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INDLEDNING
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan?

Af planloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan,
- når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller
- inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang.
Hvad indeholder en lokalplan?
En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan nye arealer, nye bygninger, beplantning, veje og
stier m.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område.

En lokalplan består af 2 afsnit dels en redegmelse og dels lokalplanens bestemmelser.

I redegerelsen er de eksisterende forhold for lokalplanområdet og kommunalbestyrelsens tanker
og intentioner for området beskrevet.
Af redegørelsen fremgår ligeledes lokalplanens forhold til anden planlægning bl.a. region- og
kommuneplanlægning.
Desuden kan redegørelsen indeholde en visuel vurdering af lokalplanens indhold i det tilfælde, at
bygninger, anlæg m.v. placeres i kystnært område.

Lokalplanens bestemmelser er bindende, og mere væsentlige afvigelser fra disse bestemmelser
kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Det fremgår bl.a. af lokalplanens retsvirkninger, som er
nærmere beskrevet i lokalplanen.
Offentliggørelse af en lokalplan

En lokalplan, der udsendes første gang, er at betragte som et forslag, der i henhold til reglerne i
Planloven skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. I denne periode kan alle fremsende
indsigelser, kommentarer, ros og ændringsforslag, som kan være med til at belyse og måske ændre
bestemmelserne i lokalplanen.
Når indsigelsesperioden er udløbet, træffer kommunalbestyrelsenbeslutning om, hvorvidt indkomne
indsigelser og ændringsforslag skal danne grundlag for ændringer i lokalplanforslaget. Når forslaget til lokalplanen herefter er behandlet og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, sker der
offentlig bekendtgørelse herom efter nærmere fastsatte regler.

Denne lokalplan er udarbejdet af Sejlflod Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med
MALTHAS TEGNESTUE, arkitekter og byplanlæggere m.a.a,
Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg.
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REDEGØRELSE

Lokalplanens område er beliggende som vist (sort farve) på kortet herover.

Lokalplanens baggrund mv.
Ejeren af lokalplanens område har udtrykt ønske om
at anvende området til boligformål evt. kombineret
med sådanne erhverv, der normalt vil kunne udøves
i et boligområde. Som alternativ ønsker ejeren mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i lighed med områderne syd for lokalplanområdet.
Kommunalbestyrelsen er af den opfattelse, at en sådan anvendelse af området er hensigtsmæssig og vil
kunne gavne udviklingen af lokalcenteret Mou. På
denne baggrund er planlægningen af området iværksat.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Kommuneplanlægningen

Lokalplanens område er endnu ikke omfattet af
kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen,
men ligger i direkte forbindelse med kommuneplanrammerne for lokalcenterbyen Mou. Området er endvidere medtaget i en ældre perspektivskitse for udviklingen af Mou by. Som følge heraf vil en inddragelse i kommuneplanen ikke stride mod principperne
i denne.
Rammeområdet Bo. 1 (boligområde) udvides således,
at lokalplanens område vil blive omfattet af ovenfor
nævnte ramme.

For at ændre rammeafgrænsningen af Bo. 1 er der udarbejdet et tillæg til den gældende kommuneplan.
Lokalplanen kan først vedtages endeligt, når tillægget til kommuneplanen er vedtaget af Sejlflod Kommunalbestyrelse.
Tillægget er placeret bagest i denne lokalplan som
bilag.
Regionplanlægning

Lokalplanområdet er som resten af Mou by omfattet
af Kystzoneafgrænsningen. Der er ikke visuel forbindelse til og fra kysten. Lokalplanen udelder en
trekant i kanten af det bestående byområde. Det skønnes derfor heller ikke nødvendigt med en visualisering af byggemulighederne inde for lokalplanens område.
Området berøres ikke af beskyttelseslinier i henhold
til naturbeskyttelsesloven.
Området berøes som store dele af Mou by af støjkonsekvensområde fra Motorbanen sydøst for Mou.
Afstanden til motorbanen udgør ca. 1,6 km.
Et vandløb i lokalplanområdets østgrænse er optaget i Regionplanen som beskyttet naturvandløb.
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UDSTYKNINGSPLAN 1 NYT SOM ÅBEN-LAV

UDSTYKNINGSPLAN 2 NYT SOM TÆT-LAV

Lokalplanområdet i dag
Lokalplanområdet indeholder den eksisterende ejendom med bebyggelse på matr. nr. 1 1as Mou by, Mou.
Denne ejnedom medtages i lokalplanen, da det ellers vil være vanskeligt senere at få ejendommen med
ind under Mou byområde. I denne forbindelse skal
man være opmærksom på, at Amtet normalt ikke er
indstillet på at give zonetilladelser til ejendomme,
der grænser op til planlagte byomåder eller byzonearealer. Hvis ejendommen ikke medtages nu, vil et
ønske, der kræver byggetilladelse, kunne medføre,
at der skal udarbejdes en særskilt lokalplan for ejendommen. Dette vil forsinke en evt. byggetilladelse
betydeligt, og det vil ikke være hensigtsmæssigt med
en lokalplan for en enkelt ejendom.
Resten af området, matr. nr. 11 ay Mou by, Mou fremstår idag som et ubebygget og udyrket areal. Mod
syd afgrænses området af et nyudstykket boligområde, som dog ikke er fuldt udbygget.
Umiddelbart nordvest for området ligger et lokalt
erhvervsområde, hvori der erkan etableres virksomheder, der ikke medfører gener for naboområderne.
Mod vest ligger boligområderne i Mou, og mod nordøst afgrænses området af det åbne land.

Lokalplanens indhold
Områdets anvendelse

Lokalplanen fastsætter anvendelsen af området til
boligformål. Den ubebyggede del af området kan enten anvendes til åben-lav bebyggelse som fritliggende
parcelhuse eller til tæt-lav bebyggelse i form af
dobbelthuse.

I lokalplanen opdeles området derfor i 2 delområder,
hvor delområde I udlægges til åben-lav boligbebyggelse og delområde II udlægges til boligformål, enten som åben-lav bebyggelse eller som tæt-lav bebyggelse.
Vej,- sti- og parkeringsforhold

I området udlægges areal til en privat fællesvej. Vejadgangen til området skal foregå fra den eksisterende
vej Fjordhaven.
Parkeringskravet vil følge kommunens normale retningslinier for udlæg af parkeringspladser ved boliger og erhverv.
Bebyggelse

Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom i
lokalplanområdet må ikke overstige 25 for områder
til åben-lav bebyggelse og 35 for tæt-lav bebyggelse.

På grund af usikkerheden omkring boligudbygningen
i Mou indeholder lokalplanen 2 mulige udstykningsskitser. Begge omfatter den eksisterende bolig på
matr. nr. 1las.
Udstykningsplan 1 indeholder 6 grunde til åben lav
bebyggelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige
25 for den enkelte grund til boligformål.
Udstykningsplan 2 indeholder foruden den nuværende bebyggelse mulighed for opførelse af 6
dobbelthuse som andelsboliger eller ejerboliger.
Antallet af nye boliger må ikke overstige 12.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for ejendommen under et. Ved tæt-lav bebyggelse skal der
udlægges arealer til parkering og leglophold i overensstemmelse med reglerne i bygningsreglementet.
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Udbygningen af området må kun foretages efter den
ene af de indeholdte bebyggelsesplaner. Det betyder, at de to principper ikke kan blandes. Er området
først ibrugtaget efter den ene plan, gælder denne for
resten af udbygningen i området.

Ændringer og justeringer i iokaipianen i forhold til det oprindeligt fremlagte forslag
Det oprindelige forslag til lokalplan indeholdt en
mulighed for etabelring af en lægepraksis i det sydligste hjørne af ejendommen 1lay Mou by.

Generelt gælder for ny bebyggelse i området, at antenner og paraboler ikke må opsættes på boliger, men
kan placeres et andet sted på grunden enten på udhuse eller i det fri. Højden må dog ikke overstige 3
m over naturligt terræn.

Dette ønske er imidlertid frafaldet. Som følge heraf,
og i samråd med ejeren, har Kommunalbestyrelsen
besluttet, at matr. nr. 1 lay fremover kun må anvendes til boligfonnål uden erhverv. Herved skabes der
harmoni med den øvrige bebyggelse syd for loakplanområdet.

St0j fra trafik

Kommunens planlægning skal sikre, at der ikke opstår støjproblemer som skyldes trafikken. Der skal,
ifølge Miljøstyrelsens vej ledning om trafikstøj i boligområder, overholdes et støjniveau på 5 5 dB(A)
undendørs og 30 dB(A) indendørs. På bilag A findes
de vejledende grænseværdier for støj fra trafik i bol igområder.
Jordforurening

Hvis der under bygge- anlægs- eller jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet standes, og kommunalbestyrelsen underrettes. Der må foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse med mere. Eventuelt kan en umiddelbar
indsats overfor forureningen være påkrævet. Der
henvises til miljøbeskyttelseslovens $2 1 og til jordforureningslovens 7 1§. Amtsrådet vurderer, om den
trufne forurening skal registreres som affaldsdepot.

Tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling jf. færdslenslovens $100.

Den eksisterende ejendom på matr. nr. 11as, der har
direkte vejadgang til Fjordvej, kan dog omdannes til
sådanne erhverv, der normalt kan udøves i et boligområde

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må
ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. planlovens $17, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på
en måde, der skaber risiko for en forgribelse af den
endelige plans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens
$ 17, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
En forudsætning herfor er, at planen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der er tale
om et mindre byggeri.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra d. 13.
februar 2002 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst indtil d. 13. februar
2003 (et år efter ovenstående dato).

Hvis NordjyllandsAmt har kortlagt lokalplanområdet
jf. lov om forurenet jord, kræver påbegyndelsen af
et hvert bygge- og anlægsarbejde tilladelse fraNordjyllands Amt.
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Støj fra trafik: Bilag A
Støj fra vejtrafik
Støjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, disses
hastighed og andelen af tunge køretøjer. Ved registrering af vejtrafikstøj anvendes en gennemsnitsværdi af
støjens variation i et døgn.

Anvendelse

Rekreative områder i det
åbne land:
sommerhusområder
- grønne områder og
campingpladser

-

Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken
vsere på mellem 1.000 og 1.500 biler, før støjniveauet
overstiger de 5 5 dB(A), der er grænsen for støjfølsomme
formål, fi boliger.

Rekreative områder ihær
byområder:
- bydelsparker, kolonihaver,
nyttehaver og turistcampingpladser

Eksisterende og planlagte veje

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

Udendørs Indendors
støjniveau støjniveau

50 dB(A)

30 dB(A)

50 dB(A)

55 dB(A)

Boligområder:

- boligbebyggelse
- daginstitutioner mv.
- opholdsarealer

Nye veje og varige trafikomlægninger

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

55 dB(A)
55 dB(A)
55 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

55 dB(A)
55 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

60 dB(A)
60 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Offentlige formål

- hospitaler
- uddannelsesinstitutionermv.
Liberale erhverv mv.

Nuværende udendørs
vejtrafikstøjniveau:

Fremtidigt udendørs
vejtrafikstøjniveau:

under 55 dB(A)
55 - 65 dB(A)
over 65 dB(A)

max. 55 dB(A)
max. 65 dB(A)
max. nuværende niveau

- hoteller
- kontorer mv.

Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstoj.

Vejledninger

For uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen
om trafikstøj, pt.:
Nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder
Nr. U1997 Støj og vibrationer fra jernbaner
Nr. Y1994 Støj fra flyvepladser

-
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LOKALPLAN

SEJLFLOD KOMMUNE
Lokalplan 30.17.01

- for et område i Mou til boligformål, åben-lav eller tæt-lav bebyggelse
I henhold til planloven (Lovbekendtgørelse nr. 5 18 af 11/06/2000) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

Afsnit 1, Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål:
at udlægge lokalplanens område til boligformål, nærmere bestemt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Afsnit 2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene:
1 1 as og 1 lay Mou By, Mou samt alle matrikelnumre, der efter den 1/9 2001 udstykkes fra ovennævnte
matrikelnumre.
2.2

Lokalplanens område opdeles i delområderne I og II, som vist på kortbilag nr. 1 og 2.
2.3

Lokalplanområdet bliver med lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse overført til byzone.

Afsnit 3. Områdernes anvendelse
3.1

For delområde I gælder:

Delområdet må kun anvendes til boligformål, nærmere bestemt til åben-lav boligbebyggelse, samt nærmere
angivne erhvervstyper, såsom læge, tandlæge, terapeut, frisør, advokat, ejendomsmægler, revisor o.lign.
liberale erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne (Virksomhedstype 1,jfr. Håndbog om Miljø og Planlægning).
3.2
For delområde II gælder:

Delområdet må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse,

Afsnit 4. Udstykninger
4.1

Udstykning af området skal ske i princippet som vist på kortbilag 2. Enten som vist på Udstykningsplan 1
eller som vist på Udstykningsplan 2. De to principper kardmå ikke blandes.
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4.2

Den eksisterende pumpestation med tilhørende anlæg i delområde II skal respekteres og udstykkes som
selvstændig ejendom.
4.3

Y derligere udstykning indenfor lokalplanområdet må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse
i hvert enkelt tilfælde.

Afsnit 5. Veje og parkeringsforhold
5.7

Vejadgang til området skal ske i overensstemmelse med princippet vist på kortbilag 2.
5.2

Der udlægges areal til en vej med retning og beliggenhed som vist i princippet på kortbilag 2 enten Udstykningsplan 1 eller Udstykningsplan 2..
5.3

Det i 5.2 nævnte vejareal skal udlægges som privat fællesvej i en bredde som vist på korbilag 2.
5.4

Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1 P-plads pr. boligenhed i forbindelse med tæt-lav bebyggelse og 2 parkeringspladser pr bolig ved åben-lav boligbebyggelse.

Afsnit 6. Ledningsanlæg
6.7

El-ledninger, telefon- og "-kabler

og lignende må kun udføres som jordkabler (se endvidere 8.6)

Nye ejendomme i lokalplanområdet skal tilsluttes følgende forsyningsselskaber:
Gadelys:

Ejendommene skal være medlem af Mou Gadelysforening

Vand:

Ejendommene skal være tilsluttet Mou Vandværk

El:

Ejendommene skal være tilsluttet Energi Nord (H.E.F.)

Varme:

Ejendommene skal være tilsluttet Mou Kraf3varmeværk.

6.2

I forbindelse med byggemodninger etableres mulighed for tilslutning til TV-signaler, således at efterfølgende opgravning undgås.
6.3

Den eksisterende spildevandsledning, vist på Kortbilag nr. 2 Udstykningsforslag 1, skal respekteres og
tinglyses.

Afsnit 7. Bebyggelsens omfang og placering
7.1

Bebyggelse i lokalplanområdet må højst opføres i 1?4etage og bygningshøjden må ikke overstige 8.5 meter
målt fra terræn jf. reglerne i bygningsreglementet.
For delområde I (eksisterende bolig) gælder:
7.2

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25

I

7.3
For delområde II (ny boligbebyggelse) gælder:

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for åben-lav bebyggelse og 3 5 for tæt-lav bebyggelse.

Lokalplan nr. 30.17.01 Sejiflod Kommune

-

side 9
mil2002

Afsnit 8. Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1

Skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
Eventuelle liberale erhverv i delområde I må dog skilte direkte på bygningens facade med et skilt på plademateriale eller som "løse bogstaver", forudsat skiltningen ikke dækker mere end 0,5 kvadratmeter af facaden.
Belyste skilte og skilte med koronalys skal være slukket i tidsrummet kl. 22 - 07. Neonskilte er ikke tilladt.
8.2

Udvendige bygningssider må kun fremtræde som mur i teglmaterialets naturlige farve eller som pudset eller
vandskuret mur. Farver på pudsede og vandskurede overflader skal holdes inden for jordfarveskalaen. Til
døre og vinduer er der frit farvevalg.
8.3

Træbeklædning må højst udgarre halvdelen af bygningens ydre overflade. Træ skal enten fremstå med træets
naturlige overflade eller malet med dækkende træbeskyttelse i farver inden for jordfarveskalaen, herunder
sort eller hvid farve.
8.4

Garager, carporte og skure må udføres som bygninger af træ med beklædning af træ. Fremtræden skal følge
reglerne som nævnt under 8.3.
8.5

Tagflader må kun dækkes med et af følgende materialer: Tegl, betontagsten, skifermaterialer, cementbaserede
bølgeplader og tagpap. Glas må endvidere forekomme i forbindelse med ovenlys og solfangere.
8.6

På bygninger inden for lokalplanens område må der ikke opsættes udvendige antenner og paraboler. Endvidere må disse ikke monteres på anlæg, så de kommer mere end 3 m over terræn.

Afsnit 9. Ubebyggede arealer
9.1

Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende.
9.2

Udendørs oplag må kun have er beskedent omfang og skal finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte
ti 1knytning til bebygge1sen.
9.3

I skel mod Fjordvej og i områdets afgrænsning mod naboområderne skal etableres levende hegn eller hæk.
9.4

Antenner og paraboler, der opstilles i det fri, må ikke gives en højde (målt til overkant), der overstiger 3 m
over terræn.
9.5

Der skal ved anvendelse af Udstykningsplan 2 (tæt-lav) udlægges et fælles friareal for områdets beboere
med et omfang og placering i overensstemmelse med princippet som vist på kortbilag 3.
9.6

Det i 9.5 nævnte fslles friareal skal i størrelse udgøre mindst 10% af lokalplanområdets areal.

Afsnit 10. Miljø
10.1

Ved ny bebyggelse skal det sikres, at støjniveauet fra trafikken ikke overstiger 30 dB(A) i sove- og opholdsrum.
70.2

Støjniveauet fra trafikken må ikke overstige 55 dB(A) på udendørs opholdsarealer ved boliger.
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Afsnit 11. Lokalplanens retsvirkninger
Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning $ 18, kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplan medfører heller ikke
i sig selv pligt til at udføre de anlæg, byggearbejder mv., som er indeholdt i planen.
Kommunalbestyrelsen kan - i henhold til planlovens $ 19, stk. 1 - meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af
planen, jf. planlovens $18.
Lokalplanen indeholder i afsnit 2.2 bestemmelser om, at det af planen omfattede område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (lovbekendtgørelse nr. 44 af
26. september 1985.)
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.

Vedtagelsespåtegning
Lokalplanforslaget er vedtaget af Sejlflod Kommunalbestyrelse, d. 6. februar2002

&
P

Kristian Schnoor

kommunaldirektør

borgmester

Forslag offentliggjort d. 13. februar 2002

Endelig vedtagelse

I henhold til $27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Storvorde, den 5. juni 2002

Kristian Schnoor

borgmester

kommunaldirektør
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Udstykningsforslag 1 - åben-lav * 6 nye grunde
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Udstykningsforslag 2 - 12 nye boliger i ttet-lav bebyggelse

SejIfIod Kommune • Kommuneplantillaeg nr. 33
Rammer for Iokalplan lxgningen
Tillxg nr. 33 for en xndring of rammeafgrxnsningen for Bo . 1 .

Den nye rammeafgrcensning of Bo . 1 .

Mal 1

10.000 .

Redegorelse

Dette tillxg nr . 33 til kommuneplanens Rammer er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr . 30 .17 .01 for
omrade til boligformal med mulighed for liberale erhverv .

Rammebestemmelserne er uxndret :
Boligomrader
Ved udarbejdelse of lokalplaner for boligomrader skal det sikres :

Lokalplan nr 30 .17 .01 • SejIfIod Kommune • April 2002

- at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lign. samt nærmere angivne erhvervstyper såsom læge, terapeut, frisør, advokat, ejendomsmægler,
revisor o.lign. liberale erhverv, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne

- at bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse ikke overstiger 25 både for området under et og for
den enkelte parcel,
- at bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse ikke overstiger 35 under et,

- at mindst 10 % af områder med tæt-lav boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samle friarealer af
forskellig katrakter, fælles for området,
- at bebyggelsen ikke opføres med mere end 1 etage og udnyttet tagetage, og at bygningshøjden ikke må
overstige 8,5 m,
-at etageboliger ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttet tagetage og at bygningshøjden ikke
overstiger 12,5 m,

- at bebyggelsesprocenten for etageboligområder ikke overstiger 40, og
- at boliger i nye boligområder, når der er mulighed herfor, skal forsynes med varme fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Ændringerne i afgrænsningen af kommuneplanens rammede1 er af mindre omfang og er i overensstemmelse
med kommuneplanens hovedstruktur.
Fristen for fremsættelse af bemærkninger til rammetillægget er derfor i overensstemmelse med planlovens
$24, stk. 3, fastsat til 8 uger fra offentliggørelsen af ændringsforslaget.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget fremlagt som forslag af Sejlflod Kommunalbestyrelse,
Storvorde, d. 6. februar 2002

Kristian Schnoor
borgmester

kommunaldirekt0r

Forslag offentliggjort d. 13. februar 2002.
Endelig vedtagelse
I henhold til $27 i lov om planlægning vedtages foranstående tillæg nr. 33 til kommuneplanen for Sejlflod
Kommune.

Storvorde, d. 5 . juni 2002

Kristian Schnoo;
borgmester
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Retten i Aalborg
Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 11 AS, Mou By, Mou
Ejendomsejer: Ole Mosegaard Pedersen
Lyst første gang den: 12.06.2002 under nr.
Senest ændret den
: 12.06.2002 under nr.
Lyst på 11 AS og 11 AY Mou by, Mou
Retten i Aalborg den 14.06.2002
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