rialerne. Ved valg af materialer skal der lægges vægt på materialernes 
stoflighed, patineringsevne og holdbarhed. Facader på ny bebyggelse 
må begrønnes. Udkragede bygningsdele (fx undersider af altaner) skal 
have samme standard som facader.

* Bygningsoverflader i blank mur skal fremstå karakterfulde og have 
stor stoflighed i teglstenen (som fx blødstrøgne).

Materialer til facader må ikke virke reflekterende eller give blændings-
gener for omgivelserne.

Permanent fritstående gavle skal behandles som facader med vindues-
åbninger, altanpartier, karnapper og lignende.

Evt. parkering i konstruktion (som selvstændigt byggeri) skal udformes 
i et højt kvalitetsniveau og på en måde, der afspejler bygningens funk-
tion.

6.5 Facadeaktivitet i stueetagen
Facaderne i stueetager skal være præget af åbenhed (glas), mange 
detaljer og have en levende karakter, der understøtter oplevelsen af 
byrummet.

Der lægges vægt på, at facadeudtrykket medvirker til at skabe et op-
holdsvenligt og levende bymiljø, hvor det er rart at færdes som fod-
gænger. Det er især bygningernes stueetager, som formidler samspillet 
mellem byrum og bygningerne og medvirker til at skabe gode rammer 
for bylivet.

6.6 Tage
Tage på ny bebyggelse i op til 13 meter skal etableres som en kombi-
nation af tagterrasser* og grønne tage, dvs. tage med plantevækster 
som mos-sedum, græstørv el. lign.** Mindre dele af tagfladen kan, 
hvor det er funktionelt velbegrundet, udføres med ovenlys i transparent 
glas. 

Bebyggelse på mere end 13 meter skal etableres med tagterrasser. 



November 2014 • Side 26

Nordhavnen, Havnegade, Nørresundby Midtby

Lokalplan 1-2-109
Planbestemmelser

Materialer til tage i øvrigt må ikke virke reflekterende eller give blæn-
dingsgener for omgivelserne.

* En dagligvarebutik kan etableres med grønt tag uden tagterrasse.

** Udformning af tagene som byens 5. facade kræver omtanke. Ta-
gene på bygningerne i 1-4 etager vil være synlige fra omkringliggende 
veje og bygninger, såvel udenfor som internt på arealet. Begrønning 
kan visuelt bidrage til en grøn profil, absorbere store dele af det regn-
vand, der falder, og rense det inden udledning, sænke lufttemperatu-
ren om sommeren og optage CO2.

6.7 Vinduer 
Vinduesrammer og karme må ikke udføres i plast. I vinduer må kun 
anvendes plant glas. Vinduer må kun fremtræde med klart glas uden 
spejlende virkning. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning eller lig-
nende, således at de får karakter af facadebeklædning.

6.8 Skiltning 
Skiltning, lysinstallationer og andet facadeudstyr på bygningerne, 
herunder markiser og solafskærmning, skal med hensyn til placering, 
omfang, materialer, farver og lignende udføres, så der opnås en god 
helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske 
udtryk, proportioner og detaljering. Skilte skal udformes med henblik 
på at orientere og må ikke virke dominerende.

Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesafblæn-
ding og lignende, og må ikke udføres som lyskasser eller med lystrans-
parent baggrund. Facadebelysning må ikke ved styrke, blænding eller 
lignende være til gene for omgivelserne.

Der må ikke opsættes billboards, digitale skilte, fritstående skilte, faste 
flagstænger el.lign. i området*. Undtaget herfra er mindre henvisnings-
skilte samt enkelte pyloner med fællesskiltning for lokalplanområdet.

* I forbindelse med lejlighedsvise arrangementer i området kan der 
midlertidigt flages og skiltes i området.

Der må ikke opsættes skilte, der forbyder ophold, adgang og lign.

I særlige tilfælde kan der efter nærmere dialog med kommunen gi-
ves tilladelse til at skilte på tag. Det forudsættes at skiltet er givet 
en kunstnerisk bearbejdning og - grundet stedets helt centrale belig-
genhed ved fjorden og som 'porten' til Nørresundby - udformes under 
hensyntagen til stedet - den enkelte bygning samt til byområdet som 
helhed.

Aalborg Kommune vil gerne i dialog med virksomhederne o.l., inden 
eventuelle skilte skal opsættes. Derfor opfordres der til at tage kontakt 
til By- og Landskabsforvaltningen for råd og vejledning, hvis man har 
ønsker om opsætning af firmaskilt eller lignende.

Der er udarbejdet en skilte- og facadevejledning for tætbyområdet i 
Aalborg og Nørreundby. Her kan der ligeledes hentes inspiration og 
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vejledning. Se 'Skilte- og facadevejledning' på kommunens hjemme-
side.

6.9 Udvendige tekniske installationer og anlæg 
Tekniske anlæg og installationer skal så vidt muligt placeres inden for 
bygningens volumen, fx i kælder og/eller inden for tagprofil. Anlæg og 
installationer placeret oven på tag kræver By- og Landskabsforvaltnin-
gens godkendelse og skal udformes, så de fremtræder som integrerede 
dele af bygningens arkitektur. Elevatortårne og trappehuse til tagter-
rasser skal udformes, således at de fremtræder som en integreret del 
af bygningens arkitektur.

6.10 Solceller 
Hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet kan bygninger udfor-
mes med mulighed for at udnytte solenergi. Solceller og lignende ele-
menter skal integreres i bygningens arkitektur og de må ikke medføre 
blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

I forbindelse med byggesagsbehandling kan Aalborg Kommune kræve, 
at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blæn-
dingsgener.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Generelt
De ubebyggede arealer skal udformes således, at der sikres gode op-
holdsområder og attraktive byrum i menneskelig skala. Ubebyggede 
arealer skal have et maritimt præg og skal ved beplantning, befæstelse 
eller lignende gives et ordentligt og præsentabelt udseende. Beplant-
ning skal være robust og velegnet til klimaet ved Limfjorden.

7.2 Opholds- og friarealer
Ubebyggede arealer opdeles i private opholdsarealer til den enkelte 
bolig/ejendom og offentligt tilgængelige friarealer som havneområder, 
torvepladser, promenade o.lign. som beskrevet i pkt. 7.3 og 7.4.

7.3 Private opholdsarealer
Der skal etableres private udendørs opholdsarealer til ny boligbebyg-
gelse svarende til ca. 10 %. Private opholdsarealer kan etableres som 
altaner, tagterrasser, gårdhaver o.lign. Opholdsarealerne skal etableres 
således, at beboerne/brugerne sikres kvalitetsfyldte og klimavenlige 
opholdsmuligheder med fokus på oplevelsen af privathed og rumdan-
nelse.

7.4 Offentligt tilgængelige friarealer
Der skal etableres offentligt tilgængelige friarealer (lege-opholdsare-
aler, promenader, torve/pladser/passager o.l.) svarende til ca. 30 %. 
Arealerne skal etableres som større sammenhængende arealer og pro-
menader og må ikke have karakter af at være 'overskudsarealer'. Of-
fentligt tilgængelige friarealer skal som hovedregel indrettes som sha-
red space. Arealerne må ikke lukkes eller afskærmes, men skal stedse 
være tilgængelige for offentligheden. 
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De offentligt tilgængelige friarealer skal indrettes i tilknytning til de 
nord-syd-gående forbindelser (angivet herunder samt på Bilag 2) samt 
havnepromenaderne og på en måde, så de inviterer til ophold og ak-
tivitet. Områderne skal indrettes som en variation af 'urbane byrum' 
- byrum, hvor det bymæssige er understreget med materialevalg, fx 
asfalt, beton, granit/natursten eller lignende hårde materialer samt 
træ - og 'grønne rum', som er byrum, der rummer flader af grønt med 
træer, græsser og lign. naturmaterialer.

I umiddelbar tilknytning til bygningerne kan mindre dele af de offentligt 
tilgængelige friarealer indrettes til semioffentlige arealer - fx en ter-
rasse i tilknytning til hotel/restaurant.
I tilknytning til hovedindgangen til en evt. dagligvarebutik skal der 
etableres en mindre pladsdannelse. 

7.5 Rekreative formål
Det på bilag 2 skraverede område udlægges til offentlige rekreative 
formål, med mulighed for et begrænset antal p-pladser. Mindre kon-
struktioner, der er nødvendige for områdets drift som rekreativt om-
råde kan etableres, men skal udformes under hensyntagen til områdets 
helhed. Området skal indrettes på en måde der tillader ren- og vedlige-
hold af Limfjordsbroen.

7.6 Nord-syd-gående forbindelser
Der skal sikres nord-syd-gående forbindelser som vist i princippet på 
Bilag 2. Forbindelserne skal være offentligt tilgængelige og indgå i den 
samlede designløsning for de byrum, de forløber i.

Forbindelserne er vigtige for at skabe sammenhæng med den bagved 
liggende by.

Med 'i princippet' menes, at forbindelserne evt. kan flyttes nogle meter 
i forbindelse med detailprojektering.

7.7 Havnepromenader
Arealet markeret som 'Overordnet havnepromenade' på Bilag 2 og 
nævnt under punkt 8.2 skal være offentligt tilgængeligt og udformes, 
så der sikres en god visuel og fysisk sammenhæng til havnefrontstræk-
ningerne øst og vest herfor. Helhedsindtrykket af havnepromenadens 
udformning skal være ensartet mht. belægning, belysning og inventar.

Arealet markeret som 'Lokal havnepromenade' på Bilag 2 og nævnes 
under pkt. 8.3 skal være offentligt tilgængeligt og indgå i den samlede 
designløsning for de byrum, den forløber i. Havnepromenaden skal ud-
formes således, at brugen af området er sikkerhedsmæssig forsvarlig.

Udformningen af havnepromenaderne skal på hele strækningen under-
støtte funktionen som havnepromenade med gode færdselsarealer for 
fodgængere og cyklister samt med gode sidde- og opholdsmuligheder. 

7.8 Havnebassinet, delområde B
Delområde B må kun indrettes til offentligt tilgængeligt rekreativt 
areal.
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Der skal etableres belysning, redningstrapper og redningsposter, såle-
des at brugen af området er forsvarligt.

Der kan etableres en udvidet havnepromenade/dæk, opholdstrapper 
o.lign. samt en gæstehavn for lystbåde.

7.9 Belysning
Områdets belysning skal tilpasses områdets skala og udtryk.

Særlige bygninger og bygningsdele eller udvalgte anlæg, flader, be-
plantninger mv. i byrum kan evt. belyses eller markeres med effektbe-
lysning.

Belysningen i området må ikke være generende eller blændende for 
trafikanter, sejlere eller beboere i området, og der skal tages hensyn til 
nattehimlens mørke ved at begrænse det udsendte lys opad.

Aalborg Kommune forventer dialog om en belysningsstrategi for områ-
det, som beskriver grundbelysning og effektbelysning med henblik på 
at skabe en arkitektonisk lyssætning af områdets rum.

7.10 Udendørs oplag
Der må ikke etableres udendørs oplag.

7.11	 Lokal	afledning	af	regnvand	(LAR)
Afvekslende udformninger af regnvandsløsninger (LAR jf. punkt 9.10) 
skal indgå som et naturligt element i rekreative områder og friarealer.

7.12 Plan for rekreative områder og friarealer
Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal der udarbejdes en detaljeret 
plan for alle opholds-, fælles- og friarealer, som skal godkendes af Aal-
borg Kommune.

Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer på. Derfor 
stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde. 
Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at 
friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentatio-
nen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor 
inventar, belægninger og beplantning er vist.

8. Veje, stier og parkering

8.1 Vejadgang
Vejadgange til lokalplanområdet sker fra Havnegade og Mellem Bro-
erne, som vist i princippet på Bilag 2.

Med 'i princippet' menes, at vejadgangen evt. kan flyttes nogle meter i 
forbindelse med detailprojektering.

8.2 Overordnet havnepromenade
Der skal udlægges areal til en forbindelse (overordnet havnepromena-
de med mulighed for sivetrafik) mellem Mellem Broerne og Havnegade 
som vist på Bilag 2.
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Forbindelsen udlægges med en bredde på min. 10 m, og anlægges, 
så der opnås en god helhedsløsning og sammenhæng med de øst- og 
vestforliggende havnefrontsområder, jf pkt. 7.7.

8.3 Lokal havnepromenade
Der skal udlægges areal til en lokal havnepromenade som vist på Bilag 
2. Promenaden må ikke etableres med en bredde mindre end 5 meter.

8.4 Offentligt tilgængelige friarealer (shared space)
Offentligt tilgængelige friarealer jf. pkt 7.4 udlægges som shared 
space, dvs. områder med en sammenblanding af trafikarter. Shared 
space gaderum anlægges med varierende bredder, belægninger og ind-
retning og skal anlægges, så indretningen klart signalerer, at færdsel 
foregår på de bløde trafikanters præmisser.
Der kan etableres vejadgang (sivetrafik) til parkering i byggefelt 3 via 
shared space, som vist på Bilag 2. Der skal generelt sikres adkomst til 
den enkelte ejendom, evt. via shared space arealer. Shared space skal 
derfor indrettes, så det i begrænset omfang kan anvendes til ærinde-
kørsel, renovation, flyttebiler o.l.

8.5 Veje
Forinden anlæg af veje skal udlægsbredder og vejprojekter godkendes 
af vejmyndigheden, der vil vurdere de enkelte projekter ud fra den 
forventede anvendelse af områderne.

8.6 Parkering
Der skal udlægges areal til parkering i overensstemmelse med Aalborg 
Kommunes Parkeringsnorm, som angivet i kommuneplanens Bilag F.

Parkering skal primært etableres med en placering som angivet på Bi-
lag 2.

I forbindelse med byggefelt 3 kan parkering etableres i bebyggelsens 
stueetage, forudsat at der er tale om boligbebyggelse.

8.7 Cykelparkering
Udlæg af areal til p-pladser til cykler skal ske i overensstemmelse med 
de normer for cykelparkering, der er angivet i kommuneplanens Bilag 
F. 

9. Tekniske anlæg

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

For bygninger, der opfylder bygningsreglementets krav til lavenergi-
byggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom. Dette gælder dog ikke 
blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-udledning, anbefales 
det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.

9.2 Solcelleanlæg
Solpaneler og lignende kan opsættes på facader og tagflader, såfremt 
dette sker som en integreret del af bygningens arkitektur.
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9.3 Ledninger og kabler
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under ter-
ræn.

9.4 Tekniske anlæg til områdets forsyning
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformator-
stationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

9.5 Øvrige tekniske anlæg
Transformere, pumpestationer og lignende tekniske anlæg til områdets 
lokale forsyning kan etableres, når de er i overensstemmelse med lo-
kalplanens bestemmelser om anvendelse og bebyggelsens udseende.

9.6 Antenner, paraboler og lign.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobe-
byggelser, offentlige veje og stier.

9.7 Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og 
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renova-
tion regulativer.

Regulativerne findes på www.skidt.dk

9.8 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til angivelsen i spildevands-
planen.

9.9 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.

Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til alminde-
lige husholdninger.

9.10	 Lokal	afledning	af	regnvand	(LAR)
Overfladevand i lokalplanområdet skal håndteres lokalt inden afledning.

LAR-løsninger skal anvendes til begrænsning og rensning af overflade-
vandet inden afledning til Limfjorden, fx via etablering af grønne tage, 
regnbede og -render, permeabel udformning ved befæstelse, beplant-
ning ved veje, stier og parkeringsarealer.

10. Miljø

10.1 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke overstiger de 
gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 
5/1984 om 'Ekstern støj fra virksomheder'. Ventilationsanlæg o.l. skal 
støjafskærmes og placeres, så de er til mindst mulig gene for støjføl-
somme anvendelser. Vareindlevering til eksempelvis dagligvarebutikker 
skal indrettes således, at det medfører mindst mulige gener for nabo-
erne. Om nødvendigt skal der etableres støjafskærmning, som er nød-
vendig for at overholde de til enhver tid gældende vejledende støjkrav.
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Der skal rettes særlig opmærksomhed på sammenblandingen af boliger 
og butikker. Især er det vigtigt med fokus på støjgener aften og nat, 
hvis der er aktiviteter udover dagtimerne. Vareindlevering kan fx etab-
leres i en lukket, støjafskærmet sluse/bygningsafsnit. Endvidere kan 
muligheden for at begrænse vareindleveringen, så denne alene finder 
sted i perioden kl. 7-18, overvejes. 

10.2	 Støj	fra	trafik
Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau 
fra veje, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænse-
værdier for trafikstøj.

Det skal sikres, at udformningen af facaderne sker, så der er et støjni-
veau på højest 46 dB indendørs i bolig- og undervisningsrum for åbne 
vinduer. For hoteller og kontorer er grænseværdien for åbne vinduer 
Lden på 51 dB.

Se endvidere Bilag C i kommuneplanen.

10.3 Energiforbrug
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret 
i det til enhver tid gældende bygningsreglement, i alle lokalplaner og 
større renoveringsprojekter. Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i 
alt byggeri, hvor det er muligt.

10.4 Støj ved byggeri
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er 
midlertidige aktiviteter, der er omfattet af kommunal forskrift nr. 004 
om visse bygge- og anlægsarbejder samt nedrivnings- og renoverings-
arbejder i Aalborg Kommune. I forskriften stilles der krav om begræns-
ning af støj, vibrationer, støv og arbejdstid.

10.5 Restauranter
Restauranter skal følge den til enhver tid gældende kommunale for-
skrift for driften, pt. Kommunal forskrift nr. 001, Restaurationsdrift i 
Aalborg Kommune. 

10.6 Grundvandssænkning
Miljø- og Energiforvaltningen skal orienteres ved en eventuel grund-
vandssænkning i området.

11. Grundejerforening

11.1 Medlemspligt
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 
grundejere inden for lokalplanområdet.

11.2 Oprettelse
Grundejerforeningen oprettes senest når Aalborg Kommune kræver 
det.

11.3 Grundejerforeningens opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplant-
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ning, fællesarealer, adgangsveje og stier, herunder afvanding af veje og 
stier frem til offentlige regnvandsledninger, belysning og fællesanlæg. 
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af 
lovgivningen henlægges til foreningen.

11.4 Grundejerforeningens størrelse
Grundejerforeningen skal - efter krav fra Aalborg Kommune - optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en el-
ler flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 
opdele foreningen i to eller flere foreninger.

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

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug

12.1. Fjernvarme
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv var-
meforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning. 

12.2. Kloakering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det 
separatkloakerede kloaksystem efter Aalborg Kommunes anvisninger. 

12.3. Ubebyggede arealer
Ny bebyggelse må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug, før 
de ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmel-
serne i lokalplanens punkt 7.

12.4 Parkering
Ny bebyggelse må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug, før 
der er anlagt parkering som anført under lokalplanens punkt 8.6.

12.5	 Støj	fra	trafik
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at støj-
niveauet indendørs med åbne vinduer kan overholdes. For bolig-  og 
undervisningsrum er grænseværdien for åbne vinduer Lden 46 dB, for 
hoteller og kontorer er grænseværdien Lden 51 dB.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at uden-
dørs opholdsarealer, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til 
boliger, kan overholde en grænseværdi på Lden 58 dB.

12.6 Lavenergi
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at be-
byggelsen overholder kravene til lavenergiklasse, jf. definitionen i byg-
ningsreglementet.

12.7 Sikring mod påsejling
Ny bebyggelse i byggefelt 3 må ikke tages i brug før det er dokumente-
ret at bebyggelsen er sikret mod evt. påsejling.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt

Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

14. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger

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

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet 
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
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens 
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om til-
slutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lav-
energibyggeri, dette gælder dog ikke blokvarmecentraler.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der fore-
tages 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 udarbejdel se af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet eks-
propriere.

15.8 Ejendomme udlagt til offentlige formål
Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges 
på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger 
kræve, at kommunen overtager den.

Godkendelse

Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd 10. november 2014. 

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort 17. november 2014. 
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere 
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. 
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Lokalplanen består af:
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens 
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til 
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre 
myndigheder.

Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustra-
tioner samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således 
ikke direkte bindende.

Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lo-
kalplanbestemmelserne og er bindende.
Desuden kan der være en Illustrationsskitse, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg 
kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre 
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.

Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne 
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er 
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. 
Herefter vedtages planen endeligt.

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 pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, 
der ligger inden for lokalplanens 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 offentlig-
gjort, 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.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.
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Signatur

Lokalplangrænse

Delområdegrænse, område A og B

Byggefelter 1, 2 og 3

Parkering jf. pkt. 5.1, 6.4 og 8.6

¾ Vejadgang

Nord-syd-gående forbindelser jf. pkt. 7.6

Overordnet havnepromenade jf. pkt. 7.7 og 8.2

Lokal havnepromenade jf. pkt. 7.7 og 8.3

Sivetrafik jf. pkt. 8.4

Rekreative formål jf. pkt. 7.5

Principiel udvidelse af pier
og havnepromenade jf. pkt. 5.1
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Lokalplan- og delområdegrænser følger matrikelskel. 
Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.

0 10020 40 60 80 m

Mål              i A4-format1:2.000


	Forside
	Indhold og kontaktoplysninger
	Oversigtskort
	Redegørelse
	Lokalplanens baggrund og formål
	Lokalplanområdet
	Lokalplanområdets omgivelser
	Lokalplanens indhold
	Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
	Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
	Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
	Øvrige krav i medfør af anden lovgivning
	Servitutter

	Planbestemmelser
	Indledning
	1. Formål
	2. Område og zonestatus 
	3. Arealanvendelse
	4. Udstykning
	5. Bebyggelsens omfang og placering
	6. Bebyggelsens udseende
	7. Ubebyggede arealer
	8. Veje, stier og parkering
	9. Tekniske anlæg
	10. Miljø
	11. Grundejerforening
	12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
	13. Lokalplan og byplanvedtægt
	14. Servitutter
	15. Retsvirkninger
	Godkendelse

	Vejledning - Hvad er en lokalplan
	Kortbilag
	Matrikelkort. Bilag 1
	Arealanvendelse. Bilag 2


