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Læsevejledning 

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i 
lov om planlægning.  

Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: 

- Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden plan-
lægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. 

- Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne 
del er bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. 

Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.  

Pligt til at lave en lokalplan 

Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når are-
aler skal overføres til byzone, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. 
Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 

Lokalplanforslagets (midlertidige) retsvirkninger 

Når forslaget til en lokalplan er offentliggjort, må der ikke retligt eller fysisk foretages ændringer i områ-
det, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse. Ejendomme inden for lokalplanområdet underlæg-
ges et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse (lov om planlægning, § 
17). 

Det midlertidige forbud gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når 
den endelige lokalplan er offentliggjort. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen gælder de endelige 
retsvirkninger, der fremgår af lokalplanens bestemmelser. 

Forslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen. 

Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre æn-
dringer inden for lokalplanområdet, hvis de er i overensstemmelse med lokalplanforslaget og kommune-
planen. Hvis vedtagelsen af lokalplanforslaget stoppes på grund af indsigelse fra andre myndigheder, 
kan Byrådet dog ikke give en sådan tilladelse. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i området kan fortsætte. 

Offentlig høring 

Et forslag til en lokalplan skal i offentlig høring. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at 
komme med bemærkninger og forslag til ændringer. 

Ved den endelige vedtagelse kan et lokalplanforslag ændres på grundlag af forslag, bemærkninger og 
indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig, inden for-
slaget vedtages endeligt. 

Hvis der skal ske væsentlige ændringer ved den endelige vedtagelse, skal lokalplanforslaget offentliggø-
res igen. 

 

Offentliggørelse 

Forslag til lokalplan nr. 579 offentliggøres hermed i overensstemmelse med lov om planlægning § 24  

fra den 1. september til den 29. september 2022. 

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplansforslaget skal være modtaget senest den 
29. september 2022.  

De skal sendes til Viborg Kommune, Plan og Byggeri via hjemmesiden viborg.dk/LP579Forslag via 
boksen ”Indsend høringssvar”.  
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Lokalplanen er udarbejdet af Viborg Kommune i samarbejde med 
Sweco Architects. 
Illustrationer side 6 og 8 er udarbejdet af Sweco Architects.  

Illustrationer side 11, 13 og 14 er udarbejdet af Ardess. 
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Oversigtskort 

 

 

Oversigtskort mål ca.  1: 2.000 
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A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL 

Baggrund 

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at 
give mulighed for en dagligvarebutik ved Gl. Aalborgvej og Baldersvej. 

Der har tidligere været en dagligvarebutik i området. Der ønskes nu at 
muliggøre opførelse af en ny, større og tidssvarende dagligvarebutik til 
områdets lokale daglige forsyning.  

Formål 

Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til en enkeltstående dag-
ligvarebutik. 

Formålet med lokalplanen er at sikre området fremstår med en præsen-
tabel bebyggelse, der har en god by- og bygningsmæssige sammen-
hæng langs Gl. Aalborgvej. Dette er gjort ved at sikre bestemmelser 
omkring placering af vejadgang, indgangsparti og varegård samt be-
stemmelser omkring udformning af facader. 

Lokalplanen sikrer derudover, at der er afsat areal til at etablere den 
nødvendige støjafskærmning mod de omkringliggende boliger.  
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Luftfoto 

 

 

Luftfoto mål  ca.  1: 2.000
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B. EKSISTERENDE FORHOLD 

Omgivelser og beliggenhed 

Området ligger i den nordlige del af Viborg by, vest for Nørresø i nær-
heden af Digterparken og Nordre Skole. 

Området er placeret i et eksisterende boligområde med primært åben-
lav bebyggelse mod nord, øst og syd og Digterparken med etageboliger 
i tre etager mod vest. 

Mod nord afgrænses området af Baldersvej, mod øst af Frejasvej og 
mod vest af Gl. Aalborgvej. Gl. Aalborgvej er en primær nord/syd-gå-
ende vej i Viborg.  

Området 

Lokalplanen omfatter et område på ca. 5.448 m². 

Lokalplanen omfatter ejendommene Gl. Aalborgvej 64-72, Baldersvej 
23 samt Frejasvej 25 og 27. 

Området anvendes i dag primært til boliger og på hjørnet mellem Bal-
dersvej og Gl. Aalborgvej ligger en eksisterende dagligvarebutik, der 
står tom. 

 

Lokalplanområdet set fra krydset Gl. Aalborgvej/ Baldersvej. 

Landskab og beplantning 

Området har et jævnt fald fra ca. kote 32 i det nordvestlige hjørne til ca. 
kote 29 i det sydøstlige hjørne. I skel ved vejkrydset Baldersvej/ Gl. Aal-
borgvej er en støttemur, der optager terrænspringet mellem vejen og 
parkeringsarealet, der ligger lavere end vejen. 

Eksisterende beplantning i området består af spredt havebeplantning 
med hække, buske og mindre træer. 

Bebyggelse og anlæg 

Bebyggelse inden for lokalplanområdet består i dag af seks fritliggende 
énfamilieboliger med tilhørende mindre bygninger som garager og 
skure samt en tidligere dagligvarebutik. Der er ingen bevaringsværdige 
bygninger inden for området. 

 

Lokalplanområdet set fra krydset Baldersvej/Frejasvej. 
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Trafik 

Der er vejadgang til boligerne fra henholdsvis Gl. Aalborgvej og Frejas-
vej og vejadgang til den eksisterende butik fra Gl. Aalborgvej og Bal-
dersvej.  

Gl. Aalborgvej og Baldervej er kommuneveje og Frejasvej er privat fæl-
lesvej. 

Syd for lokalplanområdet er et areal med optaget vej, hvor der i dag er 
vejadgang til matrikelnumrene 533m og 400h, Viborg Markjorder. Der er 
via indkørslen til disse matrikler en stiforbindelse mellem Gl. Aalborgvej 
og Frejasvej. 
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Målestok ca. 1: 1.000 

 

Illustrationsplan  

- et eksempel på hvordan planen kan virkeliggøres 
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C. LOKALPLANENS INDHOLD  

Anvendelse 

Lokalplanen giver mulighed for én enkeltstående dagligvarebutik på op 
til 1.200 m² til områdets lokale forsyning.  

Lokalplanen fastlægger retningslinjer for bebyggelsens placering, stør-
relse og udformning. 

Bebyggelse 

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelse skal placeres inden for et byg-
gefelt på den sydlige del af grunden. Bebyggelse placeres mod syd, da 
det er her terrænet er lavest og derfor muliggør så lav en placering af 
bebyggelsen som muligt. 

For at understøtte gadeforløbet langs Gl. Aalborgvej, er der fastlagt en 
påbudt facadebyggelinje, der skal sikre at bebyggelse og torvearealer 
opleves som en helhed mod gaden. Facadebyggelinjen betyder, at fa-
caden eller gavlen skal placeres i denne linje. Indgangspartiet til daglig-
varebutikken skal placeres på et hjørne mod Gl. Aalborgvej og fremhæ-
ves arkitektonisk. 

Bebyggelse kan etableres i to etager og op til på 8,5 m og den maksi-
male bebyggelsesprocent er 40 %. Dette sikrer, at bebyggelse ikke afvi-
ger væsentligt fra omkringliggende bebyggelse øst for Gl. Aalborgvej. 

For at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk og at området 
fremstår præsentabelt, er der i lokalplanen en række bestemmelser om-
kring materialevalg og facadeudtryk.  

Bebyggelsens facader skal udføres i tegl eller skærmtegl. Udvendige 
bygningssider skal fremstå som en helhed og have et ensartet farvevalg 
for en facadedel under et. Varegård, kundevognskure og mindre byg-
ningsdele kan opføres i andre materialer.   

Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i 
hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers 
blanding med sort eller hvidt.  

For at skabe en aktiv facade mod Gl. Aalborgvej og parkeringsarealet 
fastlægger lokalplanen, at der skal være vinduer i mindst 20 % af faca-
der mod Gl. Aalborgvej, min 10 % af stueetagens facadeareal mod par-
keringsarealet, og at der højst må tildækkes/blændes 30 % af det en-
kelte vindue. 

Bygningens facade skal fremstå med en rytme i facadeudtrykket, så fa-
caden visuelt opbrydes i mindre enheder og skal mod Gl. Aalborgvej, 
parkeringsarealet og den sydlige facade beplantes med fx klatreplanter 
ved foden af bygningen og/eller placeres i udspring, stativer eller fiber-
dug på bygningens facade.   

Tage må kun udføres med en taghældning på højst 10, så de fremstår 
som flade tage.  
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Eksempel på udformning af butik mod Gl. Aalborgvej. 

Veje, stier og parkeringsforhold 

Lokalplanen sikrer, at der kan etableres én vejadgang til lokalplanområ-
det fra Gl. Aalborgvej. 

Lokalplanen sikrer, at der etableres det nødvendige antal parkerings-
pladser inden for areal til færdsel, parkering og varelevering vist på kort-
bilag 2. I forbindelse med detailhandel skal der etableres 1 p-plads pr. 
25 m² bruttoetageareal, jf. Viborg Kommunes parkeringsnorm.   

Der sikres stiadgang a-a til området fra Baldersvej mod nord/øst. 

Ubebyggede arealer 

For at skabe byliv og understrege gadeforløbet langs Gl. Aalborg er der 
i lokalplanen udlagt et torveareal langs Gl. Aalborgvej i forbindelse med 
indgangen til butikken. Torvearealet skal etableres som en kombination 
af belægning og beplantning og skal med et trappe-/plinteelement op-
tage niveauforskellen mellem Gl. Aalborgvej og butikken. 

Langs de omkringliggende veje udlægges areal til grønne friarealer. De 
grønne friarealer skal henligge som klippet græsareal eller arealer med 
vildgræsser evt. med enkeltstående træer eller buske. Inden for arealet 
udlagt til grønne friarealer gives der mulighed for at etablere regnbede 
til håndtering af regnvand. Mod Baldersvej kan der etableres fortov/cy-
kelsti indenfor arealet. 

Parkeringspladsen mod Gl. Aalborgvej og Baldersvej omkranses af en 
hæk-/buskbeplantning, der skal reducerer eventuelle lysgener fra biler. 
Egnet plantevalg er bøgepur eller stedsegrønne planter.  

For at sikre området en vis grøn karakter, er der i lokalplanen sikret, at 
der for hver 5. parkeringsplads skal plantes mindst et træ inden for par-
keringsarealet eller i de grønne friarealer til afgrænsning af parkerings-
arealet. Træer, der placeres inden for belagte arealer, skal sikres plan-
teøer svarende til mindst 10 m² jord pr. træ. 

Der kan opstilles en pylon med en placering som vist på kortbilag 2. 

Terrænregulering 

Terrænet må reguleres med +/- 1 m i forhold til byggemodnet terræn 
indtil 0,5 m fra skel.  

Da terrænet i området er skrående, er der i lokalplanen fastsat et ni-
veauplan for butikkens gulvkote i kote 30.65, og der gives samtidig lov 
til en større terrænregulering på + 1,5 m inden for byggefeltet og torve-
arealet mod Gl. Aalborgvej.   
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Terrænregulering må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:2 og 
der må ikke etableres støttemure højere end 1 m og nærmere end 0,5 
m fra skel. 

 

Eksempel på hvordan butikken kan placeres i terrænet. 

 

Støjforhold 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en støjberegning for 
butiksområdet.  

Der kan på baggrund af beregningerne konkluderes, at den eksterne 
støj fra dagligvarebutikken vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier hvis der bl.a. opføres en ca. 60 m lang og 2 me-
ter høj støjskærm langs det østlige skel, samt en 4 m høj støjskærm 
omkring varegården.  

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der sikrer, at der kan etableres 
støjskærme med den nødvendige udstrækning og højde langs den øst-
lige lokalplanafgrænsning. Støjskærmen skal begrønnes, så den frem-
står med en sammenhængende beplantning. 

 

D. Lokalplanens forhold til anden planlægning 

Landsplanlægning 

Beskyttelse af vandmiljøet 

Lokalplanområdet er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vand-
områdedistrikt I – Jylland og Fyn. Området ligger i Hovedvandopland 
1.5 Randers Fjord.  

Lokalplanen er ikke i strid med vandområdeplanen med tilhørende be-
kendtgørelser. 
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Natura 2000-områder 
Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder – Na-
tura 2000-områder – som består af habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der samt Ramsarområder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke 
planlægges for nye arealer til byzone eller sommerhusområde samt nye 
større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v. 

Planområdet ligger ca. 4,6 km fra det nærmeste Natura 2000-område - 
Habitatområde nr. 30 ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og 
Nørre Ådal samt Skravad Bæk” og ca. 7 km til nærmeste fuglebeskyttel-
sesområde ved Hjarbæk Fjord og Simested Fjord. Der er ingen Ram-
sar-områder i nærheden. 

Viborg Kommune vurderer, at der på grund af afstanden og planens ud-
læg af areal til dagligvarebutik ikke - hverken i sig selv eller i sammen-
hæng med andre planer - er risiko for påvirkning af bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlaget, handleplaner eller skovplaner i Natura 2000-net-
værket eller i områdernes integritet. 

Bilag IV-arter  
Det vurderes desuden, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habi-
tatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket.  

Kommuneplanlægning 

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBNV.B4.03 i Kommu-
neplan 2017-2029, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål.  

Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinjer i kommunepla-
nen:  

1.  Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling 
2  Detailhandel og butiksområder 
 

Der kan uden for butiksområder i Viborg planlægges for enkeltstående 
dagligvarebutikker til områdets daglige forsyning, hvis det opfylder en 
række kriterier, fastsat i kommuneplanens retningslinje 2.7:  

• Der må ikke placeres flere enkeltstående butikker ved siden af hin-
anden eller i tilknytning til butiksområder.  

• Der skal være et begrænset og lokalt opland at forsyne. 

• Der skal være god infrastruktur og tilgængelighed for alle, dvs. pla-
ceringen skal ske i tilknytning til det primære vejnet og ikke ved bo-
ligveje internt i boligområder.  

• En enkeltstående butik skal tilpasses områdets bymiljø, bygnings-
struktur og by- og bygningsmæssige sammenhænge.  

• En enkeltstående butik må ikke medføre væsentlige gener i form af 
støj og trafik.  

• Areal til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfacili-
teter og personalepauserum skal medregnes i dagligvarebutikkens 
samlede bruttoetageareal.  

• Størrelsen af butikken skal tilpasses efterspørgslen i lokalområdet, 
dog maks. 1.200 m2 for dagligvarebutikker og maks. 500 m2 for ud-
valgsvarebutikker.   

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. 
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Lokalplaner 

Området er omfattet af gældende byplanvedtægt nr. 1, Galgehøjtoft, 
der fastsætter, at området må anvendes til boliger. Byplanvedtægten gi-
ver dog mulighed for at der kan gives tilladelse til indretning af et be-
grænset antal butikker inden for boligområdet.  

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 579, for en enkeltstående 
dagligvarebutik på hjørnet af Gl. Aalborgvej og Baldersvej i Viborg, op-
hæves byplanvedtægt nr. 1, Galgehøjtoft for dette område. 

Servitutter  

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. 
servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige 
med lokalplanen, fortrænges af planen. 

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en 
andens ejendom) kan ikke ophæves med lokalplanen men kan ifølge 
planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for 
at gennemføre planen.  

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersø-
gelse. 

Der er i lokalplanområdet tinglyst en byggelinje langs Gl. Aalborgvej på 
12,5 m fra vejens midte. I medfør af lov om offentlig veje skal der til 
byggelinjen tillægges et højdepassagetillæg på 1,5 x højdeforskellen 
plus 1 m. Fravigelse fra højde og passagetillægget kræver tilladelse ef-
ter vejloven.  

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, 
der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Viborg Kommune 
tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrent-
ligt af lokalplanens kortbilag 2. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, 
der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.  

Zonestatus 

Området ligger i byzone. 

Detailhandel 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres én butik på 
maks.1.200 m² til dagligvarer. En ny moderne dagligvarebutik vil styrke 
og supplere detailhandelsstrukturen i Viborg generelt og er i tråd med 
byrådets mål om at sikre lokal forsyning af dagligvarer så tæt på borger-
nes hjem som muligt. En ny butik vil særligt betjene det store boligom-
råde øst for Gl. Aalborgvej (gude-kvarteret) men også Digterparken vest 
for Gl. Aalborgvej vil få god adgang til butikken. 

Etablering af en ny dagligvarebutik på 1.200 m2 med tilhørende parke-
ringsareal forudsætter nedrivning af al eksisterende bebyggelsen inden 
for området. Det drejer som om 6 fritliggende enfamilieboliger og et æl-
dre erhvervsejendom/butikslokale. Ingen af bygningerne er udpeget 
som bevaringsværdige.  

Lokalplanområdet er beliggende ud til Gl. Aalborgvej, der er en central 
og trafikeret vej mod Viborg centrum. Butikken får alene vejadgang fra 
Gl. Aalborgvej og trafikken til butikken vil således ikke påvirke boligom-
råderne omkring. Som beskrevet i trafiknotatet vil etablering af en ven-
stresvingsbane og støttepunkt på Gl. Aalborgvej sikre, at trafikken på 
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Gl. Aalborgvej ikke påvirkes og at trafikafviklingen til og fra lokalplanom-
rådet foregår tilfredsstillende. Støttepunktet vil tilgodese de bløde trafi-
kanters mulighed for at krydse Gl. Aalborgvej sikkert.  

De bløde trafikanter kommer til området via fortov langs Gl. Aalborgvej 
og Baldersvej. Der etableres en selvstændig stiadgang fra Baldersvej. 
Den eksisterende stiforbindelse mellem Gl. Aalborgvej og Frejasvej sik-
res i lokalplanen.  

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, som sikrer, at der plantes træer 
inden for området og at støjafskærmning langs Frejasvej skal begrøn-
nes. Parkeringspladsen afgrænses mod Gl. Aalborgvej og Baldersvej 
med beplantning, der skal minimere eventuelle lysgener fra biler på par-
keringsarealet.    

Lokalplanen sikrer, at området fremstår visuelt åbent med en aktiv fa-
cade mod Gl. Aalborgvej. Dette sikres ved at fastsætte en facadebyg-
gelinje og placere indgangen til butikken mod Gl. Aalborgvej i forbin-
delse med et torveareal. Derudover sættes der krav til omfang af vindu-
espartier, facadeudtryk og beplantning af facaden.   

Lokalplanen fastsætter bestemmelser omkring torveareal og trap-
per/plinte mod Gl. Aalborgvej. Dette for at optage terræn på en blødere 
og imødekommende miljø og for at styrke bymiljøet og muliggøre kort-
varigt ophold og uformelle møder mellem mennesker. 

Erhverv  

Lokalplanen giver mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3. Miljøklasserne 
er udtryk for virksomhedernes miljøpåvirkning på omgivelserne. 

Ved planlægning for erhverv i miljøklasse 1-3 bør der som udgangs-
punkt være en afstand på 50 m til forureningsfølsomme anvendelser. 

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan 

Byrådet kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejen-
dom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når 
ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfunds-
interesser. 

Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række be-
tingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves: 

- Der skal foreligge en vedtaget, offentligt bekendtgjort lokalplan/byplan-

vedtægt på tidspunktet, hvor der træffes beslutning om ekspropriation. 

- Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om 

det projekt, der ønskes gennemført. 

- Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lo-
kalplanen. 

- Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriati-
onsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet. 

- Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation 
til fordel for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriatio-
nen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et 
skærpet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for 
private. 
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- Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgri-
bende midler, f.eks. ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ek-
spropriationen må ikke omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis 
lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan fo-
restå virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desu-
den en betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse 
af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer 
for. 

- Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realise-
ring af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf 
for den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå i et rime-
ligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med eks-
propriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således 
vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de 
involverede. 

Det er byrådet, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokal-
plan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal byrådet følge de 
processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Det inde-
bærer bl.a.: 

- at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropri-
ation inklusive arealfortegnelse og ekspropriationsplan, 

- at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åsteds-
forretning og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel, 

- at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er ind-
kaldt, og hvor grundlaget for ekspropriationen gennemgås, 

- at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsfor-
slag over for ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsfor-
slag med forbehold for ekspropriationens fremme, 

- at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan 
komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation, 

- at byrådet som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger ef-
ter åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at 
byrådet i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte 
erstatningsforslag over for ejere m.fl., 

- at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af eks-
propriationsbeslutningen, og 

- at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatning fastsættes ved tak-

sation, hvis der ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbrin-
ges til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at ekspropriati-
onsbeslutningen er meddelt og - i tilfælde af klage over ekspropriations-
beslutningen - senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen. 

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og 
processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om ek-
spropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropri-
ation efter vejloven, 2015. 

SEKTORPLANER / TEKNISK FORSYNING 

Vandforsyning  

Området ligger i Energi Viborg Vand A/S’s forsyningsområde.  
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Varmeforsyning  

Området ligger i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde, og ny og eksi-
sterende bebyggelse kan tilsluttes fjernvarme. 

Spildevand 

Området skal tilsluttes kollektiv kloak i henhold til gældende spilde-
vandsplan, og spildevandsplanens krav til afløbskoefficienter skal over-
holdes. 

Området er p.t. fælleskloakeret, men skal separatkloakeres i forbindelse 
med realiseringen af lokalplanen.  

I henhold til spildevandsplanen skal ejendommenes interne kloaksyste-
mer ved alt nybyggeri, større ombygninger eller sanering af bestående 
ejendomme udføres som separatkloak. Det vil sige med 

separate kloakledninger for henholdsvis hus- og industrispildevand 
samt for tag- og overfladevand (regnvand) frem til separate skelbrønde 
og tilslutningspunkter.  

Vandhåndtering 

Lokalplanområdet bliver alene spildevandskloakeret, mens regnvand 
håndteres i LAR-anlæg. Regnvand med tilknytning til kørselsarealer 
nedsives i regnbede i de grønne friarealer. Tag- og torveareal nedsives 
i faskiner.  

Hverdagsregn op til en 10-årshændelse håndteres i LAR-anlæggene og 
ved ekstremregn vil der være opstuvning på parkeringsarealet, som an-
lægges sænket i forhold til butiks- og torvearealet, hvorefter strømnin-
ger, som før udvikling af området, primært vil løbe mod Frejasvej og en 
mindre del vil løbe mod Gl. Aalborgvej. Parkeringsarealer afgrænses af 
regnbede. Under belægningen nord og øst for butikken, etableres faski-
ner til håndtering af tag og overfladevand fra torveareal. 

Affald 

Området er omfattet af Viborg Kommunes til enhver tid gældende regu-
lativer for affald. 

E. BINDINGER PÅ PLANOMRÅDET 

Der er en række begrænsninger for, hvordan lokalplanområdet må ud-
nyttes. Dette er reguleret af love og tinglyste servitutter. Nogle af bindin-
gerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre bin-
dinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse for, 
at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Fortidsminder i jorden  

Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor 
af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens § 27 standses, 
hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til 
museet. 

Viborg Stiftsmuseum har den 14. september 2021 meddelt, at arealet er 
frigivet til anlægsarbejder efter bestemmelserne i Museumslovens §§ 
25-27, ligesom der er udført konfliktsøgning i kulturarvsstyrelsens data-
base over fredede og bevaringsværdige bygninger.  
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Da museet har frigivet området, er det ifølge museumslovens § 27 stk. 
5 staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser. 

 

TILLADELSER FRA VIBORG KOMMUNE 

Forurenet jord  

Lokalplanområdet ligger i byzone. Alle arealer er områdeklassificeret, 
hvilket indebærer, at de kan være lettere forurenet.  

Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en 
forurening, skal arbejdet standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. 
Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først 
genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om 
der skal fastsættes vilkår for arbejdet.  

Veje 

Etablering, flytning og ændret benyttelse af vejadgange kræver Viborg 
Kommunes tilladelse efter lov om offentlige veje §§ 49-50. 

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et trafiknotat, der viser, 
at der af trafiksikkerhedsmæssige årsager skal etableres et kanalise-
ringsanlæg med venstresvingsbane og støttepunkter for krydsende fod-
gængere på tværs af Gl. Aalborgvej. 

Som en forudsætning for realisering af lokalplanens byggemuligheder, 
vil der i adgangstilladelsen til området blive stillet vilkår om etablering af 
kanaliseringsanlægget med venstresvingsbane og støttepunkter efter 
vejlovens § 49-50. 

F. MILJØVURDERING 

Miljøvurdering af planer 
Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag inden den en-
delige vedtagelse. Det fremgår af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget 
er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10b. Planforslaget påvirker ikke et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Ifølge § 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et 
mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i 
forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må an-
tages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Da planforslaget overholder gældende kommuneplanramme for områ-
det og gældende byplanvedtægt giver mulighed for indretning af et be-
grænset antal butikker, vurderer Viborg Kommune, at planforslaget 
alene omfatter mindre ændringer i forhold til gældende planlægning. 

Viborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planfor-
slaget ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er 
omfattet af kravet om miljøvurdering, da:  

- Der ikke inddrages jomfruelig jord  

- Der ingen naturinteresser er inden for området 

- Støjgener forebygges gennem krav om afskærmning  
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- Regnvand håndteres lokalt. Nedsivning af overfladevand skal 
ske på egen grund. 

- Bebyggelsen tilpasses omgivelserne. 

Afgørelsen om, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljø-
vurdering, offentliggøres sammen med planforslaget og kan påklages i 
4 uger efter offentliggørelsen. 
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FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 579 FOR EN ENKELTSTÅENDE 
DAGLIGVAREBUTIK PÅ HJØRNET AF GL. AALBORGVEJ OG 
BALDERSVEJ I VIBORG 

Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgø-
relse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) følgende bestem-
melser for et område, der afgrænses i § 2:  

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL 

1.1 Det er lokalplanens formål 

at udlægge området til en enkeltstående dagligvarebutik til områdets 
daglige forsyning,  

at sikre præsentabel bebyggelse med bymæssig facade mod Gl. 
Aalborgvej af hensyn til by- og bygningsmæssige sammen-
hænge. 

at sikre en hensigtsmæssig placering af vejadgang, indgangsparti 
og varegård, samt 

at sikre støjafskærmning mod omkringliggende boliger. 

§ 2  AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1.  

 Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 399dt, 533o, 533v, 
533l, 533u samt del af matrikelnummer 533g og 399i Viborg 
Markjorder, samt alle parceller, der efter den 01.06.2022 udstyk-
kes inden for området.  

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone.   

§ 3 ANVENDELSE 

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til detailhandel i form af en 
enkeltstående dagligvarebutik til områdets daglige forsyning. 

 Funktioner kan etableres i miljøklasse 1-3, hvor de ikke medfører 
væsentlige støjgener for de omkringboende.  

3.2 Der må højst etableres 1.200 m² bruttoetageareal til detailhandel 
inden for lokalplanområdet. 

 Bruttoetagearealet1 for den enkelte dagligvarebutik må ikke over-
stige 1.200 m².  

§ 4 UDSTYKNING 

4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med 
områdets disponering som vist på kortbilag nr. 3. 

4.2 Der må i forbindelse med udbygning af Gl. Aalborgvej overføres 
areal til vejlitra 7000gu Viborg Markjorder. 

 

1  Til bruttoetagearealet til detailhandel medregnes alle arealer, der anvendes til 
butiksformål, herunder salgsarealer, lagre, overdækkede varegårde, interne ad-
gangsarealer, personalerum, cafeteria mv. efter reglerne i bygningsreglementet. 
Kældre, der anvendes til ovennævnte, medregnes uanset deres højde i forhold 

til det omgivende terræn. 
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4.3 Ejendomme til tekniske anlæg, transformere og lignende kan ud-
stykkes med mindre grundstørrelser, dog mindst så grunden sva-
rer til anlæggets sokkelflade + 1 m herom. 

§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING 

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra en overkørsel til 
Gl. Aalborgvej, som vist på kortbilag 2.  

5.2 Der udlægges areal til færdsel, parkering og varelevering som vist 
på kortbilag 2.   

5.3 Veje og parkeringspladser må kun belægges med kørefast be-
lægning som fx asfalt, brosten eller belægningssten samt med se-
mipermeable belægninger af fx græsarmering. 

 Sti 

5.4 Der udlægges areal til sti a - a placeret, som vist på kortbilag 2. 
Stien udlægges i en bredde af mindst 3,5 m med en stibredde på 
mindst 2 m og med mindst 0,75 m rabat på hver side. 

 Parkering 

5.5 Parkering skal placeres inden for areal udlagt til færdsel, parke-
ring og varelevering, som vist på kortbilag 2. Såfremt byggefeltet 
ikke anvendes til bebyggelse, kan dette areal anvendes til parke-
rings- og færdselsareal. 

5.6 Der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser, dog 
mindst ved dagligvarehandel:  

Bil: 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal (inkl. personalefaciliteter) 

Cykel: 1 p-plads pr. 100 m2 butik. 

5.7 Parkeringspladser skal etableres med en størrelse på mindst 2,5 
x 5 m. 

§ 6 TERRÆNREGULERING 

6.1 Ved byggemodning af området kan terrænet reguleres, så mindre 
lavninger og forhøjninger kan udjævnes og tilpasses det omkring-
liggende terræn.  

6.2 Terrænet må reguleres med +/- 1 m i forhold til byggemodnet ter-
ræn indtil 0,5 m fra skel. 

6.3 Dagligvarebutikkens gulvkoten skal fastsættes til et niveauplan i 
kote 30.65. Inden for byggefeltet og torvearealet må terrænet re-
guleres med +1,5 m i forhold til byggemodnet terræn. 

6.4 Terrænregulering må ikke udføres med en hældning stejlere end 
1:2. 

6.5 Der må ikke etableres støttemure højere end 1 m. Støttemure må 
ikke etableres nærmere end 0,5 m fra skel. 

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

 Bebyggelsens omfang 

7.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 
40 %.  
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7.2 Bygninger må opføres i højst 2 etager. 

7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra niveauplan i 
kote 30.65. 

7.4 Mindre bygninger, der kan placeres uden for byggefelter jf. § 7.8 
må opføres med en bygningshøjde på højst 4 meter målt fra ter-
ræn. Disse bygninger må hver højst være 10 m². 

 Bebyggelsens placering 

7.5 Bygninger må kun placeres inden for byggefeltet, der er vist på 
kortbilag 2.  

7.6 Der fastlægges en udgangsbyggelinje på 12,5 m fra midten af Gl 
Aalborgvejs vejmatrikel, som vist på kortbilag 2. Bebyggelse 
langs Gl. Aalborgvej skal placeres med facade eller endegavl i 
denne linje.  

Mindre bygningsdele som karnapper, indgangspartier og lignende 
må fremrykkes højst 0,5 m fra udgangsbyggelinjen. 

Baldakin ved indgangspartiet må fremrykkes højst 1 m fra facade-
byggelinjen. 

7.7 Varegårde og lignende til udendørs oplag må kun placeres inden 
for byggefeltet som vist på kortbilag 2, og skal placeres øst for bu-
tikken. 

7.8 Mindre bygninger, så som kundevognsskure, teknikbygninger, cy-
kelskure og lignende, må placeres inden for arealet udlagt til ad-
gangs-, parkerings- og færdselsareal.  

7.9 Baraklignende bygninger, midlertidige pavilloner og andre bygnin-
ger af midlertidig karakter samt stationære telte, må ikke opstilles 
i området. 

§ 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE 

 Facade   

8.1 Bebyggelse skal fremstå som en helhed med hensyn til udform-
ning, materialevalg, farve m.v.  

8.2 Der skal etableres vinduer i stueplan svarende til: 

  Min. 20 % af stueetagens facadeareal mod Gl. Aalborgvej 

 Min. 10 % af stueetagens facadeareal mod parkeringsarealet. 

 Der må højst tildækkes/blændes 30 % af det enkelte vindue. 

8.3 Indgangspartiet til dagligvarebutikken skal placeres på et hjørne, 
så der er indgang fra to bygningssider, som vist på kortbilag 2. 
Indgangspartiet skal fremhæves ved forskydning på min. 1 m i 
højden, og ved at facaden på indgangspartiet trækkes min. 30 cm 
frem.  

8.4 Bygningens facade skal udføres med en rytme i facadeudtrykket, 
så facaden visuelt opbrydes i mindre enheder. 

8.5  På bygningens primære facader (vest mod Gl. Aalborgvej, nord 
mod parkeringsarealet og den sydlige facade) skal etableres be-
plantning, som i løbet af en årrække2 svarer til min. 20 % af faca-
dearealet. Beplantningen kan både etableres som klatreplanter 

 

2 Med en årrække menes maks. 5 år, alt efter hvilken beplantning der vælges. 
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ved foden af bygningen og/eller placeres i udspring, stativer eller 
fiberdug på bygningens facade.   

8.6 Udvendige bygningssider skal udføres i tegl (blank mur, pudset 
eller tyndpudset tegl) eller skærmtegl.  

8.7 Mindre bygninger som kundevognsskure, cykelskure og lignende 
skal fremstå med samme materialevalg som de primære bygnin-
ger eller i træ, zink eller stål. 

8.8 Mindre bygningsdele som partier omkring vinduer og døre, vindu-
esbånd og brystninger kan udføres i andre materialer end nævnt i 
§ 8.6.  

8.9 Solceller og solfangere kan uanset krav til facademateriale op-
hænges på eller integreres i facader.  

8.10 Synlig sokkelhøjde fra terræn må højst være 50 cm. Øvrig sokkel 
må kun udføres af facadematerialet.  

8.11 Udvendige bygningssider skal fremstå som en helhed og have et 
ensartet farvevalg for en facadedel under et. 

8.12 Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfar-
ver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse 
farvers blanding med hvidt eller sort.  

8.13 Der må ikke anvendes stærke signalfarver, mønstre og andre ef-
fekter. 

 Tage 

8.14 Tage må kun udføres med en taghældning på højst 10, så de 
fremstår som flade tage.  

8.15 Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap eller eternit. Tage 
skal have farverne sort eller grå. Alternativt kan tage udføres som 
grønne tage med mos/sedum, græstørv o.lign. 

8.16 Solceller og solfangere kan uanset krav til tagbeklædning stilles 
på eller integreres i tagflader. 

8.17 Der må ikke anvendes nogen former for reflekterende tagmateria-
ler med et glanstal større end 20. 

8.18 Ventilations- og køleanlæg samt lignende tekniske anlæg ovenpå 
tag udformes, så de fremtræder som integrerede dele af bygnin-
gens arkitektur. Anlæggene skal fremtræde i mørke nuancer 
(sort/mørk grå/brun) eller afskærmes med inddækning som frem-
træder i førnævnte farver. 

§ 9 SKILTNING3 

9.1 Den enkelte virksomhed må kun reklamere med virksomhedens 
navn og logo. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter og 
mærker. 

Dog må der på  den nordlige facade mod arealet, der er udlagt til 
parkering jf. kortbilag 2, monteres max. 3 klaprammer til tilbuds-
skilte på facaden med en skilteflade på højst 0,7 m2 pr. skilt. 

 

 

3 Retningslinjer for skiltning fremgår af Viborg Kommunes skiltepolitik og admi-

nistrationsgrundlag.”. 
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9.2 Skilte må ikke være gennemlyste – kun skrift og logo må frem-
træde gennemlyste.  

9.3 Billboards, bannere og skiltning ved særlige arrangementer må 
kun ske i henhold til ”Administrationsgrundlag for skiltning i Viborg 
Kommune”.   

Større fritstående skilte 

9.5 Der kan kun opstilles en fritstående pylon med en placering som 
vist på kortbilag 2. 

 Skiltet må højst være 6 m højt målt fra terræn, og skiltefladens 
areal må ikke overstige 12 m².   

 Øvrig skiltning må kun omfatte skiltning på en del af facaden og 
mindre henvisnings- og oplysningsskilte i overensstemmelse med 
”Administrationsgrundlag for skiltning i Viborg Kommune”. 

9.6 Skilte skal placeres vinkelret på vejskel og må ikke placeres i 
oversigtsarealer ved adgange. 

 Facadeskiltning 

9.7 Skiltning og markiser skal tilpasses bygningens størrelse og arki-
tektur og følge opdelingen af vinduer, døre og porte, der ikke må 
tildækkes. 

 Der må ikke skiltes over tagfod.  

9.8 Skilte må kun placeres over vinduespartier eller døre. 

9.9 Der må højst etableres et facadeskilt pr. butik inkl. logoskilt på 
hver facade.  

 Flaggrupper 

9.10 Der må ikke opstilles enkeltstående flag eller flaggrupper. 

§ 10 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.M. 

 Ubebyggede arealer 

10.1 Der udlægges grønne friarealer som vist på kortbilag 2. 

10.2 De grønne friarealer skal henligge som klippet græsareal, arealer 
med vildgræsser eller bunddække evt. med enkeltstående buske. 
I de grønne friarealer må der ikke etableres bebyggelse, skiltning, 
faste hegn, parkering eller belægning. Der kan dog etableres et 
skiltepylon med en placering som vist på kortbialg 2 samt belæg-
ning af tværgående stier og adgange inden for arealet.  

Inden for arealet udlagt til grønne friarealer kan desuden etable-
res regnbede til håndtering af regnvand.  

I det grønne friareal langs Baldersvej kan der etableres fortov og 
cykelsti. 

10.3 Øvrige ubebyggede arealer, som ikke anvendes til veje, torve, 
stier, færdsel eller parkering, skal fremstå som grønne friarealer 
med beplantning. 

10.4  Der er, i tilknytning til indgangspartiet, udlagt et torveareal, som 
vist på kortbilag 2. Torvearealet skal etableres som en kombina-
tion af belægning og beplantning og skal med et trappe-/plinteele-
ment optage niveauforskellen mellem Gl. Aalborgvej og butikken.   
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Der må ikke etableres parkeringspladser og manøvreareal inden 
for torvearealet. Dog kan der etableres cykelparkeringspladser, 
forudsat at disse ikke overdækkes. 

 Hegn og beplantning 

10.5 Hegn i naboskel og langs naboskel må kun etableres som le-
vende hegn. Undtaget herfra er støjskærm mod øst.   

10.6 For hver 5. parkeringsplads skal der plantes mindst et træ inden 
for parkeringsarealet eller til afgrænsning af parkeringsarealet. 

 Træer, der placeres inden for belagte arealer, skal sikres plante-
øer svarende til mindst 10 m² jord pr. træ. 

10.7 Der skal inden for areal udlagt til grønne friarealer etableres en 
tæt hækbeplantning med to planterækker i en bredde af mindst 1 
m som afgrænsning af parkeringspladser mod Gl. Aalborgvej og 
Baldersvej i form af bøgepur, stedsegrønne planter eller lignende, 
med en minimums udstrækning som vist på kortbilag 2. 

Højden på den afgrænsende beplantning skal være mindst 0,6 m 
og må ikke overstige 1 m målt fra terræn. 

 Oplag og udstilling  

10.8 Der må udendørs ikke parkeres eller oplagres uindregistrerede 
køretøjer, både, campingvogne, anhængere samt busser, last- og 
varebiler over 3.500 kg i området.  

10.9 Udendørs oplag og affaldsstationer må kun ske i en indhegnet og 
afskærmet varegård og skal placeres inden for byggefeltet som 
vist på kortbilag 2.  

Afskærmning skal være mindst 2 m højt og bestå af faste hegn, 
der er begrønnet på ydersiden eller teglmure i samme materialer, 
som de primære bygningers facader. 

Oplaget må ikke være højere end murene og der må ikke etable-
res nogen form for oplag uden for den afskærmede varegård. 

10.10 Der må kun ske udendørs udstilling, på torvearealer i tilknytning til 
indgangspartiet ved bygningens hjørne mod Gl. Aalborgvej jf. § 
10.3. 

Det udstillede må ikke have karakter af oplag såsom produkter i 
transportemballage  

 Støjafskærmning 

10.11 Der udlægges areal til støjafskærmning som vist på kortbilag 2.  

 Støjskærmen skal være isoleret og placeres mellem boligbebyg-
gelsen og dagligvarebutikken/parkeringsarealet mod øst og syd. 
Støjskærmen skal placeres på egen grund med en udstrækning, 
der sikrer, at de vejledende støjgrænser for virksomheder mod 
boligområder kan overholdes. Placeringen skal følge princippet 
vist på kortbilag 24. 

Støjskærmen skal være tæt og fremstå sammenhængende og 
ensartet. Støjskærmen skal etableres som en vækstskærm og 
skal beplantes på begge sider med klatreplanter i form af vildvin, 
vedbend eller lignende, så afskærmningen fremstår med en sam-
menhængende beplantning. 

 

4 Udformning af støjafskærmning skal fastsættes efter en konkret støjberegning. 
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10.12 Vedligehold af beplantningen, der er fastlagt jf. § 10.11, indebæ-
rer, at der skal genplantes i samme omfang som tidligere, hvis 
den på noget tidspunkt går ud eller lider anden skade. 

10.13 Der skal etableres en isoleret støjafskærmning omkring kølean-
læg i et omfang (højde og udstrækning) der sikrer, at grænsevær-
dierne for støj kan overholdes. 

 Belysning  

10.14 Udendørs belysning herunder belysning af bygningsdele, afskær-
mede oplag, torve og parkeringsarealer, må etableres med en 
lyspunktshøjde på højst 4 m og skal være afskærmet, så belys-
ningen ikke er til gene for omgivelserne.  

10.15 Sti a-a skal belyses med en lyspunktshøjde på højst 4 m og skal 
være afskærmet, så belysningen ikke er til gene for omgivelserne. 

§ 11 TEKNISKE ANLÆG 

11.1 Transformere og lignende til områdets interne forsyning kan op-
stilles, når de indhegnes med hækbeplantning eller espalier  

11.2 Ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler. 

11.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. 

 Kloakering  

11.4 Området skal tilsluttes kollektiv kloak i henhold til gældende spil-
devandsplan. 

 Vandhåndtering 

11.7 Håndtering af hverdagsregn skal ske ved lokal nedsivning i fx 
regnbede, permeabelbelægning og/eller faskiner. 

11.8 Eksisterende lavningsvolumen og strømningsveje til ekstremregn 
skal bibeholdes i den fremtidige udbygning af området. 

§ 12  MILJØFORHOLD 

 Støj og vibrationer 

12.1 Krav til virksomhedernes støjemission reguleres efter miljøbeskyt-
telseslovens bestemmelser. 5  

Ved etablering af dagligvarebutik skal støjafskærmning udformes, 
så de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i forhold 
til de omkringliggende boliger. 

 

5 Dagligvarebutikken må som udgangspunkt ikke overskride Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdier for støj. 
Ved lokalplanens udarbejdelse fremgår de vejledende grænseværdier af Miljø-

styrelsens vejledninger nr. 5/1984 og 3/2003. De vejledende grænseværdier er: 

60/60/60 for erhvervsområder (industri), 55/45/40 d(A) for centerområder og 

blandede bolig- og erhvervsområder og 45/40/35 dB(A) for boligområder med 

åben-lav bebyggelse.   
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§ 13 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT  

13.1 Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves by-
planvedtægt nr. 1, Nordre bydel "Galgehøjtoft" i Viborg for det 
område, der er omfattet af lokalplan nr. 579. 

§ 16 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING 

16.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug6, før7: 

- Bebyggelsen på den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv forsy-
ning jf. § 11. 

- Parkeringsarealer er etableret jf. § 5. 

- Sti a-a er etableret jf. § 5.4. 

- Grønne friarealer og torvareal er anlagt jf. § 10.  

- Beplantning er etableret, jf. §§ 10.6 og 10.7. 

- Støjafskærmning8 inkl. er etableret jr. §§ 10.11, 10.13 og 12.1. 

- Vandhåndteringen er etableret jf. §§ 11.7 og 11.8. 

- Affaldsstationer, varegårde, andre mindre bygninger og uden-
dørs oplag er indhegnet / afskærmet i overensstemmelse med 
§ 10. 

 

  

 

6 Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter bygge-
loven eller færdigmelding efter bygningsreglementet. 
7 Hvis der dispenseres fra ibrugtagningsbestemmelserne, kan dispensation gø-
res betinget af, at der stilles sikkerhed for færdiggørelse af de nævnte anlæg. 
8 Udformning af støjafskærmning skal fastsættes efter en konkret støjberegning. 
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Vedtagelse 
Forslag til lokalplan nr. 579 er godkendt til offentlig fremlæggelse den 
24. august 2022 

      

 

      

Ulrik Wilbek 
Borgmester 
 

/ Lasse Jacobsen 
Kommunaldirektør 

 
Lokalplanen er vedtaget endeligt den  

       

 

       

Ulrik Wilbek 
Borgmester 

 / Lasse Jacobsen 
Kommunaldirektør 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der i lo-
kalplanområdet, ifølge lov om planlægning, § 18, ikke – retligt el-
ler faktisk – etableres forhold, der er i strid med lokalplanens be-
stemmelser.  

Lokalplanen medfører ikke ”handlepligt” til at ændre lovlige bestå-
ende forhold i overensstemmelse med planen.  

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. 
Retten til at anvende en ejendom i strid med lokalplanens be-
stemmelser bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i tre på 
hinanden følgende år jf. lov om planlægning § 56. 

 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis di-
spensationen ikke er i strid med planens principper. Væsentlige 
fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at vedtage 
en ny lokalplan.  

 Der kan foretages ekspropriation af privates ejendom eller ret-
tigheder over ejendom, når ekspropriationen er af væsentlig be-
tydning for virkeliggørelsen af lokalplanen jf. lov om planlægning 
§ 47. 

 Når en lokalplan udlægger en ejendom til offentlige formål, kan 
ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstat-
ning jf. dog lov om planlægning § 48, stk. 3.  

 Afgørelser om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan 
påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige klager, ek-
spropriationsklager og landzoneklager, jf. § 58 i lov om planlæg-
ning. 

 Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter afgørelsen er 
meddelt. 
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