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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 planlægnin-
gen som helhed.

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvor-
dan 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 lokal-
planen beskrives, og der fortælles om lokalplanens ind-
hold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljø-
mæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig
til anden planlægning, og om gennemførelse af lokal-
planen 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 bin-
dende.

Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i
forhold til skel.

Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er
disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplan-
bestemmelserne og er bindende.

Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan
bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu-
strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er
derfor ikke bindende.

Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover føl-
gende bilag:  Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj
fra trafik,  Parkeringsnormer,  som uddyber eller illu-
strerer 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 over-
føres 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 indsigelser
eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændrin-
ger, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter
proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokal-
planforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt  og be-
kendtgjort den i avisen,  er den bindende for de ejen-
domme, 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 ca.1:5.000. Luftfoto optaget 2001.

Lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen er udarbejdet, for at sikre at området
fortsat anvendes til centerformål. Planen skal sikre
en mulig udvidelse af butiksarealet og at nyt byggeri
skal opføres med samme tag- og farvevalg, som
allerede findes i området.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Hasseris Bymidte, der er
et lokalcenter for Hasseris. Området anvendes til
detailhandel, offentlig og privat service, samt libe-
ralt erhverv.
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Super H ønsker at udvide ind mod parkeringspladsen.

Lokalplanområdet omfatter et ca. 14.500 m2 stort
areal.

Den eksisterende bebyggelse er opført i to etager
med tagetage. Bebyggelsen har karakteristiske ame-
rikansk-japansk-inspirerede røde tegltage med valm.

Området afgrænses af Hasserisvej, Stolpedalsvej,
Hasseris Bymidte og Plejehjemmet Hasserishave.

Lokalplanområdets omgivelser

Nord, øst og syd for lokalplanområdet er der bolig-
bebyggelse, primært i form af enfamiliehuse. Områ-
derne er fuldt udbyggede.

Vest for området ligger Hasserisvej, som er hoved-
forbindelsen mellem Hasseris og det centrale Aal-
borg. I krydset Hasserisvej/Stolpedalsvej ligger der
butikker med dagligvarer og udvalgsvarer. Sammen
med Hasseris Bymidte udgør de reelt et samlet
center.

Lokalplanens indhold

Området skal fortsat anvendes som lokalcenter for
Hasseris. Der bliver mulighed for at udbygge detail-
handlen og kontor i området. Lokalplanen udlægger
et mindre byggefelt til detailhandel. Hensigten er at
følge regionplanens retningslinier for etableringen
af detailhandlen, mens lokalplanen skal være så
fleksibel som mulig med hensyn til kontorbyggeri.
Bebyggelsesprocenten og kravet om parkerings-
pladser medvirker til at regulere omfanget af bygge-
riet, så området ikke overbebygges.

Områdets væsentligste særkende er de røde tegl-
tage. Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse skal
udformes med samme slags tage, som allerede fin-
des på stedet. Dette sker for at sikre en homogenitet
i centret.

Lokalplanens sammenhæng med anden
planlægning

Forholdet til kysten
Lokalplanens område er omfattet af kystzonen, der
er defineret som et 3 km bredt bælte langs de danske
kyster. Inden for denne zone skal der efter planloven
redegøres for, hvordan det område, der planlægges
for, påvirker kysten visuelt.

Lokalplanen giver ikke mulighed for højere byg-
geri, end der allerede findes på stedet. Da det i øvrigt
ikke er muligt at se fjorden fra lokalplanens område,
vil lokalplanens realisering ikke medføre en visuel
påvirkning af kystlandskabet.

Detailhandel
Lokalplanen giver mulighed for at udbygge detail-
handlen i området med 440 m² i stueplan og 440 m²
lager i kælder. Udbygningen forventes ikke at få
betydning for anden detailhandel, uden for Hasseris
Bymidte.
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Hasseris Bymidte. For enden af gaden ses "Super H".

Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens
rammeområde T.2.5.5.C1 Gammel Hasseris.
Kommuneplanen udlægger lokalplanens område til
centerfunktioner.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune-
planen.

Lokalplan 05-008
Lokalplanområdet er som tidligere nævnt, omfattet
af lokalplan 05-008 for Hasseris Bymidte. Ved den
endelige vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan
05-071, ophæves den del af lokalplan 05-008, som
er omfattet af lokalplan 05-071.

Kollektiv trafik
Området trafikbetjenes med kollektiv trafik af bus-
linie 1, som kører i halvtimesdrift i dagtimerne. Fra
Hasseris Bymidte er der kun få meters gang til
nærmeste busstoppested.

P-forhold
Det vurderes at udvidelsen af detailhandels- arealet
ikke udløser behov for yderligere P-pladser.

Miljøforhold

Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt fjernvarme-
forsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvis-
ning.

Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område med begræn-
sede drikkevandsinteresser. Derfor stilles der ikke
særlige krav til sikring af grundvandet i forbindelse
med fremtidig anvendelse.

Kloakering
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens
spildevandsplan. Lokalplanområdet er fælleskloake-
ret. Dette princip kan fastholdes, men bl.a. af hensyn
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til et eventuelt fremtidigt krav om forsinkelse (se
nedenfor) anbefales det, at det interne kloaksystem
separatkloakeres

Overfladevand fra en eventuel fremtidig øget udnyt-
telse af lokalplanområdet - og hermed en forøgelse
af den nuværende hydrauliske belastning - skal
inden afledning til offentlig kloak forsinkes i bassin
(fortrinsvis i rørbassin).

Spildevand fra lokalplanområdet ledes til rensning
på Renseanlæg Vest. Under kraftig regn udledes
opspædt spildevand via Svanholmgrøften til Lim-
fjorden.

Jordforurening
Inden for lokalplanområdet har der på matr. nr. 15 dk
og 15 dl, Gl. Hasseris By, Hasseris foregået aktivi-
teter, der kan have givet anledning til jordforurening.
Amtet har endnu ikke taget stilling til om ejendom-
mene skal kortlægges i henhold til jordforurenings-
loven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Status for
kortlægningen kan fås ved henvendelse til Nordjyl-
lands Amt, Grundvandskontoret.

Nordjyllands Amt har i 1995 udført en orienterende
jordforureningsundersøgelse ved et renseri på matr.
nr. 15 dl, Gl. Hasseris By, Hasseris. Der blev konsta-
teret en svag forurening med tetrachlorethylen (et
chloreret opløsningsmiddel, der bruges som rense-
væske). Forureningen er ikke afgrænset ved under-
søgelsen.

Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal
ønskes anvendt til bolig, børneinstitution, offentlig
legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt
område, eller institution skal ejer eller bruger af
arealet ansøge amtsrådet om tilladelse, før man
ændrer anvendelsen af det kortlagte areal.

For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af
jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til
kommunen senest 4 uger, før jordflytningen finder
sted.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbej-
der konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet
standses og kommunens tekniske forvaltning under-
rettes. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes
vilkår for det videre arbejde. Der henvises til
miljøbeskyttelseslovens §21 og jordforurenings-
lovens §71.

Renovation
Ved etageejendomme vurderes, om der er så store
affaldsmængder, at der er basis for at etablere affalds-
øer på grunden. Opsamlingen kan ske i kuber/con-
tainere, eller, hvor det er praktisk muligt og økono-
misk forsvarligt, i underjordiske containere. Under-
jordiske løsninger er mindre synlige og støjgenerne
er mindre.

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

Hvor mulighederne taler for det, bør det overvejes,
om der skal etableres underjordiske affaldssystemer
såsom centralsug eller mobilsug for de fraktioner,
som indgår i kildesorteringen.

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 renovations-
arbejdernes arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk el-
ler på tlf. 9931 4955.
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Hasseris Kirke, udpeget som bevaringsværdige bygning
umiddelbart uden for lokalplanområdet, jf. Kommune-
atlas Aalborg Nord/Syd.

Trafikstøj
For at sikre et acceptabelt støjniveau fastlægger
lokalplanen, at bebyggelsen skal udformes på en
sådan måde, at det indendørs støjniveau fra trafik for
kontorer o.l. ikke overstiger 35 dB(A). Støjniveauet
på opholdsarealer må ikke overstige 55 dB(A).

Miljøvurdering af virksomheder
Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et
område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvens-
vurdering.

Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den
erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj,
rystelser og trafik, se mere herom i Bilag A.

Da lokalplanområdet er omgivet af boliger, vil denne
lokalplan kun give mulighed for erhverv inden for
miljøklasse 1-2.

Der er to erhverv i lokalplanområdet med
miljømæssig betydning; Statoil og Hasseris Ren-
seri. De vurderes at være miljøklasse 3.

Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lov-
lige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende
virksomheder.

Gennemførelsen af denne lokalplan har ikke nogen
miljømæssige konsekvenser.

Tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder

Politiet:
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilla-
delse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og
afvikling (se Færdselslovens § 100).

Amtet
Før der flyttes forurenet jord, skal der søges om
tilladelse hertil hos Nordjyllands Amt.

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. Der-
for bør relevante forsyningsselskaber høres, forin-
den jordarbejder påbegyndes.

Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og
TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gas-
ledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan
være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsynings-
selskaber, der dækker det pågældende område.
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Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf. 9931 3131

Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000

Indledning

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

lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke
bindende.

Nord
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1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre

1.1
at området anvendes som centerområde,

1.2
at kunne virkeliggøre udbygningen af dagligvare-

butik,

1.3
at bebyggelsen fremstår ensartet med hensyn til

tagmaterialer, tagform og lyst farvevalg på faca-
der og

1.4
at skiltning reguleres

2. Område og zonestatus

2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:

Gl. Hasseris By, Hasseris
15 dl, 15 dk, del af vejareal "ad" "Hasseris By-
midte", samt alle parceller, der efter den 08.02.2003
udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokal-
planens område.

2.2 Opdeling i delområder
Området opdeles i delområde A og C, se Bilag 1  og
Bilag 2.

Der har tidligere, mens planen var i offentlig hø-

ring, været et delområde B, omfattende ejendom-

men matr. nr. 9 dr, men dette område blev taget ud

af lokalplanen i forbindelse med den endelige ved-

tagelse. Den oprindelige opdeling i område A og C

er fastholdt for at undgå fejl og misforståelser ved

skift i områdebetegnelsen.

2.3 Zoneforhold
Området er i byzone.

3. Arealanvendelse

3.1 Anvendelse, delområde A
* Butik#
* Butik med værksted#
* Kontorer
* Service
* Klinikker (ikke dyreklinik)
* Kulturelle formål (Bibliotek)
* Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning

# Anvendelsen er specificeret i Bilag A

3.2 Anvendelse, delområde C
* Benzinsalg
* Butik i tilknytning til benzinsalget
* Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning

4. Udstykning

Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens placering og omfang

Ved en maksimal udnyttelse af byggemulighederne på

den enkelte ejendom som angivet nedenfor, bliver

lokalplanområdets samlede bebyggelsesprocent  47.

5.1 Delområde A
Ny bebyggelse skal opføres inden for det byggefelt
som fremgår af Bilag 2.

Matr. nr. 15 dl:
Bebyggelsesprocenter: Maks. 53
Etager: Maks. 2½
Bygningshøjde Maks. 10 m
Den enkelte butik må ikke være større end 3000 m2.
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5.2 Delområde C
Der må ikke bygges yderligere i delområdet. Den
eksisterende butik må ikke udvides.
Bebyggelsesprocent Maks. 30
Etager: Maks. 1
Bygningshøjde Maks. 5 m

6. Bebyggelsens udseende

6.1. Delområde A
Tage skal fremstå af rød tegl og skal udformes som
de tage, der allerede findes i området. Der må ikke
anvendes glaseret tegl. Taghældning på 30o.

Facader skal fremstå af gul tegl. Delpartier ved
indgang til detailbutik kan udføres i andre materia-
ler. Delpartierne skal gives lyse farver (eks. hvid, lys
grå, lyse træsorter) og må maks. andrage 1/3 af
facaden.

Udluftningsanlæg må ikke placeres på taget.

Vinduer og døre skal fremstå af træ, bemalet metal
eller en kombination af disse materialer.

6.2 Delområde C
Tage skal syne flade.

6.3 Skilte - generelt
For hele området gælder, at der kun må opsættes
skiltning på bygningernes facader eller som fælles
fritstående skilte i henhold til nedenstående bestem-
melser. Der må således ikke opsættes skilte og
reklamer på plankeværker, hegnsmure, skure, over-
dækninger, udhuse og lignende.

Facadeskiltning
Der må kun opsættes facadeskiltning i niveau med
stueetagen. f.eks. over vinduer og døre til butik-
kerne. Der må ikke skiltes på altaner, tage eller
gavltrekanter. Erhverv på første sal kan skilte ved
opgangen i stueetagen. I forbindelse med skiltning
og markering af den enkelte butik må der ikke

opsættes facadebeklædning eller males felter o.lign.
på facaden.

Skiltebelysning
Spotlamper til belysning af skilte skal være diskrete
i udformning og placering, og lyset skal være hvidt.
Integreret lys, f.eks. bukket neon-bogstaver eller
bagfra belyste løse bogstaver, kan dog udføres med
farvet lys.

Skiltning må ikke udføres som lyskasser med gen-
nemskinnelig baggrund (alene tekster, tal og logoer
må lyse igennem). Skiltning må ikke udføres som
digitale billedskærme, lysdioder, laserlys og lig-
nende (dagens benzinpriser i tal på tankstation er
dog undtaget). Skiltning må ikke udføres som lys-
avis eller med anden form for bevægelig eller blin-
kende budskab.

Fritstående skiltning
Fritstående skiltning skal etableres som fællesskilte
for de enkelte ejendommes erhverv og butikker og
må ikke orienteres mod eller opsættes langs Stolpe-
dalsvej.

På delområde A, må der være i alt tre fritstående
fællesskilte, hver højst 4 m målt fra terræn og højst
1,2 m brede.

Billedet viser den karakteristiske tagform i området.
Nybyggeri skal bygges med samme type tag i rød tegl.
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I marts 2004 er der konstateret 2 fritstående fælles-

skilte. Der kan  ikke opstilles et tredie fællesskilt før

alle øvrige fritstående enkelt skilte er fjernet.

På delområde C, må der være et fællesskilt på højst
6 m målt fra terræn og højst 1,8 m bred, samt et
supplerende prisskilt på højst 2 m i højden målt fra
terræn.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Udendørs oplag
Udendørs oplag skal indhegnes. Hegn må ikke være
transparente. Oplagspladsen må ikke overdækkes.

7.2 Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til oplag,
kørebaner, gangarealer eller parkering, skal fremstå
tilplantet med græs, buske eller træer.

7.3 Hegn i skel
De levende hegn i skel mellem område C og Hasseris-
have, skal bevares.

8. Veje, stier og parkering

8.1 Vejbetjening
Delområde A vejbetjenes fra Hasserisvej og fra
Stolpedalsvej. Delområde C vejbetjenes fra Hasseris-
vej.

8.2 Parkering i delområde A
Der skal udlægges 128 pladser til parkering, heraf skal
minimum 2 være udformet til handicap parkering.

8.3 Parkering i delområde C
Der skal udlægges parkering i henhold til Aalborg
Kommunes P-norm, se Bilag F hvor den p.t. gæl-
dende P-norm er gengivet.

9. Tekniske anlæg

9.1 Kabler
Kabler til edb, telefon, tv, el osv. skal fremføres
under terræn og må ikke fremføres synligt på
bygningsfacader.

Inden for lokalplanens område kan der opføres
transformerstationer og andre tekniske anlæg til
områdets forsyning.

9.2 Renovation
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige
arealer til sortering, opbevaring og transport af af-
fald, i overensstemmelse med Renovationsvæsenets
regulativer.

10. Miljø

10.1 Erhverv
Kun miljøklasse 1-2.

11. Grundejerforening

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

12.1 Parkering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er
etableret parkering i henhold til lokalplanens punkt
8.2.

12.2 Ubebyggede arealer
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de ubebyg-
gede arealer er anlagt i overensstemmelse med
lokalplanens punkt 7.1 og 7.2.

12.3 Fjernvarme
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er
tilsluttet fjernvarmenettet efter Aalborg Kommu-
nes anvisninger.

12.4 Kloak
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er
tilsluttet det seperatkloakerede kloaknet efter Aal-
borg Kommunes anvisninger.

13. Lokalplan og byplanvedtægt

13.1 Lokalplan 05-008
Når lokalplan 05-071 er endeligt vedtaget og offent-
ligt bekendtgjort, ophæves lokalplan 05-008 for den
del, som er omfattet af lokalplan 05-071.

Aalborg Kommune aflyser efterfølgende lokalplan

05-008 fra tingbogen, for så vidt angår de ejen-

domme som er omfattet af lokalplan 05-071.

14. Servitutter

Ingen servitutter aflyses.

15. Retsvirkninger

15.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt
bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i
overensstemmelse med planen.

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

15.3
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg m.v.,
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
udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokal-
planen, kan byrådet ekspropriere.
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Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

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
placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i
randzonen  tættest ved forureningsfølsom anven-
delse.

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 belastende for omgivelserne, og derfor skal pla-
ceres i industriområder.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er

meget belastende for omgivelserne, og derfor skal
placeres 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
anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor
afstanden til boligområder skal være større end 500
meter. Som eksempel kan nævnes særligt risiko-
betonet produktion, større skibsværfter, flyveplad-
ser, skydebaner, motorsportsbaner 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)

Der kan forekomme situationer, der berettiger virk-
somheder til en anden miljøklassificering, end angi-
vet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende
sider. Fx hvis en virksomhed foretager forurenings-
begrænsende foranstaltninger udover det, der er
normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende
produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassifi-
cering accepteres, dvs. en kortere nødvendig afstand
i forhold til forureningsfølsomme formål som fx
boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klas-
sificere en virksomhed højere end forudsat, hvis
virksomheden forurener udover, hvad der er nor-
malt for den pågældende virksomhedstype.

Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal
overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end
den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må
det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte
virksomheds forureningsbelastning på både kort og
langt sigt.
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Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger

Butikker Dagligvarebutik 1-3
Supermarked  1-3
Udvalgsvarebutik  1-3

Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l.  1-3
Møbelpolstrer o.l.  1-3
Pottemager o.l.  1-3
Reparation af A.V.-udstyr o.l.  1-3
Skomager, skrædder o.l. 1-3
Urmager o.l.  1-3

Klinikker Kiropraktor 1
Læge, tandlæge o.l. 1
Terapi 1

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

Service Bedemand o.l. 1
Ejendommægler o.l. 1
Frisør o.l.  1-3
Pengeinstitut 1
Post- og telegrafvæsen 1
Rejse-, turist- , billetbureau o.l. 1
Små vaskerier/renserier o.l. 2-3
Solcenter 1-2

Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende Ingen lakering og
kiosk, vaskeanlæg, værksted)  2-4 undervognsbehandling

Kulturelle formål Bibliotek 1-3

Tekniske anlæg P-pladser 1-3
Transformere (små)
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Øvrige rekreative områder
Områder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder til
kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden
(f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsættes
højere vejledende støjgrænser end for de områder, der beteg-
nes "Offentligt tilgængelige rekreative områder". Ved fast-
sættelse af vejledende støjgrænser 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, hvordan områderne benyttes. I nogle kolonihaver må der
i perioder af året finde overnatning sted. Andre områder har
karakter af nyttehaver, hvor der ikke må overnattes. Ved
fastsættelsen af de vejledende støjgrænser foretages der en
konkret vurdering for hvert enkelt område.

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

Erhvervsområder for særlige virksomheder (M-områder)
Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder), men 70 70 70
kun i  de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbner
mulighed for støjniveau på 70 dB(A)

Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder) 60 60 60

Erhvervsområder for let industri m.m. (H-områder) 60 60 60

Områder for boliger og erhverv (D-områder) 55 45 40 (55)

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

Etageboligområder og institutionsområder 50 45 40 (55)

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

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

Øvrige rekreative områder Se bemærkninger nedenfor

Kolonihaveområder Se bemærkninger nedenfor

Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) Se bemærkninger nedenfor

Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder.
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Støj fra vejtrafik
Støjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, disses hastig-
hed og andelen af tunge køretøjer. Ved registrering af vej-
trafikstøj anvendes en gennemsnitsværdi af støjens variation
i et døgn.

Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken være
på mellem 1.000 og 1.500 biler, før støjniveauet overstiger de
55 dB(A), der er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger.

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.

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

Nuværende udendørs Fremtidigt udendørs
vejtrafikstøjniveau: vejtrafikstøjniveau:

under 55 dB(A) max. 55 dB(A)
55 - 65 dB(A) max. 65 dB(A)

over 65 dB(A) max. nuværende niveau

Anvendelse Udendørs Indendørs
støjniveau støjniveau

Rekreative områder i det
åbne land:
- sommerhusområder 50 dB(A) 30 dB(A)
- grønne områder og

campingpladser 50 dB(A)

Rekreative områder i/nær
byområder:
- bydelsparker, kolonihaver,

nyttehaver og turistcamping-
pladser 55 dB(A)

Boligområder:
- boligbebyggelse 55 dB(A) 30 dB(A)
- daginstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)
- opholdsarealer 55 dB(A)

Offentlige formål
- hospitaler 55 dB(A) 30 dB(A)
- uddannelsesinstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)

Liberale erhverv mv.
- hoteller 60 dB(A) 30 dB(A)
- kontorer mv. 60 dB(A) 35 dB(A)

Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj.
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BEBYGGELSENS ART P-NORMER: • Vestbyen P-NORMER: • Den øvrige del af
• Aalborg midtby kommunen
• Ø-gadekvarteret
• Nørresundby midtby

Boligbyggeri:

Boliger ½ P-plads pr. bolig

Fritliggende enfamiliehuse 2 P-pladser pr. hus

Rækkehuse, dobbelthuse og lign. 1½ P-plads pr. hus/lejlighed.
P-pladser kan etableres i fælles P-anlæg

Etagehuse 1½ P-plads pr. bolig

Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser 1 P-plads pr. 4 boligenheder 1 P-plads pr. 4 boligenheder

Plejehjem, ældreboliger m.v. Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de
almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 P-plads for
hver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster.

Erhvervsbyggeri:

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

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

Supermarkeder/discountbutikker/større 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal samt 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal samt
udvalgsvarebutikker 1 P-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal iøvrigt 1 P-plads pr. 50m2 bruttoetageareal iøvrigt

Øvrige butikker 1 P-plads pr. 100 m2 1 P-plads pr. 50 m2

Andre erhvervsejendomme: Fastsættes efter byrådets individuelle vurdering af antal ansatte samt kunder.

Blandet bolig og erhverv: Fastsættes som summen af kravet til de enkelte funktioner.

Andet byggeri:

Teatre, biografer og lign. 1 P-plads pr. 8 siddepladser 1 P-plads pr. 8 siddepladser

Idrætshaller 1 P-plads pr. 10 personer som hallen må 1 P-plads pr. 10 personer som hallen 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

Såfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastsætter byrådet i hvert enkelt tilfælde kravet til antal parkerings-
pladser under hensyntagen til den konkrete anvendelse.

På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvendelse efter følgende
vejledende P-normer:
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