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Planer kan ses på nettet

Lokalplan 3-4-104
Kommuneplantillæg 3.024

De seneste godkendte planer kan ses her:

Lokalplaner: www.aalborg.dk/lokalplaner under "Vedtagne"
Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under "Nyheder"

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

Bibliotekerne i Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet.aspx?udvalgid=15&moedetitel=2017-12-11%2016.00
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4320
http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_3-024.aspx
http://www.aalborg.dk/lokalplaner
http://www.aalborgkommuneplan.dk/


Baggrund og indhold
 Formålet med planerne er at give mulighed for opførelse af en institution med aflastningsboliger samt opførelse af e

etagebebyggelse med almene boliger som besluttet i boligprogrammet vedtaget i By- og Landskabsudvalget den 2
januar 2017. Desuden fastlægges anvendelsen for det resterende område til boliger.

Kommuneplantillæggets indhold
 Området er i dag placeret i kommuneplanramme 3.4.R3, HF Vesterkær mm., der er udlagt til rekreative og fritidsfor

som en del af det store kolonihaveområde. Området har dog været anvendt til forskellige erhvervsformål.
Kommuneplantillægget udlægger et nyt boligområde 3.4.B2 og fastlægger den fremtidige anvendelse af området ti
boliger og institution. Bebyggelsesprocenten øges fra maks. 10 til maks. 75, og der gives mulighed for at opføre
bebyggelse i maks. 3 etager.

Lokalplanens indhold
 Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af etageboliger samt en institution. Det eksisterende erhverv

(kontor og lager) kan fortsætte i sin nuværende form som eksisterende lovlig etableret anvendelse, men tanken er, 
det fremadrettet skal konverteres til boliger, så der opnås en sammenhæng i hele lokalplanområdet.



Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 met
Af hensyn til kolonihaverne kan de boliger, der kommer til at ligge nærmest kolonihaverne, dog maksimalt opføres i
etager.

Den eksisterende private fællesvej fra Annebergvej skal anvendes som fælles vejadgang for hele lokalplanområdet

Lokalplanen skal via beplantningen sikre en sammenhæng til naboområdets have- og naturprægede
hegnsbeplantninger ved, at der mod Annebergvej etableres et græsbælte, der suppleres med grupper af mellemsto
træer og buske. Desuden skal der mod øst og vest samt delvis mod syd etableres et tre meter bredt beplantningsb
mod kolonihaveområderne.

Der er i kommuneplanen planlagt en rekreativ sti i kanten af lokalplanområdets østlige skel og som forbinder
Annebergstien med Annebergvej og fjordlandskabet. Der sikres areal til den rekreative sti i lokalplanen.

Behandling af indsigelser m.m.
 Der er i høringsfasen indkommet 37 henvendelser. Et sammendrag af henvendelserne og byrådets svar fremgår af

referatet fra byrådets møde (se øverst.)

Byrådet besluttede følgende ændringer i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplantillægget
og lokalplanen:

Forslag til ændringer i lokalplan
 For at mindske muligheden for gennemgang fra boligområdet til kolonihaveområdet anbefaler By- og

Landskabsforvaltningen, at indsigelser vedrørende nye stiadgange imødekommes ved at fjerne stiadgangen til
lokalplanens delområde B.

Lokalplanens bestemmelser:
 Til pkt. 5.2 tilføjes: ”I delområde B og C må der maksimalt bygges i 2 etager fra skel mod syd og vest og mindst 14

meter ind på grunden.”

I pkt. 8.3 slettes: ”Stiadgangen til delområde B skal kobles til vej-/opholdsarealet i delområdet og dermed skabe en
forbindelse til Annebergvej”.

Lokalplanens bilag:
 På Kortbilag 2 fjernes stiadgangen fra Vesterkæret til delområde B.

Miljøvurdering
 Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering i form

en miljørapport.

Retsvirkninger - kommuneplantillæg
 Kommuneplantillægget er blevet endeligt godkendt og er dermed en del af den samlede kommuneplan for Aalborg

Kommune. 

Byrådet kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede areale
når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 12, stk. 2 og 3. Forbud
dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området
omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.



Retsvirkninger - lokalplan
 Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke - retligt eller faktisk - etableres forhold inden for lokalplanområ

der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. Planlovens § 18. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun
udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser, med mindre der gives en dispensation. Lovlig udnyttelse
eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Planloven.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byråde
grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Klagevejledning
 Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest

uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (se dato øverst).  Det koster et gebyr at klage. Læs mere om
klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvad kan du klage over?
 Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klag
over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt
gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er
Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Klageportalen
 Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også genne

Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende e
begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
 Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er

offentliggjort (se dato øverst).

http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet
http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

