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REDEGØRELSE

Baggrund

Område

Lokalplanens baggrund og område

Med den stigende interesse for golfsporten er der
skabt behov for en ny 18-hullers golfbane i Aal-
borg kommune. Lokalplanen er således udarbejdet på
baggrund af aktuelle planer om at etablere en
golfbane sydvest for Gistrup.

Lokalplanens område er vist på ovenstående kort.
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Karakteristik af lokalplanområdet

Topografi

Beplantning

Lokalplanområdet omfatter et område
ca. 80ha.

i landzone på

I den centrale del af området ligger “Lundegårde”
der består af 3 mindre selvstændige landbrugsejen-
domme. Avlsbygningerne er ældre og er ikke i brug.

Området er uregelmæssigt kuperet, og topografisk
er det beliggende mellem ca. 30 og 60 m over ha-
vet. Syv gravhøje markerer områdets højeste punk-
ter. Arealet er hovedsageligt anvendt til land-
brugsmæssige formål, og kun de steder, hvor fred-
ninger eller topografien har gjort dyrkning umu-
ligt, finde der skovplantninger, udyrkede områder
eller små søer, som vist på kortbilag 2.

I den vestlige del af området findes der nogle
markante markskel, men ellers er det de kuperede
dyrkningsarealer med deres karakteristiske læhegn,
der kendetegner området. Selv gravhøjenes naturli-
ge dominans på omgivelserne træder i baggrunden på
grund af læhegnene.

Umiddelbart nordøst for gårdene, har der tidligere
været gravet grus. Denne råstofudnyttelse er dog
ophørt, og grusgraven er delvis blevet plantet til
med grantræer.

Beplantningen på området kan deles op i tre hoved-
grupper: Læhegnene, skovplantningerne og beplant-
ningen omkring gårdene,

Læhegnene består overvejende af seljerøn, dog fin-
des der også enkelte hegn af sitkagran, og de se-
nest plantede læhegn indeholder en blanding af
seljerøn og tjørn.

Søer bevares
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+

Parkering anlægges i nedlagt grusgrav

Skovplantningerne er meget forskellige afhængig af
lokaliteten. I den nordlige del af arealet består
de fortrinsvis af gran og fyr. Det løvtræ, der
findes her, er formodentlig selvsået og består
overvejende af bævreasp. I den sydlige del af are-
alet findes der en meget sammensat skov, både hvad
alder og arter angår. De bedste træer her er ege-
træerne i den vestlige del af skoven.

Beplantningen omkring gårdene er meget varieret,
og den indeholder flere haveplanter og frugttræer,
som er normalt forekommende i landbohaver.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet må kun anvendes til golfbane med
tilhørende faciliteter. Klubhuset indrettes i det
eksisterende stuehus som vist på illustrationspla-
nen side 11, men det er også tilladt, at nedrive
stuehuset og nyopføre et klubhus i harmoni med
gårdbebyggelsen. Avlsbygningerne anvendes til
maskingarager, depotrum m.m.

Gården indrettes til klubhus og depotrum
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Vejadgang

Stier

Vejadgangen til området sker ad den eksisterende
offentlige vej Lundegårde, som vist på kortbilag
3.

For at sikre offentlighedens færden i området, ud-
lægges der naturstier som vist på kortbilag 3.
Samtidig vil den eksisterende private fællesvej
nord for Lundegårde fungere som sti.

Stien fra Lundegårde mod vest vil sikre adgang til
det planlagte skovrejsningsområde vest for golfba-
nen.

Fra vejene og stierne har offentligheden endvidere
adgang til kanten af klippede arealer. Offentlig-
heden skal dog respektere golfbanens regulativ for
færdsel på arealerne, primært af sikkerheds hen-
syn.

Eksisterende sti
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Parkering Parkering indrettes ved den nedlagte grusgrav
nordøst for gårdbebyggelsen som vist på kortbilag
3.

Golfbanens indretning Lokalplanen fastlægger ikke detaljeret golfbanens
indretning. For at illustrere hvordan golfbanen
eksempelvis kan indrettes, er der skitseret en
plan på side 11. Den endelige placering af de en-
kelte huller afgøres i marken.

Beplantning Etableringen af golfbanen på arealet kræver, at
der mange steder vil opstå huller i læhegnene. De
markante linier af hegn vil blive brudt, og den
nuværende fremtoning af landskabet vil ændre sig
væsentligt. Topografien vil dog ikke blive nævne-
værdigt berørt, og dette giver mulighed for at be-
arbejde landskabet med beplantning, således at to-
pografien bliver styrket, at gravhøjene på ny kom-
mer mere til syne, og at området bliver tilført
mange flere biotoper, end det er tilfældet i dag.

Generelt foreslås beplantningen ændret fra læhegn
til småskove, der ligger som øer i det kuperede
landskab. De dele af de eksisterende læhegn, der
kan bevares - ud fra planmæssige og funktionsmæs-
sige synspunkter - kan med fordel indarbejdes i
småskovene, således at der fra begyndelsen findes
en støttebeplantning til de nyetablerede småsko-
ve. Dette udelukker dog ikke, at der kan etableres
nye afskærmende hegn langs f.eks. Nøvlingvej og
stiarealet fra Lundegårde mod vest.

Placeringen af småskovene skal tilgodese både
golfspillet, men også i høj grad gravhøjenes be-
liggenhed og fremtoning. Arealet med  dets belig-
genhed ved Lundby Bakker skulle gerne fremstå som
et naturområde med småskove, hvorimellem golfbanen
er placeret. For yderligere at tilføre området
spændende landskabselementer og biotoper kan de
eksisterende
etableret i
lingvej,

søer udvides, og en ny sø foreslås
lavningen umiddelbart vest for Nøv-



8 .

Lokalplanens forhold til anden planlægning

1. Regionplanlægningen

I regionplan 1989-2001 er lokalplanområdet belig-
gende i et regionalt naturområde. Da regionplanen
karakteriserer golfbaneanlæg som regionalt bety-
dende rekreative anlæg, der har mere end lokalt
kundeopland, må golfbanen ikke placeres i et re-
gionalt naturområde.

Kommune- og lokalplanen er således i strid med re-
gionplanlægningen. Nordjyllands amt har imidlertid
udarbejdet et tillæg til regionplanen, der sikrer,
at regionplanen er i overensstemmelse med kommune-
planen. Det omtalte regionplantillæg nr. 23 blev
vedtaget af amtsrådet den 14. januar 1992 og af
miljøministeriet den 12. marts 1992.

● ☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛

2. Kommuneplanen

I Aalborg kommuneplan, der blev godkendt af byrå-
det i januar 1986, er hovedparten af lokalplanom-
rådet en del af Gistrup Landområde, der ikke er
omfattet af kommuneplanens rammer. En mindre del
af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens
rammer og udlagt til boligformål.
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For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen
og lokalplanen er der udarbejdet et tillæg nr.
4.04 til kommuneplanen. Tillægget omfatter hele
lokalplanens område. Det omtalte tillæg nr. 4.04
blev vedtaget af Aalborg byråd den 13. januar
1992.

3. Tekniske anlæg

Vandforsyning Lokalplanområdet ligger centralt i det grundvands-
dannende opland til Aalborg kommunale Vandforsy-
nings boringer ved Engkilden og Brunsted (drikke-
vandsområde ). Der må derfor ikke foregå aktivite-
ter i området, der kan forurene grundvandet.

Eventuel vandindvinding i begrænset omfang til
vanding af golfbanen forventes ikke at være i

Spildevand

strid med almene

Lokalplanområdet
spildevandsplan.

Bygningerne skal

vandforsyningsinteresser.

er ikke omfattet af kommunens

separatkloakeres. Overfladevand
skal afledes inden for lokalplanområdet. Sanitært
spildevand afledes til samletank eller til det of-
fentlige spildevandsanlæg i Gistrup.
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Gravhøje

Skovbyggelinie

Retsvirkninger

Lovlig anvendelse

Dispensation

Bevaring

Overtagelseskrav

I sidstnævnte tilfælde gælder reglerne for enkelt-
beliggende ejendomme uden for kloakforsyningsved-
tægtens område.

Lokalplanområdet ligger inden for et af de “særli-
ge grundvandsområder”, og derfor bør der ikke ske
nedsivning af sanitært spildevand.

4. Fredningsforhold

Lokalplanområdet er berørt af beskyttelseslinier
100 m omkring 9 gravhøje, der ligger dels på selve
området og dels på tilgrænsende arealer. Når der
foreligger, et detailprojekt for golfbanens indret-
ning, som evt. berører beskyttelseszonen, skal der
i hvert enkelt tilfælde søges om dispensation hos
Nordjyllands amt.

Lokalplanområdet er endvidere delvis omfattet af
en 300 m skovbyggelinie. Når der ligeledes fo-
religger et detailprojekt, kan Aalborg byråd med-
dele evt. dispensation.

Zonestatus

Lokalplanens område forbliver i landzone.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggø-
relse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfat-
tet af planen, ifølge kommuneplanlovens §31 kun
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i o-
verensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de an-
læg m.v., der er indeholdt i planen.

Aalborg kommune kan meddele dispensation fra lo-
kalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke
er i strid med principperne i planen. Videregående
afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse
af en ny lokalplan.

Lokalplanen indeholder i afsnit 6 bestemmelse om,
at enkelte bygninger ikke må nedrives, ombygges
eller ændres uden tilladelse fra Aalborg kommune.
Hvis tilladelsen til nedrivning nægtes, kan ejeren
efter kommuneplanlovens §33, under visse forudsæt-
ninger forlange, at ejendommen overtages af kommu-
nen

Det
til
ter
ger
mod

mod erstatning.

område, der omfattes af lokalplanen, udlægges
offentlige formål. Det betyder, at ejeren ef-
kommuneplanlovens §32 under visse forudsætnin-
kan kræve ejendommen overtaget af kommunen,
erstatning.







LOKALPLAN
AALBORG KOMMUNE

Lokalplan nr. 03-O22
Ørnehøj Golfbane, Gistrup Landområde

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse
nr. 918 af 22. december 1989 med senere ændringer)
fastsættes herved fæøgende bestemmelser for det i
afsnit 2, pkt. 2.1 nævnt område.

1. Lokalplanens formål

1.1 Lokalplanen skal sikre

at—

at—

at—

at—

at—

området indrettes til golfbane med tilhø-
rende klubhusfaciliteter m.v. ,

de eksisterende landskabsmæssige hovedtræk
styrkes,

særligt markante landskabselementer bevares
og eventuelt forstærkes,

offentligheden har adgang gennem området
under hensyntagen til golfspillet, og

bebyggelse alene finder sted i tilknytning
til de eksisterende gårdbebyggelser.

2. Lokalplanens område

2.1

2.2

2.3

Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1
og omfatter følgende matr. nr.:

Lundegårde, Nøvling
Del af 1 a, del af 1 h, del af 2 a og offent-
ligt vejareal litra “b"

—

samt alle parceller, der efter den 20. maj
1991 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden
for lokalplanens område.

Det under 2.1 nævnte område forbliver i land-
zone.

Der er landbrugspligt på matr. nr. 1 a, 1 h— 
og 2 a.

—
—
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Landbrugspligten er dog ikke til hinder for,
at Aalborg kommune kan tillade, at arealerne
tages i brug til det i lokalplanen angivne
formål. Men indtil da skal arealerne drives
landbrugsmæssigt efter landbrugslovens reg-
ler.*)

3* Områdets anvendelse

3.1

3.2

3.3

Området må kun anvendes til offentlige formål,
golfbane med dertil hørende bygninger (klub-
hus, cafeteria/restaurant, pro-shop (butik med
golfspil-relaterede artikler) maskingarager
med tilhørende mindre værksted, oplag af
materialer for banens drift, indendørs
træningshal samt beboelse til personalet).

0mrådet må endvidere anvendes som offentligt
rekreativt areal, når offentlighedens færden
uden for de under punkt 8 nævnte veje og stier
kun sker gående og til kanten af de klippede
arealer.

Inden for området kan der opføres transformer-
stationer og andre tekniske anlæg til områdets
forsyning, når disse udformes og placeres un-
der hensyntagen til områdets karakter.

4. Bebyggelsens omfang og placering

4.1

4.2

4.3

4.4

Ny bebyggelse kan alene tillades opført i til-
knytning til de eksisterende gårdbebyggelser
inden for det på bilag nr. 3 viste byggefelt.

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end én
etage med udnyttelig tagetage.

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m, og fa-
cadehøjden må ikke overstige 3 m, bortset fra
gavltrekanter.

Uden for byggefeltet_kan der maximalt opføres
2 læskure på hver 8 m2, når disse placeres di-
skret i terræn og i tilknytning til beplant-
ning.

*) I forbindelse med udstykning af arealerne må
det påregnes, at Jordbrugskommissionen for
Nordjyllands amt vil stille betingelse om
tinglysning af deklaration, hvorved arealerne
afhændes til sammenlægning med bestående land-
brugsejendomme, når anvendelsen til golfbane
ophører.
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5. Bebyggelsens ydre fremtræden

5.1 Tage på bebyggelsen skal udformes som symme-
triske sadeltage uden valm, hvor tagets vin-
kel med det vandrette plan skal være mellem
4 50 og 5 00.

5.2 Til belysning af udnyttet tagetage må udføres
kviste og ovenlysvinduer efter Aalborg kommu-
nes anvisning.

5.3 Ydervægge skal opmures i teglsten, der vand-
skures eller skrabefuges, og som males. Gavle
skal udføres fuldmurede.

5.4 Bebyggelsens proportioner, materialer, farver
skiltning og fremtræden
des af Aalborg kommune.

6. Bevaring af bebyggelse

i øvrigt skal godken-

6.1 Bevaringsværdige bygninger, som vist på bilag
nr. 3 må ikke uden tilladelse fra Aalborg
kommune nedrives, ombygges eller på anden må-
de ændres, således at fremtoningspræget æn-
dres.

7. Beplantnings- og terrænforhold

7.1 Anlæg af golfbane herunder ændringer i eksi-
sterende beplantning, nyplantning og ændrin-
ger af terrænforhold samt fremtidige pleje-
foranstaltninger skal ske efter en samlet
plan. Planen skal godkendes af Aalborg kommu-

  ne.

7.2 Den på bilag nr. 3 viste beplantning skal be-
vares.

7.3 Langs Nøvlingvej udlægges areal til et mini-
mum 15 m bredt beplantningsbælte med forbin-
delse til eksisterende skov- og kratbevoks-
ning som vist på bilag nr. 3.

7.4 Ved nyplantninger skal der overvejende vælges
løvfældende træer og buske. Nåletræer må max-
imalt udgøre 10% af nyplantningen.

Ved nyplantning skal der på golfbanen anven-
des robuste, egnskarakteristiske arter, der
bruges til etablering af småskove og læhegn
med en blanding af langsomtvoksende og hur-
tigtvoksende arter. Eg og seljerøn skal være
de dominerende arter. Omkring bygningerne kan
en mere varieret og havepræget beplantning
etableres.
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7.5 De eksisterende søer som vist på bilag nr. 3
skal bevares, jfr. dog punkt 7.6. Ved oprens-
ning af disse skal den karakteristiske flora
og fauna søges bevaret.

7.6 De eksisterende søer kan udvides og nye min-
dre søer kan etableres.

8. Vej-, sti og parkeringsforhold

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9 .

Vejadgangen til området må kun ske ad den ek-- -
sisterende offentlige vej, Lundegårde, som
vist på bilag nr. 3.

Den eksisterende private fællesvej a-b opret-
holdes i en bredde af 7.53 m. Vejen skal sam-
tidig fungere som offentlig tilgængelig sti.

Der udlægges areal til en natursti c-d, e-f
og e-g i en bredde af 2 m, som vist på bilag
nr. 3.

Fra vejene og stierne har offentligheden ad-
gang til kanten af klippede arealer. Offent-
ligheden skal respektere golfbanens regulativ
for færdsel på arealerne primært af sikker-
hedshensyn. Der kan om fornødent opsættes
mindre stianvisningsskilte.

Der udlægges areal til parkering svarende til
minimum 100 personbiler og 3 busser med en
beliggenhed som vist på kortbilag nr. 3. Par-
keringspladsen må kun befæstes med grus,
grasarmeringssten eller lignende.

De på bilag nr. 1 viste vejstrækninger x-y og
z-æ skal nedlægges. Nedlæggelsen vil ske ef-
ter reglerne herom i vejlovgivningen.

Tekniske anlæg

9.1 Nye el-ledninger må kun udføres som jordkab-
ler.

9.2 Udendørs belysning må kun etableres i forbin-
delse med bebyggelsen og parkeringspladsen.

Dog kan der etableres enkelte belysningsarma-
turer ved træningsbanen, når disse udføres
som nedadrettet og afskærmet og ikke virker
skæmmende.
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10. Servitutter

10.1 Inden for lokalplanområdet er der bl.a. ting-
lyst følgende servitutter:

- på matr. nr. 1 a, 1 h og 2 a er der ting-
lyst servitut om transmissionsledning for
naturgas med en beliggenhed som skitsemes-
sigt angivet på bilag nr. 3.

- på matr. nr. 2 a er der tinglyst servitut
om rørledning med en beliggenhed som skit-

. semæssigt angivet på bilag nr. 3.

11. Tilladelser fra andre myndigheder

11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke
foretages ændringer af eksisterende lovlige
forhold inden for lokalplanens område for
følgende foreligger:

Tilladelse fra Nordjyllands amt i henhold
til naturfredningslovens §53 til inden for
100 m fra fortidsminder at beplante og fo-
retage ændringer i terrænet.

Tilladelse fra Nordjyllands amt i henhold
til naturfredningslovens §43 til ændring af
søers tilstand med et vandareal over 500
m .

Tilladelse fra Nordjyllands amt i henhold
til vandforsyningslovens §§20 og 21 til
vandindvinding. ,

Tilladelse fra Jordbrugskommisionen for
Nordjyllands amt i henhold til landbrugslo-
vens §4 til udstykning og ophævelse af
landbrugspligten og §7a til ændret arealan-
vendelse.
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EM/aa

Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens §30
offentligt bekendtgjort den 18.1.92 fra hvilken
dato, planen har retsvirkning.

Aalborg kommune, Magistratens 2.
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