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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 planlæg-
ningen 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. Herudover redegøres der bl.a. også for de mil-
jømæssige 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 bestemmel-
ser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer 
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 lokal-
planbestemmelserne og er bindende.

Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover føl-
gende bilag: Anvendelseskategorier, Støj fra erhverv, 
Støj fra trafik, og Parkeringsnormer, som uddyber 
lokalplanbestemmelserne. 

Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave 
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 ud-
strækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser 
og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigel-
ser 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 vedtaget 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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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:2.000. Luftfoto optaget 2008.

Lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at 
ændre anvendelsen af "Hasserishave" ved Thorsens 
Allé fra offentlige formål til erhverv og boliger, således 
som området er udlagt i Aalborg Kommuneplan 2009.

Lokalplanen bestemmelser har til formål at sikre, at 
bebyggelsens udformning sker i harmoni med det øvrige 
område ved denne del af Hasserisvej. 

Derudover er det et formål at sikre at bebyggelsen 
ikke dominerer eller tager indsigten til Hasseris Kirke.  

Lokalplanområdet

Lokalplanen er afgrænset således at den udelukkende 
omfatter én ejendom, "Hasserishave", der ligger på 
hjørnet af Hasserisvej og Thorsens Allé. Mod syd af-
grænses området af Hasseris Bymidte og mod vest af en 
række villaer på Thorsens Allé 9-15 samt Magnoliavej 1. 

Lokalplanen omfatter et område på ca. 15.268 m2 og 
ligger i byzone. 

Indenfor området ligger i dag "Hasserishave" som består 
af en centerbygning med sundhedscenter, kontorer og 
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Hasserishave set fra Thorsens Allé med centerbygningen i 
forgrunden med de karakteristiske tage.

administration samt en række plejehjems- og aflast-
ningsboliger. Derudover er der 3 etagebygninger med 
ældrevenlige boliger. 

Centerbygningen er opført i 1955 og består af en byg-
ning i 1½ etage med en forholdsvis høj kælder med 
sikringsrum. De øvrige 3 bygninger er opført i 1981 og 
er opført med 2 etager. 

Som en lang række af de øvrige bygninger ved denne 
del af Hasserisvej og Hasseris Bymidte er alle bygnin-
gerne udført med facader i gule teglsten og med rødt 
tegltag. Tagene er udført med et karakteristisk "kinesisk" 
inspireret valmet saddeltag. 

Der er en række sikringsrum i kælderen ved Hasseris-
have. Hvis rummene ønskes nedlagt skal Beredskabs-
center Åålborg forinden søges om tilladelse.

Langs Hasserisvej som mod syd og vest er der i dag 
beplantningsbælter med en bredde på ca. 5 m. Be-
plantningsbælterne fremstår meget varierede, enkelte 
træer er markante, men der er også en del krat og 
mindre træer imellem. 

Foran centerbygninger er der 2 dominerende hængebirk 
samt en række stynede allé-træer langs Thorsens Allé. 
Disse vurderes at være vigtige for det samlede indtryk 
af sammenhængen langs vejen.  

Lokalplanområdets omgivelser

Syd for lokalplanområdet ligger Hasseris Bymidte med 
en lang række mindre butikker og andre serviceydelser, 
liberale erhverv mm. samt større dagligvarebutikker 
og en tankstation. 

Bebyggelsen i området er udført med facader i gule 
teglsten og røde valmede tegltage, langt den overve-
jende del af bebyggelsen er af nyere dato. 

Vest for lokalplanområdet ligger villa-bebyggelsen ved  
Thorsens Allé og Magnoliavej. Dette kvarter er varieret 
og består af en blanding af nyere parcelhuse og ældre 
villaer, hvoraf enkelte er udpeget som bevaringsværdige. 

Nord for lokalplanområdet ligger Hasseris Kirke, hvis 
markante bygning er synlig over store afstande og som 
sætter sit præg på store dele af Hasseris by.

Grunden er forholdsvis kuperet med niveauforskelle 
på 2,5 m. De lavest liggende bygninger (boligerne) er 
opført i ca. kote 18,5 DVR90, hvorimod centerbygningen 
er opført i ca. kote 21 DVR90. 

Terrænet indenfor lokalplanområdet falder ca 2,5 m. fra 
centerbygningen og adgangsvejen fra Thorsens Allé til eta-
geboligerne mod syd og vest. 

Hasseris Kirke set fra Thorsens Allé, en markant bygnning, 
der dominerer store dele af bydelen. 
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Øst for lokalplanområdet ligger området ved Thulebak-
ken med nyere etageboliger udført med facader i gule 
sten og røde tegltage. 

Lokalplanens indhold

Anvendelse
Lokalplanområdet kan anvendes til etageboliger og mil-
jøvenlige byerhverv som hotel, restauration, klinikker, 
kontorer, kulturelle formål, service, o.lign. 

Inden der kan etableres boliger i området op mod 
Hasserisvej skal det sikres, ved beregninger og evt. 
afhjælpende foranstaltninger, at de vejledende støjkrav 
for trafikstøj kan overholdes. 

Bebyggelse
Bebyggelsen skal udføres med facader i gule sten og 
med røde valmede tegltage udformet som de eksiste-
rende saddeltage i og udenfor området. 

Bebyggelsesprocenten er fastsat til 40 i overensstem-
melse med kommuneplanrammen for området. Dette 
giver en byggemulighed på ca. 6.000 m2 etageareal. 
Til sammenligning er der i dag et samlet etageareal 
på ca. 5.000 m2. 

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2½ etager 
og med en større højde end 12 m. Af hensyn til sikring 
af kirkens dominerende udtryk i området må ingen del 
af bygningen dog overstige kote 30,5 DVR90.

Centerbygningen er registreret med bevaringsværdi 
4 (middel bevaringsværdi). Bygningen må derfor ikke 
nedrives før Aalborg Kommune har meddelt, om der 
nedlægges forbud. 

Hvis der etableres ny bebyggelse skal den på samme 
måde som Hasserishave udføres således, at der er en 
klar sammenhæng mellem kirken og ny bebyggelse. 
Derfor skal ny bebyggelse fremstå med front mod Has-
seris Kirke, og facaden være symmetrisk omkring en 
akse gennem kirken. 

Bebyggelsen må ikke placeres nærmere Thorsens Allé, 
Hasserisvej eller de eksisterende boliger ved Thorsens 
Allé/Magnoliavej end de eksisterende bygninger. 

Terrænregulering
Der må foretages terrænregulering således, at der kan 

fritlægges en kælder ved evt. ny bebyggelse i området 
ved den nuværende centerbygning. Derved kan der 
blive mulighed for etablering af en 2½ etagers bygning  
uden at påvirke indsigten til kirken uacceptabelt. Frit-
lægningen må kun ske mod syd og vest. 

Der må ikke etableres støjvolde e.lign. i området.

Trafik
De eksisterende vejadgange fra Thorsens Allé fasthol-
des. Der kan etableres stiadgang til Hasserisvej ligeledes 
i overensstemmelse med de eks. forhold. 

Der skal etableres parkering på egen grund afhængig af 
antal boliger og erhvervstyper og -arealer. Parkerings-
normerne for de enkelte kategorier fremgår af Bilag F.

Beplantning
Der skal fastholdes en grøn beplantning mod Hasse-
risvej, samt mod syd (tankstation og Rema 1000) og 
vest mod parcelhusbebyggelsen, dels for at afskærme 
området og dels for at fastholde det grønne præg langs 
denne del af Hasserisvej. De eksisterende beplant-
ningsbælter har enkelte markante træer, disse skal 
så vidt muligt bevares. Øvrige træer kan udskiftes, 
men således, at der fortsat vil være et tætsluttende 
beplantningsbælte mod syd og vest. Mod Hasserisvej 
kan beplantningsbæltet udskiftes med en grøn hæk 
med spredte træer. 

Der er derudover udpeget enkelte bevaringsværdige 
træer inde i området samt allé-træer mod Thorsens Allé. 

Lokalplanens sammenhæng med anden  
fysisk planlægning

Se også afsnittet Miljøvurdering af planer og pro-
grammer, side 15.

Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens ramme-
område 3.3.C1 "Bymidten" og er i overensstemmelse 
hermed.

Lokalplan 05-008
Området er omfattet af Lokalplan 05-008 delområde 
B, der udelukkende må anvendes til offentlige formål.  

Området ønskes anvendt til boliger og centerformål i 
overensstemmelse med kommuneplanrammen. Lokal-
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plan 05-008 "Hasseris Bymidte mm." ophæves derfor 
for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Befolkningens levevilkår og materielle 
goder

Boligforhold
Indenfor området er der i dag 36 ældreboliger i etage-
bebyggelserne, derudover er der 7 plejehjemsboliger og 
en række aflastningsstuer (værelser) på Hasserishave. 

Området ændrer anvendelse til center-område, hvor 
der fortsat bliver mulighed for etablering af boliger. 
Der vil dog ikke længere være tale om ældre- eller 
plejehjemsboliger tilknyttet et plejecenter, men om 
almindelige lejligheder i en etage-ejendom.

Begrænsninger og gener over for befolkningen
Der vurderes ikke at være forhold i eller tæt på området, 
der kan give væsentlige gener eller begrænsninger for 
befolkningen. Der kan alene være tale om ringningen 
ved Hasseris Kirke (se desuden afsnittet Menneskers 
Sundhed vedr. støj).

Svage befolkningsgrupper
Det eksisterende sundheds- og plejecenter flyttes. Det 
har som konsekvens, at der bliver længere for nogle 
og kortere for andre befolkningsgrupper, der benytter 
tilbuddet i dag. 

Adgang til uddannelse, arbejde og indkøbsmu-
ligheder
Området betjenes med kollektiv trafik fra flere stop-
pesteder tæt på området, bl.a. med servicebus S1, der 
har timesdrift. Nærmeste stoppested ligger umiddelbart 
nord for området ved Thorsens Allé. 

Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Hasseris 
Bymidte med en lang række indkøbsmuligheder. 

Erhverv
Der bliver mulighed for etablering af nye arbejdspladser 
indenfor miljøvenlige byerhverv, f.eks. kontorer eller 
liberale erhverv.

Kultur
Området ligger tæt på midtbyen og en lang række 
kulturelle tilbud.

Støjkortlægning for situationen 1,5 m. over terræn, trafikmængden er fremskrevet til 2020.  
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Menneskers sundhed

Støj fra Trafik
Området ligger op mod Hasserisvej, der har en trafik 
på ca. 9.725 køretøjer (årsdøgntrafik) i dag, og der kan 
forventes ca. 12.335 køretøjer (årsdøgntrafik) 1 2020. 

Der er gennemført en støjkortlægning af området (se 
foregående side), der viser at bebyggelsen, der er orien-
teret mod Hasserisvej, er belastet med nogen trafikstøj, 
mens områderne "bagved" ikke er støjbelastet udover 
det acceptable, da de er afskærmet af bygninger. 

På facaden mod Hasserisvej viser beregningerne, at er 
der en støjbelastning på mellem Lden 60 og 62,3 dB. På 
de bagvedliggende opholdsarealer er støjbelastningen 
på mellem Lden  52 og 55.1 dB. 

Nye boliger (eller anden støjfølsom anvendelse) skal 
støjisoleres og afskærmes i bygningskonstruktionen 
således at grænseværdierne i Bilag C kan overholdes. 

Støj fra virksomheder (herunder støjende fritids-
aktiviteter og restauranter)  
Syd for området ligger Statoil og det nyetablerede Rema 
1000, virksomhederne er omfattet af henholdsvis lokal-
plan 05-071 og 05-082. Begge lokalplaner fastlægger 
anvendelsen af området til erhvervstyper i miljøklasse 
1-2, idet der på naboejendommene var/er boliger.  

Ændring af anvendelsen for Hasserishave fra offentlige 
formål (bl.a. med plejehjem og boliger) til erhverv og 
boliger hæver de vejledende støjgrænser fra 45dB 
til 55dB. En halvering af afstandskravet iht. Bilag A 
mellem virksomheder og boliger i et blandet bolig og 
erhvervsområde vil være acceptabelt (jf. Vejledning 
om Miljø og Planlægning). 

I lokalplan 05-071 vurderedes Statoil til at være en 
virksomhed med miljøklasse 3, med et vejledende 
afstandskrav på 50m., men da der var tale om en ek-
sisterende virksomhed kunne den daværende lovlige 
anvendelse fortsætte som hidtil. 

Der er i lokalplanen indlagt en 25 m. konsekvenszone, 
hvilket en halvering af afstandskravet iht. Bilag A  (som 
beskrevet overfor). Indenfor konsekvenszonen må der 
ikke etableres boliger eller anden følsom anvendelse. 
 
Rema 1000 vil fortsat være begrænset af de bagved-
liggende  boliger,

Ændringen vil dermed ikke have negative konsekvenser 
for de 2 virksomheder.  

Indenfor lokalplangrænsen gives der mulighed for 
erhverv i miljøklasse 1-2, dvs. virksomhedstyper, der 
kan etableres sammen med boliger. 

Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, 
sker det på grundlag af en miljøklassificering. Enhver 
aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfa-
ringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, 
rystelser og trafik. Se mere i Bilag A.

Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige 
erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksom-
heder.

Luftkvalitet mv.
Der vurderes ikke, at være virksomheder eller andet, 
der kan give lugtgener eller luftforurening. 

Trafiksikkerhed
Der kan ikke etableres vejadgang til Hasserisvej. De 
eksisterende adgangsforhold fastholdes med 2 vej-
adgange til Thorsens Allé og stiadgang til Hasserisvej.

De eksisterende vejadgange ligger tæt og med en 
afstand på kun ca. 50 m. fra udkørslen til Hasserisvej 
og svinget på Thorsens Allé, kan udkørsel og over-
sigtsforhold være uheldige, hvis der bliver øget trafik 
pga. flere erhverv. 

Der kan ske udstykning af de eksisterende bygninger 
uden ændringer, men hvis der etableres væsentlig 
ny bebyggelse skal adgangsforholdene samles til én 
indkørsel. 

Forholdet vil blive reguleret iht. vejlovgivningen på det 
pågældende tidspunkt.

Sikkerhed og risiko for uheld
Der vurderes ikke at være andre forhold end den overfor 
beskrevne trafiksikkerhed, der kan være problematisk 
i eller tæt på området.

Friluftsliv og rekreative interesser
Området er velplaceret ift. rekreative områder i og om-
kring Hasseris. Der er nem adgang til bl.a. Kridtgraven, 
Thulebakken og Rotunden. 
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Klimatiske faktorer

Energiforbrug (CO2)
Ikke relevant, da der er tale om eksisterende byggeri. 
Hvis der bygges nyt skal de enhver tid gældende krav 
om isolering mm følges. 

Vandstandsstigninger
Området ligger højt, ca. kote 18 DVR90, der vil ikke 
være problemer med vandstandsstigninger.

Landskab

Fredninger
Der er ikke registreret fredede arealer i eller tæt på  
området. 

Særligt værdifulde landskaber/uforstyrrede 
landskaber
Området er omgivet af bymæssige bebyggelse hele 
vejen rundt. 

Landskabelig værdi/æstetisk ændring
Området er omgivet af bymæssige bebyggelse hele 
vejen rundt. 

Beskyttelseszoner
Der er ikke registreret beskyttelseszoner i eller tæt 
på  området. 

Geologiske interesseområder/ - beskyttelses-
områder
Der er ikke registreret geologiske interesse- eller be-
skyttelsesområder i eller tæt på  området. 

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Natura 2000 (tør natur)
Der er ikke registreret Natura 2000 områder eller bilag 
4 arter i eller tæt på  området. 

Økologiske forbindelser
Lokalplanområdet indgår ikke i økologiske forbindelser.

Aalborg Kommunes Grøn-Blå Struktur
Ikke relevant.

Beskyttede arter
Se bemærkning under Natura 2000.

Arkæologisk arv, kulturarv, arkitekto-
nisk arv

Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg
Aalborg Kommune har bevaringsregistreret bygninger, 
der er opført før 1940 i de gamle Nibe og Aalborg kom-
muner. Senere er der visse steder i bl.a. Aalborg by 
suppleret med nyere bygninger. Registreringen er gen-
nemført efter SAVE-metoden, og oplysningerne ligger 
på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk/
fbb. I SAVE-registeret er der flere bevaringsværdige 
bygninger i og omkring lokalplanområdet. Se kortet. 

"Høj bevaringsværdi" omfatter bygninger med be-
varingsværdi 1-3, "Middel bevaringsværdi" omfatter 
bygninger med bevaringsværdi 4-6 og "Lav bevarings-
værdi" omfatter bygninger med bevaringsværdi 7-9.

Bevaringsværdige bygninger i og omkring lokalplanområdet, jf. 
Kommuneatlas Aalborg Nord/Syd og senere SAVE-registrering.

Beskyttet natur
Der er ikke registreret beskyttet natur i eller tæt på  
området. 

Skovareal
Der er fredskov i eller tæt på  området. 

Dyreliv - generelt set
Ikke relevant. 

Planteliv - generelt set
Der er udpeget bevaringsværdige træer indenfor områ-
det, samt fastholdt grønne bælter mod øst, syd og vest. 
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Der er registreret enkelte bygninger med middel be-
varingsværdi udenfor området. Hasserishave er regi-
streret med bevaringsværdi 4, dvs. at der ikke må ske 
ombygninger eller nedrivning før Aalborg Kommune 
har vurderet ændringen. 

Kirker
Hasseris Kirke, der ligger nord for området er et væ-
sentligt og markant byggeri, der dominerer store dele 
af bydelen. 

I lokalplanen sættes der en max. kote for bygningernes 
højde for at sikre indsigten til kirken, og for at sikre at 
en ny bebyggelse ikke kommer til at virke dominerende. 

Desuden er der bestemmelser om udformningen af et 
evt. nyt byggeri til erstatning for Hasserishave. Nyt 
byggeri skal udformes med front mod kirken og have 
en facade, der er symmetrisk omkring en akse gen-
nem kirken 

Kulturhistoriske værdier
Det er vurderet, at der ikke er kulturhistoriske værdier i 
området, der skal tages hensyn til i lokalplanlægningen. 

Arkæologiske værdier
Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokal-
planområdet kan bygherren, eller den, for hvis regning 
et jordarbejde udføres i henhold til Museumslovens 
§ 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage 
stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige for-
tidsminder. Museet skal herpå inden en tidsfrist på 4 
uger komme med en udtalelse, der i det givne tilfælde 
vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse.

Fortidsminder
Der er ikke registreret fortidsminder i eller tæt på 
området.
 
Sten- og jorddiger
Der er ikke registreret sten- eller jorddiger i eller tæt 
på området.

Grundvand, overfladevand og jordbund

Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede 
drikkevandsinteresser. 

Natura 2000 (våd natur)
Der er ikke registreret Natura 2000 områder i eller tæt 
på området.

Vandløb og søer
Der er ikke vandløb eller søer i eller tæt på  området.

Jordforurening
Der er ved lokalplanens udarbejdelse ikke oplysninger 
om jordforurening indenfor lokalplanområdet.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde kon-
stateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses 
og kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. 
Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår 
inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til mil-
jøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Jordflytning
Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områ-
deklassificering. På www.skidt.dk kan man se, om 
lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af om-
rådeklassificering. Områdeklassificering betyder, at 
jorden defineres som værende lettere forurenet. Det 
medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel 
skal anmeldes til Renovationsvæsenet, og at jorden 
fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med 
jordflytningen

Teknisk forsyning

Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spilde-
vandsplan, hvor området er angivet som fælleskloa-
keret. Spildevandsplanen vil bliver ændret, så lokal-
planområdet angives som "planlagt separatkloakeret 
ved lejlighed". Dette indebærer, at den interne kloak 
skal separatkloakeres i forbindelse med ombygning 
eller nybyggeri.
Separat overfladevand og spildevand fra lokalplan-
området skal afledes via den eksisterende stikledning 
til den offentlige kloak i Thorsens Allé. Af hensyn til 
kloakering af lokalplanområdet kan der blive behov for 
en terrænregulering på ca. 0,5 m. i den sydvestlige 
del af området. 

Der må i fremtiden ikke afledes mere overfladevand 
fra lokalplanområdet end det er tilfældet i dag (ca. 70 
l/s). Hvis ændring eller udvidelse af bebyggelsen eller 
det befæstede areal forøger afledningen af overfla-
devand, skal det således inden for lokalplanområdet 
kompenseres via forsindkelse i bassin inden afledning 
til den offentlige kloak.

Spildevand ledes til rensning ved Renseanlæg Vest. 
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Under kraftig regn udledes opspædt spildevand til en 
grøft til Svanholmgrøften.

Gasledninger
Området kan forsynes med bygas fra eksisterende 
ledningsføring på Thorsens Allé. 

Bygasforsyningen vurderes at være særlig attraktivt, 
hvis der i området etableres hotel- og/eller restaurati-
onsvirksomhed. Ved etablering af boliger kan bygassen 
med fordel anvendes til tørretumblere i et evt. fæl-
lesvaskeri ud over traditionel anvendelse til komfurer. 
Mulighed for rekreativ gasanvendelse til gasgrill og 
lamper/patioheatere foreligger også.

Renovation
Renovation - etageejendomme
Ved etageejendomme bør der som udgangspunkt re-
serveres areal til etablering af affaldsøer på grunden. 
Opsamlingen kan ske i kuber/containere, eller, hvor det 
er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i under-
jordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås 
mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne 
mindskes.

Ved større boligkomplekser kan der med fordel etableres 
plads til central opsamling af eksempelvis storskrald, 
metal, elektronikaffald og farligt affald. De to sidst-
nævnte affaldstyper skal kunne opbevares aflåst. Dvs. 
egentlige genbrugspladser/miljøpladser. Fordelen ved 
denne løsning er, at der opnås bedre udnyttelse af ud-
styr, nemmere opsyn og mere fleksibilitet for beboerne.

Ved meget store og sammenhængende områder med 
mange boliger bør det overvejes, om der med fordel 
kan etableres underjordiske affaldssystemer for en 
eller flere af de affaldsfraktioner, der forekommer i 
husholdningen.

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

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

Renovation - erhverv
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til 
opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en 
rationel affaldssortering og opbevaring. 

Af hensyn til fremkommeligheden i området skal kø-
reveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes 
efter Renovationsvæsenets regulativer, som findes på 
www.skidt.dk.

Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mel-
lem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til 
kravene i Renovationsvæsenets regulativer, som findes 
på www.skidt.dk.

Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker i 
storcontainere, skal der tages hensyn til, at containe-
ren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne 
komme helt hen til containeren. 

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

Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsy-
ningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning.

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 væsent-
lig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se 
Færdselslovens § 100).

Servitutter

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

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. ting-
lyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og 
anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke 
påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i 
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oversigten eller for, at de ledninger, servitutarealer mv., 
der er vist på Bilag 2, er korrekt vist. 

Matr.nr. 15ch, Gl. Hasseris By, Hasseris
Tinglyst: 29.08.1962
Titel:  Dok om oversigt mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune

Deklarationen fastlægger et oversigtareal ved indkørs-
len til tankanlægget på Hasseris Bymidte 2. Indenfor 
oversigtsarealet må der ikke varigt eller midlertidigt 
anbringes genstande eller beplantning med en større 
højde end 1 m. 

Oversigtsdeklarationen er vist på Bilag 2 og skal re-
spekteres. 

Matr.nr. 15ch, Gl. Hasseris By, Hasseris
Tinglyst: 04.06.2003
Titel:  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, kloakforsyningen

Deklarationen fastlægger et tracé med kloakledning og 
gennemløbsbrønde med tilhørende 2 m. servitutbælte, 
hvor der ikke må etableres bygninger eller foretages 
beplantning mm. uden foregående tilladelse fra Aalborg 
Kommune, Kloakforsyningen. 

Kloakledning og servitutbælte er vist på Bilag 2 og 
skal respekteres.



Redegørelse

Marts 2011 14 

Blandet bolig og erhverv, Hasserishave, Thorsens Allé, Hasseris
Lokalplan 3-3-108



Marts 2011   15

Redegørelse

Blandet bolig og erhverv, Hasserishave, Thorsens Allé, Hasseris
Lokalplan 3-3-108

Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer

Det væsentligste formål med lov om miljøvurdering af 
planer og programmer er at fremme en bæredygtig 
udvikling. Planen er derfor, udover lovens kriterier, 
også vurderet i forhold til Aalborg Kommunes bære-
dygtigshedsstrategi.

Bæredygtighedsstrategi
I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi 
er der mål, der er relevante i forbindelse med plan-
lægningen, i forhold til temaerne: Klima, Ressourcer, 
Natur samt Miljø og sundhed. Planen er vurderet i 
forhold til relevante mål fra bæredygtighedsstrategien.
Med smileys er angivet, hvorvidt planen vurderes i 
overensstemmelse med målene.

Klima L
Der stilles ikke krav om anvendelse af LAR (grønne 
tage, permeable belægninger, regnbede m.m.) og der 
stille heller ikke krav om lavenergibyggeri.

Ressourcer J 
Der stilles krav om reservering af arealer til sortering 
og opbevaring af affald. 

Natur L
Der stilles ikke krav om, at min 10 % af lokalplanom-
rådet udlægges til natur og grønne områder.

Miljø og sundhed J
Trafikken vil stige i mindre omfang, hvilket ikke vil 
reducere antallet af støjbelastede boliger udenfor 
lokalplanområdet, dog stilles der i lokalplanen krav 
om, at der etableres afskærmning/isolering for støj 
fra trafik og erhverv til lokalplanområdets boliger og 
opholdsarealer. Lokalplanområdet ligger bynært med 
gode indkøbsmuligheder og i cykelafstand til byens 
kulturelle tilbud.

Miljøvurderingsloven
”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” 
opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, 
der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis 
en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, 
skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en 
miljøvurdering. 

Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 
10b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af 
butikscentre og parkeringspladser” Det vurderes dog 

samtidig, at planen er omfattet af lovens § 3, stk. 2, 
idet den fastlægger anvendelsen af et mindre område 
på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt 
i lovens bilag 2. Det vurderes, at følgende miljøforhold 
bliver påvirket ved gennemførelsen af planen: biologisk 
mangfoldighed, fauna og flora, menneskers sundhed 
og kulturarv. Påvirkningen er nærmere beskrevet i det 
følgende.

Samlet vurderes det, at påvirkningerne ikke er væ-
sentlige, og planen er således ikke omfattet af kravet 
om at udarbejde en miljøvurdering.

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Vurderes at være positiv. Indenfor lokalplanen er enkelte 
ældre træer, samt enkelte allétræer ved Thorsens Allé, 
udpeget som bevaringsværdige. Derudover skal der 
fastholdes grønne bælter syd, øst og vest for området. 
Bestemmelserne er med til at sikre mulighederne for 
særlig fuglenes livsbetingelser.

Landskab
Vurderes ikke at være relevant, da der ikke er nogen 
væsentlige landskabelige værdier i området

Grundvand, overfladevand og jordbund
Vurderes at være neutral, da der ikke etableres større 
områder med ny belægning. Hvis der sker væsentlige 
ændringer indenfor området skal der ske en separat-
kloakering 

Ligeledes må der ikke ske en yderlige afledning af 
overfladevand end det er tilfældet i dag. 

Klimatiske faktorer
Vurderes ikke at være relevant.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vurderes at have en positiv påvirkning, da lokalplanom-
rådet ligger bynært med gode indkøbsmuligheder og i 
cykelafstand til byens kulturelle tilbud. Der er endvidere 
nem adgang til i forhold til offentligt transportmidler 
og vejnettet samt indkøbsmuligheder.

Menneskets sundhed 
Området er påvirket af trafikstøj, hvilket som udgangs-
punkt har en negativ påvirkning. Der er gennemført en 
støjkortlægning af området, der viser at bebyggelsen, 
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der er orienteret mod Hasserisvej, er belastet med 
nogen trafikstøj (Lden 60 og 62,3 dB), mens områderne 
"bagved" ikke er støjbelastet (Lden  52 og 55.1 dB), da 
de er afskærmet af bygninger. 

Lokalplanen sikrer, at nye boliger og opholdsarealer 
ikke bliver påvirket af trafikstøj. Således skal nye bo-
liger (eller anden støjfølsom anvendelse) støjisoleres 
og afskærmes i bygningskonstruktionen således at 
grænseværdierne kan overholdes. 

På den baggrund vurderes det, at have en neutral/
positiv påvirkning. 

Området ligger tæt til grønne områder. Dette vurderes 
at have en positiv på virkning.

Arkæologisk arv, arkitektonisk arv og kulturarv
Hasseris Kirke, der ligger nord for området er et væ-
sentligt og markant byggeri, der dominerer store dele 
af bydelen. 

I lokalplanen sættes der en max. kote for bygningernes 
højde for at sikre indsigten til kirken, og for at sikre at 
det ny byggeri ikke kommer til at dominere. 

Desuden er der bestemmelser om udformningen af et 
evt. nyt byggeri til erstatning for Hasserishave. Nyt 
byggeri skal udformes med front mod kirken og have 
en facade, der er symmetrisk omkring en akse gen-
nem kirken.

Hasserishave er udpeget med bevaringsværdi
4. Bygningen må ikke nedrives uden forudgående til-
ladelse fra Aalborg Kommune. 

Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig negativ 
påvirkning af kulturarven. 
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:2.000

Indledning

Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses 
på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i 
kursiv  har til formål at forklare og illustrere lokalplan-

bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke 
lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre

1.1 at området kan anvendes til bolig- og erhvervs-
formål,

1.2 at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, 
at den har et godt samspil med den omgivende 
bebyggelse med hensyn til farver, materialer og 
tagform,

1.3 at ny bebyggelse ikke dominerer området og 
Hasseris Kirke 

2. Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.

Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejen-
domme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatri-
kulerede arealer og vejarealer.

Bilag 1 er et matrikelkort, og man kan af kortet aflæse, 
hvilke matrikelnumre, planen omfatter.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse

3.1 Anvendelse
• Boliger (etage)
• Restaurant o.l.
• Hotel o.l.
• Klinikker mv.
• Kontorer
• Service
• Kulturelle formål
• Fritidsformål
• Undervisning
• Institutioner
• Rekreative formål
• Tekniske anlæg * 

* Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning.

Anvendelserne er specificeret i Bilag A.

4. Udstykning

4.1 Grundstørrelse
Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på 
mindst 5000 m2 .

4.2 Udstykning til tekniske anlæg
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grun-
den ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1,0 m 
hele vejen rundt herom.

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1 Byggelinjer
Ny bebyggelse må ikke placeres udenfor byggelinjerne 
mod nabobebyggelser, Hasserisvej og Thorsens Allé, 
samt konsekvenszonen mod Statoil, som vist på Bilag2 

5.2 Afstand til naboskel
Hvis der senere sker udstykning af lokalplanområdet 
må ny bebyggelse ikke placeres nærmere end 5,0 m 
fra naboskel.

5.3 Facade
Den del af bebyggelsen der vender mod Thorsens Allé 
skal fremstå som facade. Facaden skal være sym-
metrisk omkring en akse gennem Hasseris Kirke som 
vist på Bilag 2.

5.4 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte ejendom.

5.5 Etager
Bygninger må maks. opføres i 2 etager samt en tagetage.

Mod Hasserisvej og Thorsens Allé må bygninger maks. 
opføres i 1 etager samt en tagetage. På den del af byg-
ningen, der vender væk fra Hasserisvej og Thorsens 
Allé, må kælderen fritlægges således at bygningen her 
fremstår i max. 2 etager samt en tagetage.

5.7 Bygningshøjde
Ingen bygning må gives en højde, der ved tagrygning 
overstiger kote 30,5 DVR90. Skorstene og antenner er 
ikke omfattet af højdebegrænsningen.

6. Bebyggelsens udseende

6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal gives en udformning i harmoni 
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med den omgivende bebyggelse med hensyn til farver, 
materialer samt taghældning og -form.

6.2 Facader
Facader skal fremtræde i blank mur af gule teglsten.

6.3 Mindre bygningsdele
Mindre bygningsdele (mindre end 1/3 af facaderne) kan 
udføres i andre materialer end facadematerialerne, fx 
træ, zink eller glas.

6.4 Sokler
Sokler må udføres i en maks. højde af 0,5 m. over 
færdigt terræn  Således skal kældre, der på grund 
af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres 
som facader.

6.5 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast skal placeres, så de ikke er synlige 
fra offentlige veje og stier. Ventilationsmotorer må ikke 
placeres på bygningernes tage eller facader.

6.6 Tagform
Tage skal udføres som kinesisk inspirerede valmede 
og symmetriske saddeltage, som de øvrige i området, 
med en hældning på mellem 30 og 45o.

6.7 Tagmaterialer
Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl.

6.8 Sekundære bygninger
Facader og tage på sekundære bygninger som cykel-
skure og lign. kan udføres med andre materialer og 
tagformer end beskrevet i §6.2-6.6. 

6.9 Skilte
Virksomhederne må have ét skilt på facaden og ét skilt 
placeret på forarealet. Skiltene skal have en udformning 
og placering, der er tilpassset bygningens arkitektur. 

Facadeskiltets størrelse skal tilpasses facaden og være 
i harmoni med områdets skala. 

Skiltet på forarealet må have en maks. skilteflade på 2 
kvm. og en  maks. højde over terræn på 2,5 m.

Skilte må ikke placeres over bygningens sternhøjde. 

Der må skiltes med firmanavn og logo. Produktreklamer 
- herunder tekstilreklamer på facader - er ikke tilladt.

Aalborg Kommune vil gerne i dialog med virksomhe-
der, der ønsker skiltning. Derfor opfordres disse til 
at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen for råd og 
vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes. 

6.10 Orienteringsskilte
Desuden må der opsættes ét anvisningsskilt ved vej-
skel med en maks. højde på 1,5 meter over terræn  og 
en skilteflade på maks.1 kvm. Øverst på skiltet skal 
firma/bygningens husnummer eller bygningens navn 
angives. Flere virksomheder på samme adresse skal 
have ét fælles anvisningsskilt.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Beplantningsbælter
Beplantningsbælterne, som er markeret på Bilag 2, 
skal bevares med en bredde på min. 5 m., mod Has-
serisvej min. 3 m. 

Beplantningsbælterne skal fremstå grønne som enten 
tætsluttede træer og buske eller som tætsluttede hække 
med spredte højere træer/trægrupper. 

7.2 Bevaring af beplantning
Træer, som er markeret på Bilag 2, skal så vidt muligt 
bevares.

7.3 Terrænregulering
Der må foretages terrænregulering således at der 
fritlægges en evt. kælder som bekrevet i §5.6. Der 
må ikke foretages terrænregulering mellem vej eller 
nabogrunde og byggelinierne vist på Bilag 2. 

7.4 Terrænregulering, udførelse
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, 
at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod 
bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større ni-
veauforskel end 1:2) skal ske med støttemure.

7.5 Støttemure
Støttemure skal udføres med samme materialer som 
facaden eller med naturlige materialer som træ eller na-
tursten eller de skal begrønnes (dækkes af beplantning).

7.6 Opholds- og fællesarealer 
Der skal udlægges opholdsareal svarende til 30 % af 
boligetagearealet.

Mindst 50 % af opholdsarealerne anlægges som ét 
fællesareal for områdets beboere.  
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8. Veje, stier og parkering

8.1 Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Thorsens 
Allé som vist i princippet på Bilag 2. 

Med "i princippet" menes, at vejen godt kan flyttes 
nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den 
endelige vejstruktur.

8.2 Parkering
Anlæg af parkering skal ske i overensstemmelse med 
de P-normer, der er angivet i Bilag F.

9. Tekniske anlæg

9.1 Sikringsrum
Sikringsrum må kun fjernes med Beredskabscenter 
Aalborgs tilladelse. 

9.2 Affald
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige 
arealer til sortering, opbevaring og transport af af-
fald, i overensstemmelse med Renovationsvæsenets 
regulativer, som findes på www.skidt.dk.

9.3 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal 
fremføres under terræn og må ikke føres på facader.

9.4 Tekniske anlæg til områdets forsyning
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, 
transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyg-
gelsen.

9.5 Antenneanlæg og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige 
fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.6 Fjernvarme
Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmefor-
syningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisninger.

9.7 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas fra eksisterende 
ledningsføring på Thorsens Allé.

10. Miljø

10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 
1-2. Se Bilag A.

De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelses-
afstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid 
blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.

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 grænseværdier. Se Bilag C, der 
afspejler de p.t. gældende grænseværdier.

Støjberegninger viser, at der er overskridelser af de 
gældende grænseværdier mod Hasserisvej.

Det skal sikres, at alle udendørs områder, der anvendes 
til ophold i umiddelbar tilknytning til boliger har et støj-
niveau lavere end 58 dB. Det samme gælder områder 
i nærheden af boliger, der overvejende anvendes til 
færdsel til fods fx gangstier, men ikke fortove mellem 
boligerne og vejen.

Det skal sikres, at udformningen af boligers facader 
sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB inden-
dørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer fx med 
særlig afskærmning udenfor vinduerne, eller særligt 
isolerende konstruktioner.

Forinden der gives byggetilladelse skal det ved støj-
beregning dokumenteres, at opholdsarealer og boliger 
ikke belastes med et støjniveau højere end 58 dB  fra 
trafikstøj, jf Bilag C.

10.3 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteterne i lokalplanområdet 
hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et støj-
niveau, der overstiger de gældende grænseværdier i 
henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om 
”Ekstern støj fra virksomheder”.

Ventilationsanlæg og lignende skal støjafskærmes og 
placeres så de er til mindst mulig gene for miljøfølsom 
anvendelse (boliger). 

Vareindlevering til dagligvarebutikker skal indrettes 
således, at den medfører mindst mulig gener for na-
boerne. Der skal etableres en støjafskærmning som er 
nødvendig for overholdelse af de til enhver tid gældende 
vejledende støjkrav.
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Der skal rettes en særlig opmærksomhed på sammen-
blanding af butikker, erhverv og boliger. Især er vigtigt 
med fokus på støjgener om aften og nat. Fx hvis der 
er tale om en større butik, der vil have åbent efter kl. 
18 og i weekender og på helligdage. Vareindlevering 
kan fx etableres i en lukket støjaf-skærmet sluse/
bygningsafsnit.

Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse 
skal det sikres, at bygningstransmitteret støj fra erhverv, 
institutioner eller andre aktiviteter til boliger ikke over-
stiger 30 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og 25 dB(A) 
fra kl. 22.00 til kl. 07.00, målt i boligen.

11. Grundejerforening

Ingen bestemmelser.

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

- Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 
8.2.

- Opholdsarealer mv. er udført i overensstemmelse 
med pkt. 7.6.

- Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsy-
ningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. 
pkt. 9.6.

- Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet klo-
aksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.

- Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af eksiste-
rende bygninger, må ikke tages i brug, før det er 
sikret ved støjberegning, at boliger og opholdsarea-
lerne ikke belastes med trafikstøj, der overstiger 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

13. Lokalplan og byplan vedtægt

13.1 Lokalplan 05-008, "Hasseris Bymidte mm"
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgø-
relse af lokalplan 3-3-108 ophæves lokalplan 05-008 
"Hasseris Bymidte mm.", for det område, der er omfat-
tet af lokalplan 3-3-108.

14. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger

15.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt be-
kendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, 
kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstem-
melse med planen.

15.2
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i 
lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil.

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

15.4
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid 
med planens principper.

15.5
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre 
naboer, skal der foretages en naboorientering, før 
dispensationen kan gives.

15.6
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
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, 
kan byrådet ekspropriere.
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Vedtagelse

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd den 14. marts 2011.

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 23. marts 2011.
fra hvilken dato planens retsvirkninger indtræder.
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Introduktion
I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokal-
planer fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte 
områder. Til det formål bruges nedenstående skema, 
som giver en oversigt over hvilke anvendelseskate-
gorier, der arbejdes med, og hvilke typer af boliger, 
virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt an-
vendelseskategori.

For Butikker, Enkeltstående butikker, Butikker 
til særlig pladskrævende varegrupper, Mindre 
butikker til salg af egne produkter og Butikker 
ved Trafikanlæg og lignende gælder særlige regler 
for placering, etagearealer, indretning mv., se kom-
muneplanens hovedstruktur, afsnit 7 Butikker, med 
tilhørende retningslinje 7.1.1 til 7.1.7.

I skemaet er også vist, hvordan de forskellige typer af 
virksomheder og anlæg indplaceres i miljøklasser, alt 
efter hvor miljøbelastende de typisk er. Der arbejdes 
med 7 miljøklasser, som beskrives nærmere nedenfor.

Vejledning om miljøklasser og beskyt telses-
afstande
Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 
1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest 
miljøbelastende.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun 
påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således 
kan integreres med boliger.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun 
påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne 
indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun 
påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør pla-
ceres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen 
tættest ved for  u re ningsfølsom anvendelse.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er 
noget belastende for omgivelserne, og derfor som 
hovedregel bør placeres i industriområder.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret 
belas tende for omgivelserne, og derfor skal placeres i 
industriområder.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er 
meget belastende for omgivelserne, og derfor skal pla-
ceres i større industriområder, så den ønskede afstand 
i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.

Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er 
særligt belastende for omgivelserne, og derfor som 
hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt 
miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens 
M-områder).

Herudover findes der en række virksomheder og anlæg-
styper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden 
til boligområder skal være større end 500 meter. Som 
eksempel kan nævnes særlig ris iko betonet produktion, 
større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motor-
sportsbaner og lignende.

Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:
Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger)
Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger)
Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger)
Klasse 4  100 meter (i forhold til boliger)
Klasse 5  150 meter (i forhold til boliger)
Klasse 6 300 meter (i forhold til boliger)
Klasse 7 500 meter (i forhold til boliger)

De nævnte minimumsafstande er vejledende og har 
dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for mil-
jøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse 
– eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklas-
ser for et område således sender et signal om hvilke 
hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så 
er det også samtidig et signal til virksomheder, der 
ønsker at etablere sig i området. Afhængig af størrelse 
og udformning dækker de enkelte virksomhedstyper 
ofte over flere miljøklasser. Den enkelte virksomhed 
har derfor selv et ansvar for at sikre sig, at den er i 
overensstemmelse med de angivne miljøklasser – både 
på kort og lang sigt. I modsat fald må virksomheden 
påregne at blive stillet over for strengere miljøkrav, end 
hvad der ellers vil blive stillet til lignende virksomheder, 
der er lokaliseret korrekt i forhold til deres miljøklasse.

Minimumsafstandene kan fraviges, men kun på grundlag 
af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds 
miljøbelastning på både kort og lang sigt.
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 Anvendelse Eksempler på typer  Miljøklasse Bemærkninger

 Boliger Etageboliger

 Restaurant o.l. Bar 1-4
  Diskotek 1-4
  Fastfood o.l. 1-4
  Restaurant o.l. 1-4

 Hotel o.l. Hotel 1-3
  Vandrehjem o.l. 1-3

 Klinikker mv. Kiropraktor 1-3
  Læge, tandlæge o.l.  1-3
  Terapi 1-3

 Kontorer Administration 1-3
  Advokat, revisor o.l. 1-3
  Arkitekt, ingeniør o.l. 1-3
  Datarådgivning 1-3

 Service Bedemand o.l. 1-3 Ikke renseri i boligejendomme,
  Ejendommægler o.l. 1-3 med mindre det udelukkende
  Forsikring 1-3 anvender kulbrinter som
  Frisør o.l.  1-3 rensevæske
  Marketing 1-3
  Medievirksomhed 1-3
  Pengeinstitut 1-3
  Postkontor 1-3
  Postordrevirksomhed 1-3
  Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1-3
  Reklamevirksomhed 2-3
  Små vaskerier, renserier o.l. 1-3
  Solcenter 1-3

 Kulturelle formål Bibliotek 1-3
  Biograf 1-3
  Kirke, menighedshus, kirkegård 1-3
  Kulturformidling o.l. 1-3
  Medborgerhus 1-3
  Museum, udstilling, galleri 1-3
  Musiklokale 1-3
  Teater 1-3

 Fritidsanlæg Forlystelse, underholdning 1-7
  Klub, forening 1-7

 Undervisning Forskning, udvikling 1-3
  Gymnasium 1-3
  Højere uddannelse 1-3

 Anvendelse Eksempler på typer Miljøklasse Bemærkninger
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  Kursus, konference 1-3
  Skole 1-3

 Institutioner Børneinstitution 1-3
  Døgncenter, forsorg 1-2
  Kollegier 1-2
  Ungdomsbolig, ældrebolig 1-2
  Ældreinstitution 1-2

 Rekreative formål Grønne områder
  Parker
  Torve, pladser o.l.

 Anvendelse Eksempler på typer Miljøklasse Bemærkninger
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 Anvendelse Eksempler på typer Miljøklasse Bemærkninger
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 Vejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning.
 Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggende 

områder.

 Arealanvendelse Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)

 Mandag - fredag  Mandag - fredag Alle dage
 07.00 - 18.00 18.00 - 22.00 22.00 - 07.00
 Lørdag Lørdag (Maksimalværdier
 07.00 - 14.00 14.00 - 22.00 om natten er 
  Søn- og helligdage anført i parantes)
  07.00 - 22.00

 Områder til industri med særlige beliggenhedskrav 
 (M-områder)
 Områder til industri- og transportvirksomheder (I-områder),  70 dB 70 dB 70 dB
 men kun i de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbner 
 mulighed for støjniveau på 70 dB(A) 

 Områder til industri- og transportvirksomheder (I-områder) 60 dB 60 dB 60 dB

 Områder til lettere erhverv (H-områder) 60 dB 60 dB 60 dB

 Blandede bolig- og erhvervsområder (D-områder) 55 dB 45 dB 40 (55) dB

 Centerområder (C-områder) 55 dB 45 dB 40 (55) dB

 Etageboligområder og institutionsområder 50 dB 45 dB 40 (55) dB

 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse og særlig 
 støjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.) 45 dB 40 dB 35 (50) dB

 Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative
 områder og særlige naturområder 40 dB 35 dB 35 (50) dB

 Øvrige rekreative områder Områder, hvor der på grund af anvendelsen (fx områder til kortva- 
  rigt ophold, idrætsanlæg, stier mv.) og beliggenheden (fx grøn ne  
  kiler mellem erhvervs områ der) kan fastsættes højere vejledende  
  støjgrænser end for de områder, der betegnes "offentligt tilgænge- 
  lige rekreative områder". Ved fastsættelse af vejledende støjgræn- 
  ser foretages der  en konkret vurdering for hvert enkelt område.

 Kolonihaveområder Betragtes som rekreative områder. Områderne ligger oftest inde i 
  byerne, hvor der er en del baggrundsstøj. Der er forskel på, hvor- 
  dan områderne benyttes. I nogle kolonihaver må der i perioder af 
  året finde overnatning sted. Andre områder har karakter af nytte-
  haver, hvor der ikke må overnattes. Ved fastsættelsen af de vejle- 
  dende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert  
  enkelt område.

 Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) Normalt er baggrundsstøjniveauet i det åbne land lavt. Derfor er  
  det ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er meget lavt. Hen-
  synet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i 
  det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i nogle tilfælde at 
  acceptere et højere støjniveau. Ved fastsættelse af de vejledende  
  støjgrænser foretages der derfor i hvert enkelt tilfælde en konkret  
  vurdering.

 
 Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder.
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 Arealanvendelse Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)

  Mandag - fredag  Mandag - fredag Alle dage
  07.00 - 18.00 18.00 - 22.00 22.00 - 07.00
  Lørdag Lørdag
  07.00 - 14.00 14.00 - 22.00
   Søn- og helligdage
   07.00 - 22.00

 Blandet bolig og erhverv (bykerne)  43 dB 33 dB 28 dB 

 Etageboligområde 38 dB 33 dB 28 dB

 Åben og lav boligbebyggelse 33 dB 28 dB 23 dB

Værdierne gælder for støjbelastningen Lr  fra hver enkelt virksomhed. 
For retningslinjer vedr. bestemmelsen af støjbelastningen, se: 
Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.

I planlægningssituationer skal de vejledende grænseværdier 
lægges til grund ved vurdering af, om et område er støjbelastet. 
Som udgangspunkt kan der ikke planlægges for støjfølsom 
arealanvendelse i et støjbelastet område (planlovens § 15a), 
med mindre det kan godtgøres, at støjbelastningen kan brin-
ges til ophør ved en støjskærm på selve lokalplanområdet. 
Undtagelsen er de områder, der i kommuneplanen er udpeget 
til byomdannelsesområder. Her kan der lokalplanlægges for 
støjfølsom arealanvendelse, selvom området er støjbelastet, 

under forudsætning af, at det i lokalplanens redegørelsesdel 
redegøres for, hvordan støjbelastningen bringes til ophør. 
Planloven indeholder nærmere bestemmelser for udpegningen 
af byomdannelsesområder, og Miljøstyrelsens vejledning om 
ekstern støj i byomdannelsesområder indeholder yderligere 
retningslinjer for håndteringen af disse situationer.

Nye, støjisolerede boliger i eksisterende, støjbelastede byområder
Enkelte virksomheder – som oftest ældre virksomheder - i eksisterende byområder kan være i den situation, at det ikke 
har været teknisk og økonomisk muligt for virksomheden at nedbringe støjen til de vejledende grænseværdier, der fremgår af 
vejledning 5/1984. Virksomhederne kan derfor have fået tilsynsmyndighedens accept af højere støjgrænser ved nabobeboelser. 
Som ovenfor nævnt kan der i sådanne tilfælde ikke opføres nye boliger o.l., med mindre støjbelastningen kan nedbringes ved 
en støjskærm på lokalplanområdet. I disse områder er der fremover mulighed for at forny boligkvarterer, herunder såkaldt 
”huludfyldning”, hvis lokalplanen klart sikrer at:
• Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et støjniveau, som er lavere end 
den vejledende grænseværdi i vejledning 5/1984 for den relevante områdetype. Det samme gælder områder i nærheden af 
boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (fx gangstier, men ikke fortove), og
• Boligernes facader udformes, så støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs med åbne vinduer ikke overstiger værdierne 
i tabellen nedenfor (eksempelvis ved særlig afskærmning uden for vinduerne eller særligt støjisolerende konstruktioner).

For boliger, hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs 
støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de almindelige 
vejledende grænseværdier i vejledning 5/1984. Derimod skal 
disse grænseværdier stadig være overholdt på de udendørs 
opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne. 

Bestemmelserne om isolering mod støj af ny boligbebyggelse 
gælder som nævnt i byområder i eksisterende boligområder 
eller områder for blandede byfunktioner. Bestemmelserne kan 
ikke anvendes ved ændret arealanvendelse, fx i forbindelse 
med byomdannelse.
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Støj fra vejtrafik
Støj fra vejtrafik kan både måles og beregnes, men det anbe-
fales, at den som hovedregel beregnes, da måling af støjen 
er forbundet med en lang række usikkerheder. Beregning 
af vejtrafikstøj baseres på oplysninger om trafikmængden 
(fordelt på køretøjskategorier) og den faktiske hastighed 
på vejstrækningen. Til beskrivelse af vejtrafikstøj anvendes 
støjindikatoren Lden, der tillægger vejtrafikstøjen i aften- og 
natperioden, hvor trafikken normalt er lavere men til gengæld 
mere generende, højere vægt end i dagperioden. Således 
vil én bilpassage om aftenen svare til godt 3 bilpassager i 
dagperioden, og én bilpassage om natten til 10 bilpassager 
i dagperioden. 

Eksisterende og planlagte veje
Arealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anven-
des til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de 
grænseværdier, der er angivet i Skema 1.

Rekreative områder i det 
åbne land:
- sommerhusområder Lden 53 dB Lden 33 dB
- grønne områder og
 campingpladser Lden 53 dB

Rekreative områder i/nær 
byområder:
- bydelsparker, kolonihaver,  
 nyttehaver og turistcamping-
 pladser Lden 58 dB

Boligområder:
- boligbebyggelse Lden 58 dB Lden 33 dB
- daginstitutioner mv. Lden 58 dB Lden 33 dB
- opholdsarealer Lden 58 dB

Offentlige formål
- hospitaler Lden 58 dB Lden 33 dB
- uddannelsesinstitutioner mv. Lden 58 dB Lden 33 dB

Liberale erhverv mv.
- hoteller Lden 63 dB Lden 33 dB
- kontorer mv. Lden 63 dB Lden 38 dB

Anvendelse Udendørs Indendørs
 støjniveau støjniveau

Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj.

Nye veje og varige trafikomlægninger
Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som gi-
ver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer 
søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme formål:

Nuværende udendørs  Fremtidigt udendørs 
vejtrafikstøjniveau: vejtrafikstøjniveau:
under Lden 58 dB  Lden 58 dB 
Lden 58 dB – 68 dB maks. Lden 68 dB 
over Lden 68 dB  maks. nuværende niveau

Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
I eksisterende boligområder og områder for blandede byfunk-
tioner i bymæssig bebyggelse kan der opstå ønske om at forny 
eller vitalisere boligkvarterer, herunder også i forbindelse med 
byfornyelse og såkaldt "huludfyldning" i eksisterende karré-
byggeri, selv om grænseværdien på Lden 58 dB på ingen måde 
kan overholdes. Der kan i disse særlige situationer planlægges 
nye, støjisolerede boliger (og tilsvarende anvendelse) under 
forudsætning af, at følgende forudsætninger er opfyldt:
• Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar 

tilknytning til boligerne, har et støjniveau lavere end Lden 

58 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, 
der overvejende anvendes til færdsel til fods (fx gangstier, 
men ikke fortove mellem boligen og vejen).

• Udformningen af boligens facader sker, så der er et støjni-
veau på højest Lden 46 dB* indendørs i sove- og opholdsrum 
med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning uden for 
vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner).

• Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og 
soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det 
udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de 
vejledende grænseværdier. Ovennævnte retningslinjer finder 
alene anvendelse i eksisterende boligområder eller områder 
for blandede byfunktioner i byer, og kan således ikke lægges 
til grund ved ændret arealanvendelse. Der bør under ingen 
omstændigheder planlægges for boliger, hvor støjniveauet er 
højere end Lden 68 dB. Bygningsreglementets krav til indendørs 
støjniveau med lukkede vinduer skal altid være overholdt, 
for at bygningen kan tages i brug (se Skema 1, kolonnen 
Indendørs støjniveau).

Ved planlægning for boliger i støjbelastede områder bør der 
desuden sikres adgang til nærliggende grønne områder, som 
ikke er støjbelastede.

* Støjniveauet indendørs med åbne vinduer beregnes efter 
vejledningens retningslinjer. Samme støjgrænse benyttes for 
undervisnings- og daginstitutionsbygninger samt hospitaler 
o.l. For kontorer mv. er grænseværdien for åbne vinduer 
Lden 51 dB. 

Vejledninger
For uddybning af reglerne for vejtrafikstøj henvises der til 
de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om 
trafikstøj, pt. Nr. 4/2007, Støj fra veje.
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På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt 
areal til parkering af biler og cykler. Derfor har Aalborg Kom-
mune fastlagt en norm, der angiver, hvad der kan betragtes 
som tilstrækkeligt areal til parkering, baseret på byggeriets 
anvendelse. Parkeringsnormen danner udgangspunkt for at 
stille et parkeringskrav i en lokalplan og i en byggetilladelse. 

Der er angivet en særlig parkeringsnorm for Aalborg Midtby, 
se afgrænsningen på kortet nedenfor.

Bebyggelsens anvendelse
Bebyggelsens anvendelse er udgangspunkt for, hvilken par-
keringsnorm, der skal anvendes ved fastlæggelsen af par-
keringsbehovet. Ved blandet anvendelse fastsættes antallet 
af parkeringspladser som summen af kravet til de enkelte 
anvendelser.  Hvis det ikke er muligt at placere bebyggel-
sen under en af de givne anvendelseskategorier, fastsættes 
parkeringsbehovet på baggrund af en konkret analyse med 
efterfølgende politisk behandling, som beskrevet under "Und-
tagelser fra Parkeringsnormerne".

Undtagelser fra parkeringsnormerne
I særlige tilfælde kan parkeringsnormen fraviges. Alle afvi-
gelser fra parkeringsnormen skal godkendes af Teknik- og 
Miljøudvalget, enten direkte eller igennem en lokalplanproces 
eller en tilsvarende planproces.

Ved "særlige tilfælde" forstås:

• Større områder med blandede funktioner, hvor summen 
af kravet til de enkelte funktioner ikke giver et retvisende 
billede af parkeringsbehovet. 

• Større byomdannelsesprojekter, oftest i forbindelse med 
en lokalplanproces, hvor parkeringsnormen ikke giver et 
retvisende billede af parkeringsbehovet. 

• Arealanvendelser med særlige forhold, hvor parkeringsnor-
men ikke giver et retvisende billede af parkeringsbehovet, 
fx produktionsvirksomheder med særlige pladskrav eller 
skifteholdsdrift.

De forudsætninger, der ligger til grund for at fastsætte par-
keringskrav, der afviger fra parkeringsnormen, fx aftaler om 
dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer, skal tinglyses på 
relevante ejendomme.

Udlæg og anlæg
Med udgangspunkt i parkeringsnormen fastsættes et par-
keringskrav, der fastlægger, hvor mange parkeringspladser, 
der skal UDLÆGGES areal til. Som udgangspunkt skal alle 
parkeringspladser ANLÆGGES, inden ny bebyggelse/ændret 
anvendelse kan tages i brug.

Parkeringsarealer
Parkeringsnormen regulerer antallet af parkeringspladser. 
Udformningen af parkeringsarealerne, herunder arealforbrug 
pr. parkeringsplads, skal følge vejreglerne.

Parkering for personer med nedsat funktionsevne indgår i 
det samlede antal parkeringspladser. Med hensyn til antal, 
udformning og placering af disse pladser henvises til byg-
ningsreglement 08 og DS-håndbog 105 "Udearealer for alle 
– Anvisning for planlægning og indretning med henblik på 
handicappedes færden".

Afgrænsning af Aalborg Midtby i relation til parkeringsnormen.
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Bebyggelsens anvendelse Cykelparkeringsnorm

Etagehuse, ungdomsboliger mv. 2 pr. bolig
Kontor 1 pr. 100 m2

Fabriks-, lager- og værkstedsbygning ½ pr. 100 m2

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker 1 pr. 100 m2

Teatre, biografer og lign. 2 pr. 10 siddepladser
Idrætshaller 3 pr. 10 personer
Sportsanlæg 3 pr. 10 siddepladser
Skoler og uddannelsesinstitutioner 5 pr. 10 elever
Offentlige transportanlæg, fx tog- og busstation Sikres et passende antal i h.t. passagertilgang

Parkeringsnorm for cykler
Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til cykler benyttes flg. parkeringsnorm:

Bebyggelsens anvendelse P-norm for Aalborg Midtby Standard p-norm 

Boliger ½ p-plads pr. bolig -

Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav) ½ p-plads pr. bolig 2 p-pladser pr. hus

Rækkehuse, dobbelthuse og lign. (tæt-lav) ½ p-plads pr. bolig 1½ p-plads pr. hus/lejlighed. 
  P-pladser kan etableres i fælles p-anlæg

Etagehuse (etage) ½ p-plads pr. bolig 1½ p-plads pr. bolig

Ungdomsboliger, kollegier, 1 p-plads pr. 4 boligenheder 1 p-plads pr. 4 boligenheder
enkeltværelser og ældreboliger 

Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 p-plads pr. 100 m2 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal
  (excl. garageareal)

Lagerbygninger 1 p-plads pr. 100 m2 1 p-plads pr. 100 m2

Servicestationer 10 p-pladser 10 p-pladser

Hoteller 1 p-plads pr. 4 værelser 1 p-plads pr. 2 værelser

Feriecentre 1 p-plads pr. 2 overnatningsenheder 1 p-plads pr. overnatningsenhed

Restaurationer og lignende 1 p-plads pr. 20 siddepladser 1 p-plads pr. 10 siddepladser

Dagligvarebutikker, herunder supermarked, 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og
lavprisvarehus, discountbutik og kiosk 1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal 1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal

Udvalgsvarebutikker 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal og
 1 p-plads pr. 100 m2 øvrigt etageareal 1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal

Udvalgsvarebutikker til pladskrævende 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
varegrupper, udvalgsvarebutikker med   
værksted

Klinikker, service og butikslignende 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
formål, fx frisør eller rejsebureau  
(se Bilag A for eksempler)

Engroshandel (se Bilag A for eksempler) 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal

Kulturelle formål, herunder teatre,  1 p-plads pr. 16 siddepladser 1 p-plads pr. 8 siddepladser 
biografer og lign.

Idrætshaller 1 p-plads pr. 10 personer som hallen  1 p-plads pr. 10 personer som hallen må 
 må rumme rumme (dog mindst 20 pladser)

Sportsanlæg 1 p-plads pr. 5 siddepladser 1 p-plads pr. 5 siddepladser

Sygehuse 1 p-plads pr. 125 m2 etageareal 1 p-plads pr. 125 m2 etageareal

Skoler 1 p-plads pr. 2 ansatte samt 1 p-plads pr. 2 ansatte samt
 1 p-plads pr. 8 elever over 18 år 1 p-plads pr. 4 elever over 18 år

Daginstitutioner 2 p-pladser pr. 20 normerede pladser 4 p-pladser pr. 20 normerede pladser

Plejehjem, døgninstitutioner og lign. 1 p-plads pr. 8 normerede institutions- 1 p-plads pr. 4 normerede institutions- 
 pladser samt 1 p-plads pr. 8 ansatte pladser samt 1 p-plads pr. 8 ansatte

Parkeringsnorm for biler
Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til biler benyttes flg. parkeringsnorm:
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