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Lokalplanen indeholder følgende 
1. En Redegørelse - 

der beskriver baggrund og formål med lokalplanen, og fortæller om lo-
kalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de tekniske 
og miljømæssige forhold, og om hvordan lokalplanen forholder sig til 
anden planlægning.  
 
2. Bestemmelser - 

der fastlægger bindende regler for områdets fremtidige anvendelse - 
som gælder for f.eks. bebyggelsens omfang, bebyggelsens udseende 
m.m.  
 
3. Bilag - 

Lokalplanens bilag understøtter og præciserer lokalplanens bestemmel-
ser og findes bagest i lokalplanen. Lokalplanens bilag består typisk af: 
 
Matrikelkort, der viser den bindende afgrænsning af lokalområdet i for-
hold til skel. 
 
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området skal disponeres. Kor-
tet er bindende og hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne. 
 
Evt. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og 
anlæg kan udformes jf. lokalplanen. Illustrationsskitsen er vejledende og 
til inspiration og er derfor ikke bindende. 
 
Miljøscreening efter miljøvurderingsloven skal planforslag vurderes, om 
de kan få en væsentlig positiv eller negativ indvirkning på miljøet, og 
der derfor skal udarbejdes en miljøvurdering. 
 
4. Retsvirkninger og vejledning - 

der oplyser om forhold, der ikke må etableres, fordi de er i strid med en 
lokalplan eller et lokalplanforslag. Se nærmere i afsnit om retsvirkninger 
i lokalplanen. Læs også afsnittet Vejledning til lokalplaner side 3. 
 
 

 
 

Nærmere oplysninger: 
Rebild Kommune 
Hobrovej 110 
9530 Støvring 

 
Tlf. 99 88 99 88 

 
Mail: raadhus@rebild.dk 

 
Udarbejdet af Merete Aagaard, tlf. 99 88 76 79 
Kvalitetssikret af Mikael Jensen, tlf. 99 88 76 78 

Planen er udarbejdet af Rebild Kommune. Kort © Cowi 
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Hvad er en lokalplan? 

Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give bor-
gerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng 
med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet be-
stemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier 
osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.  
 
Hvornår laves der lokalplan? 

Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før 
der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsar-
bejder, herunder nedrivning af byggeri.  
 
Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkelig-
gørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. By-
rådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokal-
planforslag. 
 
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 offentligheds-
perioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imøde-
komme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen 
vedtages endeligt, hvis byrådet ønsker det. 
 
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget 
ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et 
nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt 
lokalplanforslag. 
 
Offentliggørelse på PlansystemDK 

Lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner indberettes af kommunen til 
PlansystemDK.dk, hvor de gældende planer kan ses. 
 
Den endelige lokalplan 

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og planen er offentlig be-
kendtgjort, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lo-
kalplanens område.  
 
Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens be-
stemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, kan 
fortsætte som hidtil, selv om det er i strid med lokalplanen.  
 
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller 
anlæg, der er beskrevet i planen. 
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1. Lokalplanens baggrund og formål 
Syd for Støvring ligger der ubebyggede arealer, som kan anvendes til 
boligformål. De arealer ønskes nu sat i spil. Indtil for nylig har der været 
indvundet drikkevand fra området, men drikkevandsboringerne fra Bu-
derupholm Vandværk blev sløjfet i maj 2014, hvorfor der nu kan plan-
lægges for en del af arealerne. 
 
Indenfor de seneste år har byudviklingen ved Støvring primært foregået 
i Støvring Ådale, men byrådet har besluttet, at man også bør kunne kø-
be grunde på arealerne syd for byen.  
 
2. Lokalplanområdet 
Nibevej danner i dag skillelinjen mellem byen og det åbne land. Lokal-
planområdet er på ca. 11 ha, hvoraf knapt 3 ha ligger i beskyttelseszo-
nerne omkring fredede fortidsminder.  
 
Ved Nibevej ligger to løsrevne boliger og en lille klynge med 4 boliger og 
en ubebygget grund. Disse ejendomme, på knap 2 ha tilsammen, kan 
fremover anvendes som nu. Resten af arealet ligger som landbrugsjord i 
almindelig omdrift.  
  

Lokalplanområdet er vist med sorte prikker. De fredede fortidsminder er vist 
med beskyttelseslinjer med rødt og landskabsfredningen er vist med pink. 
 

3. Lokalplanens omgivelser 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Støvring by – lige syd for 
Nibevej. Nibevej – vejen mellem Skørping, Støvring, motorvej, Øster 
Hornum og Nibe - har indtil nu udgjort den sydlige grænse for Støvring 
by.  
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Arealerne syd for byen ligger mellem Hobrovej og Mastrup Bæk slugten 
– mellem den nuværende Nibevej og den kommende nye Nibevej. For at 
sikre et minimum af vejadgange og et samlet overblik over de tekniske 
forsyninger til og fra området, er der blevet udarbejdet en dispositions-
plan for hele området. Denne er udarbejdet uden at skele til at arealer-
ne syd for nærværende lokalplanområde ikke kan udnyttes før drikke-
vandsboringerne fra Støvring Vandværk lukkes og sløjfes. Det kræver, 
at der er fundet godt og nok drikkevand et andet sted – og det arbejdes 
der på.  
 
Det markante dallandskab og den, på lange strækninger, uregulerede 
Mastrup Bæk er hovedgrundlaget for fredningen af Mastrupdalen. Etab-
lering af eventuelle bassiner i det fredede område og etablering af led-
ning til bortledning af overfladevand fra lokalplanområdet forudsætter, 
at der kan opnås dispensation fra fredningsbestemmelserne. Bassiner, 
der kræver større terrænreguleringer og ledninger til udledning i uregu-
lerede dele af Mastrup Bæk kan næppe opnå dispensation. 
 
Det betyder, at der kun for regnvandet, der lander på vejene kan etab-
leres regnvandsbassiner til nedsivning. Regnvand, som lander på de 
enkelte grunde skal nedsives på egen grund ved hjælp af faskiner, regn-
bede eller andre løsninger.  
 
Der har siden 2005 været reserveret en linjeføring for en ny byafgræn-
sende vej – med arbejdstitlen Ny Nibevej. Forvaltningen har ikke gjort 
så meget for at etablere vejen, idet vandindvindingsinteresserne indtil 
for nylig har spærret for en boligudbygning, så man valgte, at byudvik-
lingen skulle foregår øst for jernbanen.  
 
Nu er vandindvindingsinteresserne væk indenfor lokalplanområdet og da 
nærværende lokalplanprojekt aktualiserer vejen, er planlægningsarbej-
det genoptaget. Det afklares om linjeføringen skal justeres på grund af 
blød jordbund eller lignende problemstillinger. Linjeføringen bliver byaf-
grænsende i syd.  
 
Planlægningsarbejdet er startet på baggrund af den største lodsejers 
initiativ. Rebild Kommune har derfor bedt lodsejer om at komme med en 
samlet plan for området, som fremgår af dispositionsplanen. 
 
Områderne er ikke endnu udlagt i kommuneplanen, så lokalplanen føl-
ges af et kommuneplantillæg nr. 14 
 
Dispositionsplanen 
Dispositionsplanen er et forslag på linje med lokalplanforslaget og for-
slag til kommuneplantillægget og er i offentlig høring i samme periode.  
 
Dispositionsplanen laves for at skabe et overblik over områdets poten-
tiale. Derved sikres, at der kun etableres 2 vejadgange til området og de 
tekniske installationer til regnvand mv. kan laves ud fra et samlet over-
blik – og ikke fra vej til vej. 
 
Dispositionsplanen laves for at fastlægge de overordnede linjer og selv-
om man er meget konkret, så vil der alligevel være detaljer, som først 

Terrænforhold.  
(2,5m højdekurver) 
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Nye veje er vist med rødt, 
nye stier med grønt. 
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Dispositionsplanen for byudviklingen syd for Støvring by.  
Det gule område er naturfredningen og de lilla cirkler markerer de to gravhøje 
og hulvejssporene ved krydsningen af Nibevej og Hobrovej.  
 
undersøges ved lokalplanlægningen f.eks. boreprøver, som fastlægger 
jordens mulighed for at nedsive regnvandet tilstrækkeligt hurtigt. Hvis 
jorden ikke kan nedsive regnvandet tilstrækkeligt hurtigt, så kan det 
blive nødvendigt at lave regnvandsbassiner og det vil kunne ændre pla-
nen undervejs. Derfor kan der – uanset at planen ønskes fulgt - opstå 
ændringer undervejs.    
 
Et af de bærende principper i vedlagte dispositionsplan er, at der ønskes 
en blanding af parcelhusbyggeri, gårdhavehuse eller anden rækkehus-
bebyggelse. Parcelhusene er markeret med grønt og med skel, mens 
områderne med tæt-lav (gårdhave-, række-, dobbelt- eller kædehuse) 
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er markeret med orange (lokalplanen må ikke regulere ejerskabet af 
boligerne). 
 
Ønsket om en blandet boligbebyggelse bunder dels i et ønske om et va-
rieret boligtilbud og dels et håb om at disse bebyggelser er mere åbne i 
sin struktur, så ådalen ikke bliver afgrænset af en lang hæk.  
 
Et andet bærende princip er at der etableres to vejadgange, en til hen-
holdsvis Nibevej og Hobrovej. De primære krydsningspunkter for fod-
gængere er markeret med pile. For yderligere oplysninger om dispositi-
onsplanen henvises til planen, som er vedlagt kommuneplantillægget.  
 
 
4. Lokalplanområdets fremtidige forhold 
Bebyggelsen i lokalplanområdet forventes at blive reguleret efter de 
samme bestemmelser. Det er dog usikkert hvor ens den bliver. Normalt 
er der en vis variation i murværk, tagkonstruktionens udformning og i 
husets ”udtryk”.  
I denne lokalplan ønskes dog  

- Pudsede facader i lyse nuancer 
- Bebyggelsens placering reguleres med byggefelter 
- Bebyggelse i op til 2 etager 

 
Der må ikke ske terrænregulering større end +/- 0,5 m i forhold til na-
turligt terræn. Dvs. terræn før evt. reguleringer i forbindelse med an-
læggelse af veje, kloaker med videre under byggemodningen. 
 
 
5. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning og lovgiv-

ning 
En lokalplan må ikke være i strid med overordnet planlægning, fx kom-
muneplanen, landsplandirektiver, internationale naturbeskyttelsesområ-
der, Natura 2000 planer, vandplaner eller råstofplaner. Lokalplanen må 
heller ikke stride mod tinglyste fredninger og anden lovgivning så som 
naturbeskyttelsesloven mv.  
 
5.1 Kommuneplan 

Lokalplanområdet er ikke en del af Kommuneplan 2013. Derfor udarbej-
des kommuneplantillæg nr. 14, som tidsmæssigt følges af lokalplanen i 
offentlighedsfasen. Tillægget udlægger rammeområde 09.B12 med til-
hørende rammebestemmelser. Yderligere oplysninger findes på  
kommuneplan.rebild.dk  
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Kommuneplanens rammekort. Røde områder er boligområder, blå områder er 
erhvervsområder grønne er natur- eller rekreative områder.  
 
 
Plannummer 09.B12 
Plandistrikt Støvring 
Plannavn 09.B12 
Anvendelse generelt Åben lav beboelse 
Fremtidig zonestatus  Byzone 
Zonestatus  Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse  Boligområde - Helårsbeboelse 
Områdets anvendelse  Boligområde 
Opholdsarealer Privat: 100% 

Fælles 10% 
Særlige bestemmelser Ingen detailhandel 
Bestemmelser for rammeområde 09.B12 i Kommuneplan 2013 
 
5.2 Zoneforhold 

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone ved planens 
endelige vedtagelse.  
 
5.3 Detailhandel 

I området er der ikke mulighed for at placere butikker - hverken detail-
handel eller handel med ”særligt pladskrævende varegrupper”. 
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Kort over lokalplanområdet, som er markeret med sorte prikker.  
Gravhøjene og Hulvejssporene og deres beskyttelseslinje er markeret med røde cirkler. Landskabsfredningen er 
lyserød, skovbyggelinjen er grøn og de skraverede arealer er forskellige områder med §3-beskyttet natur.  
 
 

5.4 Naturforhold 

Lokalplanområdet består af landbrugsjord i almindelig omdrift, men 
præges af nærhed til Mastrupdalen hvor der er store naturmæssige og 
landskabelige værdier.  
 
5.4.1 Beskyttet natur 
Ejendommen Nibevej 9 rummer en mindre sø omfattet af naturbeskyt-
telseslovens §3. Lokalplanområdet rummer i øvrigt ikke arealer med §3 
beskyttet natur. Nærmeste beskyttede naturareal udgøres af en mindre 
hede umiddelbart vest for lokalplanområdet i den nordlige del af områ-
det. Projektet vurderes ikke at påvirke heden. I øvrigt er selve Mastrup 
Bæk og de omkringliggende arealer omfattet af §3. 
 
For at skåne den uregulerede Mastrup Bæk og de omkringliggende natu-
rareale skal regnvand håndteres og nedsives på egen grund. 
 
Der er ikke åbeskyttelseslinje omkring vandløbet. 
 
5.4.2 Skovbyggelinje 
På arealerne i Mastrupdalen er der offentligt ejet fredsskov, hvorfor om-
givelserne er beskyttet med skovbyggelinjen.  
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Skovbyggelinjen har til formål både at sikre skoves værdi som land-
skabselement samt at opretholde skovbrynene som værdifulde leveste-
der for planter og dyr. For lokalplanområdet forventes skovbyggelinjen 
ophævet på de dele af arealet, hvor de udstykkes til boligbebyggelse. 
 
Arealerne syd for lokalplanområdet er udpeget så det kunne anvendes til 
skovrejsning. 
 
5.4.3 Fredning 
Lokalplanområdet er nabo til en landskabsfredning omkring Mastrup 
Bæk fra 1985. Fredningens formål er at ”bevare og pleje de landskabeli-
ge og naturhistoriske værdier, der knytter sig til Mastrup Bæk som et 
uforstyrret vandløb med et omgivende landskab af overvejende åbne 
arealer.” 
 
Af fredningen fremgår det, at der ikke må foretages terrænændringer, 
tilplantninger eller opføres yderligere bebyggelse indenfor fredningen. 
Fredningen forhindrer ikke etablering af naturstier. 
 
 
5.5 Kulturmiljø 

5.5.1 Kirker 
Støvring kirke ligger ca. 1,5 km nord for lokalplanområdet. Ca. 1,2 km 
mod øst ligger Buderup Ødekirke, som ikke bruges som kirkerum, men 
til udstillinger mv. Ingen af kirkerne er synlig fra lokalplanområdet. 
 
5.5.2 Sten- og jorddiger 
I en del af den sydlige afgrænsning af lokalplanområdet, samt i sydskel 
af eksisterende bebyggelse Nibevej 3, 5a og 5b findes en digestrækning, 
der markerer den gamle ejerlavsgrænse. Digerne er ikke formelt omfat-
tet af museumslovens § 29a, men det vurderes at bero på en fejl i regi-
streringen. Der må ikke foretages ændringer i digernes tilstand.  
 
5.5.3 Fortidsminder 
I og nær lokalplanområdet er der registreret 2 gravhøje og et område 
med hulvejsspor. Der er 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje omkring 
alle 3 fortidsminder (Jf. Naturbeskyttelseslovens §18). Arealet indenfor 
beskyttelseslinjen til gravhøjen i den sydlige del af lokalplanområdet 
skal ligge hen i vedvarende græs uden sprøjtning og gødskning. Arealet 
kan anvendes til afgræsning eller slåning 1-2 gange årligt.  
 
Der er desuden registreret 5 ikke fredede fortidsminder i området. Der 
er igangsat arkæologiske forundersøgelser.  
 
Den ene af gravhøjenes beskyttelseslinje går så tæt på ådalen, at der 
ikke er plads til bebyggelse mellem ådal og gravhøj: Dermed er gravhø-
jens fremtidige synlighed fra ådalens modsatte side sikret. Der er dog 
plads til en sti mellem beskyttelseslinje og fredning.   
 
 
5.6 Tekniske Forhold 

Børnehaverne Toppen og Svanen, Karensmindeskolen og Støvring Gym-
nasium ligger ca. 1 km fra området. Der er busforbindelser, der kører og 
stopper på Hobrovej.  
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Der er ikke registreret erhvervsmæssige dyrehold på ejendommene i 
området.  
 
5.6.1 Veje, stier og parkering 
Lokalplanområdet skal trafikbetjenes via Nibevej. Fra Nibevej føres ve-
jen ind til gravhøjens beskyttelseslinje, som skal beskytte gravhøjens 
synlighed i landskabet. Ved at lægge vejadgangen på denne måde er 
det håbet at alle, beboere såvel som gæster får en bid af områdets her-
ligheder, inden man kører ind på respektive boligveje.  
 
Langs adgangsvejen og den gennemkørende vej anlægges cykelgangsti-
er. Langs fredningen og ådalen ønskes en selvstændig sti til rekreative 
formål, så beboere, gæster og resten af byens indbyggere kan få større 
glæde af naturen i området.   
 
Parkering holdes på egen grund med mindst 2 p-pladser på egen grund. 
 
Iht. lokalplanens §§ 8.5 og 8.9 må man ikke placere både, campingvog-
ne, uindregistrerede køretøjer og lignende eller fast parkere lastbiler på 
ubebyggede arealer. Bestemmelserne gælder ikke ved vejarealer, da 
disse reguleres af færdselsloven.  
 
Rebild Kommune har den 3. december 2014 vedtaget en parkeringsbe-
kendtgørelse om standsning og parkering på veje og pladser i byer. Be-
kendtgørelsen regulerer hvor længe man må parkere bl.a. lastbiler, på-
hængsvogne, campingvogne, trailere osv. på veje og pladser. Parke-
ringsbekendtgørelsen kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside. 
 
Det er undersøgt om en delvis og en fuld udbygning af dispositionspla-
nen medfører et behov for en svingbane på Nibevej til venstresvingen-
de, så trafikken på Nibevej kan afvikles mere smidigt ved den nye vej – 
og at man dermed kan komme ud fra det nye område i myldretidstrafik-
ken. En svingbane er ikke nødvendig for afvikling af trafikken, men kan 
øge sikkerheden og trygheden. Det anbefales, at trafikkens hastighed 
reduceres fra 80 km/t til 60 km/t på Nibevej.  
 
Det er tidligere blevet foreslået, at den nuværende Nibevej lukkes i åda-
len, når forlægningen af Nibevej er etableret. Det er dog en beslutning, 
som Byrådet i praksis kan tage, når den nye vej er ved at blive etable-
ret.  
 
5.6.2 Kollektiv trafik 
Lokalplanområdet ligger ud mod Hobrovej, hvor der flere busforbindel-
ser, som kører de ca. 2,5 km til byens butikker - og til jernbanestatio-
nen i Støvring, som er knudepunkt for busser og tog.   
 
5.6.3 Varmeforsyning 
Lokalplanområdet ligger jf. varmeplanen for Rebild Kommune udenfor 
Støvring Varmeværks forsyningsområde. Lokalplanområdet forventes 
overført til værkets forsyningsområde på baggrund af et projektforslag 
efter varmeforsyningsloven. 
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Ifølge varmeforsyningsloven skal der udarbejdes et projektforslag for 
kollektive varmeforsyningsanlæg, der belyser mulighederne for at forsy-
ne området med energi til opvarmningsformål.  
 
Jf. planloven har kommunen dog pligt til at dispensere fra kravet om 
tilslutning til kollektiv varmeforsyning for bygninger, der er opført som 
lavenergibebyggelse. 
 
5.6.4 Elforsyning 
Lokalplanområdet elforsynes fra Himmerlands Elforsyning. 
 
5.6.5 Vandforsyning 
Ifølge Vandforsyningsplanen for Rebild Kommune skal lokalplanområdet 
forsynes fra Støvring Vandværk.  
 
5.6.6 Grundvandsforhold 
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser, hvor 
der skal ske en generel beskyttelse af grundvandet, både mod eksiste-
rende og nye forureningskilder. Veje skal derfor befæstes med fast be-
lægning (eller drænasfalt med bassin i vejkassen), så regnvandet op-
samles og håndteres. Et evt. regnvandsbassin skal kunne håndtere foru-
reningsgraden af overfladevandet fra vejene. Der kan blive tale om 
rensning inden bortskaffelsen.  
 
Lokalplanområdet ligger i et indvindingsopland til Buderupholm Vand-
værk. Normalt kan der ikke planlægges for byudvikling i et område med 
et indvindingsopland, men de aktuelle boringer anvendes ikke længere 
og i maj 2014 har vandværket meddelt, at boringen er sløjfet. Dermed 
kan indvindingsoplandet ophæves og det forventes ophævet inden at 
lokalplanforslaget vedtages endeligt.  
 
En del af de beboelser, som ligger i kanten af området langs Hobrovej 
og Nibevej har egen boring. Boligerne bør kobles på vandværket, hvis 
man ønsker nedsivning af tagvand indenfor 25 m fra vandboringen - og 
nedsivning af vejvand og vand fra befæstede arealer indenfor 300 m fra 
boringen. De aktuelle boliger forventes at blive tilkoblet Støvring Vand-
værk inden området bebygges – hvis ikke skal afstandskravene overhol-
des.  
 
Desuden må der ikke anvendes bly, zink og kobber til tage og nedløbs-
rør for at beskytte imod en forurening af grundvandet. 
 
5.6.7 Spildevandsforhold 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Rebild Kommunes spildevands-
plan. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Inden 
tillægget kan udarbejdes, skal der foretages geotekniske boreprøver på 
arealet, som skal vise jordlagene er vandgennemtrængelige (f.eks. ikke 
spærrende lerlag) og at lokal nedsivning af regnvand derfor er en mu-
lighed. 
 
Regnvandet som falder på boligernes tagflader, terrasser, indkørsler og 
lign. skal nedsives på egen grund. Der opfordres til vandgennemtrænge-
lige materialer til terrasser, stier mv. Det kan være græsarmering, grus, 
pigstensbelægninger eller lign. hvor fugerne er ”brede”, eller ved at 

Vandindvindingsoplande  
(primo 2014) 
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nedgrave faskiner eller lave regnbede, som i nogen perioder er tørre og 
andre perioder er våde. Der findes mange forskellige løsninger, som skal 
tilpasses til den enkelte grund og det enkelte byggeri.  
 
Den enkelte grundejer skal have en så stor kapacitet, at man kan nedsi-
ve den regn, som lander på ens egen grund. Derved sikres, at regnvan-
det langsomt siver ned til grundvandet eller ud mod ådalen og kun lang-
somt forøger bækkens vandføring.  
 
Regnvandet, som lander på vejene, skal opsamles og håndteres.   
 
Der er en spildevandsledning ved Hobrovej, som spildevandet sandsyn-
ligvis kan kobles på. Terrænet falder mod ådalen, så spildevandet ledes 
til en pumpestation, hvorfra det pumpes videre.  
 
5.6.8 Forurening - støj, støv og lugt 
Der er ikke mulighed for etablering virksomheder og værksteder i områ-
det, hvorfor der ikke af den grund vil opstå forureningsforhold i områ-
det, der kan påvirke omgivelserne. Der kan etableres de sædvanlige 
erhverv i boligen, som fodklinik, frisør, revisor og lignende, når boligens 
præg af bolig ikke forandres, det ikke skaber væsentlig trafik, skiltnin-
gen er diskret og kun boligens ejer er beskæftiget.  
 
Lokalplanområdet ligger indenfor støjkonsekvenszonen fra Støvring 
Skydebane.  
 
5.6.9 Jordforurening 
Der er ikke ejendomme indenfor lokalplanområdet, som er omfattet af 
Region Nordjyllands liste over ejendomme, som er kortlagt eller uafkla-
rede i henhold til jordforureningsloven. 
 
Jordforureningsloven klassificerer arealer som ligger i byzone, jf. planlo-
vens § 34, som et område, der kan være lettere forurenet. 
 
Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område, 
der skal inddrages i byzone ikke er lettere forurenet, kan kommunen 
undlade at inddrag området i klassificeringen.  
 
Kommunen har valgt ikke at inddrage området i områdeklassificeringen, 
da kriterierne for at undlade at inddrage et område fra er opfyldt.  
 
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres en 
forurening, skal arbejdet straks standses og Rebild Kommune underret-
tes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71. 
 
 
5.7 Tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning 

Lokalplanen er afhængig af tilladelse fra politiet i forhold til den konkrete 
udførelse af vejanlæggene.  
 
5.7.1 Landbrugspligt 
Realisering af lokalplanen kræver ophævelse af landbrugspligten, hvilket 
søges i forbindelse med udstykningen.  

Støjkonsekvenszone omkring 
Støvring Skydebane. 
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5.7.2 Skovbyggelinje 
Realisering af lokalplanen kræver enten en ophævelse af skovbyggelin-
jen eller en dispensation til hver enkelt byggesag.  
 
 
5.8 Museumsloven 

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kultur-
arv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal museumslovens §§ 25-
27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgel-
ser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulig-
hed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk 
betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. 
 
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler 
fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenan-
læg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet 
standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal 
straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til 
Nordjyllands Historiske Museum.  
 
5.9 Servitutter 

Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen gennemført en servitutgennem-
gang.  
 
Der ophæves ingen servitutter, som følge af denne lokalplan. 
 
Ejere, bygherre og deres rådgivere bør sikre sig et overblik over tingly-
ste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man 
skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er ting-
lyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbej-
der påbegyndes.  
 
6. Miljøvurdering 
Efter miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis 
gennemførelsen af lokalplanen må antages at kunne få en væsentlig 
positiv eller negativ indvirkning på miljøet. Formålet hermed er at sikre 
et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn 
ved udarbejdelse og vedtagelse af planer, som kan påvirke miljøet væ-
sentligt. 
 
Jævnfør miljøvurderingslovens, § 4 stk. 1 har Rebild Kommune konklu-
deret, at nærværende lokalplan ikke vil have en sådan indvirkning på 
miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 3 
stk. 1. 
 
Til at vurdere en eventuel miljøpåvirkning har kommunen foretaget en 
screening, dvs. en indledende vurdering af, om der skal gennemføres en 
egentlig miljøvurdering. Konklusionen af screeningen illustreres i følgen-
de skema. 
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For den komplette screening henvises til screeningskemaet bagerst i 
lokalplanforslaget. 
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Lokalplan nr. 288 for et boligområde ved Støvring 
 
I henhold til planloven fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.  
 
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL 
1.1 Lokalplanens formål er: 

• at udlægge området til boligformål, med en åben bebyggel-
se med boliger på op til 2 etager.  

• at sikre at bebyggelsen placering med byggefelter, så en 
åben struktur sikres - hvor den bagvedliggende bebyggelse 
sikres udsigt mellem husene nedenfor. 

• Stier og veje skal etableres så skoleveje og rekreative for-
bindelser sikres 

 
§ 2 OMRÅDE- OG ZONESTATUS 
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone, og overføres til byzone ved 
planens endelige vedtagelse.  

 
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 
3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål, helårsbeboelse, 

i form af parcelhuse.  

3.2 Der må ikke drives erhverv indenfor lokalplanområdet. Dog må 
der i forbindelse med den enkelte bolig drives liberalt erhverv, 
så som dagpleje, frisør, advokat-, revisor- og arkitektvirksom-
hed eller lignende under forudsætning af, at 

• dette ikke ved støj, trafik, parkering eller andre ulemper er 
til gene for de omkringboende,  

• det liberale erhverv skal drives af ejendommens beboere 
uden fremmed medhjælp,  

• erhvervsarealet ikke udgør mere end ¼ af bruttoetagearea-
let i den pågældende bolig,  

• områdets præg af boligkvarter bibeholdes (herunder ved 
skiltning og lignende). 

 
§ 4 UDSTYKNING 
4.1 Udstykning skal foretages i princippet som vist på den på kort-

bilag 2 viste udstykningsplan. To eller flere grunde må ikke 
lægges sammen.  
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4.2 Nibevej 9 og 15 kan udstykkes i grunde på ned til 1200 m². De 
udstykkede grunde skal vejbetjenes af den nuværende overkør-
sel til Nibevej. Nibevej 3 kan ikke udstykkes til ny bebyggelse. 

4.3 Grunde skal udstykkes med en grundstørrelse på mellem 900 
og 1400 m2. Til beregning af grundens areal kan ikke medreg-
nes grundens andel i fælles opholdsarealer. 

4.4 Tekniske anlæg til områdets forsyning og drift, såsom regn-
vandsbassiner, pumpestationer, transformatorer mv. er ikke 
omfattet af ovenstående bestemmelser under § 4. 

 
§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING 
5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nibevej - i princip-

pet som vist på kortbilag 2. 

5.2 Der skal etableres vendepladser for enden af alle blinde veje. 

5.3 Vejene udlægges med følgende min. bredder:  

Fordelingsvejen udlægges med kørebaner på 7m samt en rabat 
på 1m, cykelsti på 1,70m, fortov på 1,5m og en rabat på 1m i 
begge sider. I alt 17,40 m. 

Boligveje udlægges med en 6 m bred kørebane, 1,25 m græs-
rabat i begge sider. I alt 8,5 m. 

Selvstændige stier skal etableres som 1,5 m bredde grusstier. 
Indenfor fortidsmindebeskytteleselinjen forudsætter anlæg af 
stier, at der kan meddeles dispensation til terrænændring.  

5.4 Der må kun være 1 indkørsel/overkørsel pr. grund i en bredde 
af maks. 6 m. 

5.5 Der skal anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. 
Heraf kan 1 være carport/ garage.  

5.6 Stier, ramper og trapper indenfor grunden skal opfylde tilgæn-
gelighedskravene i det til enhver tid gældende bygningsregle-
mentet. 

 
§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 
6.1 Langs veje udlægges et byggelinjeareal 5 m fra vejskel i hele 

grundens bredde. Indenfor byggelinjearealet må der ikke opfø-
res nogen form for bebyggelse eller ske oplag.  

6.2 Ny bebyggelse må kun placeres inden for de byggefelter, som 
er vist på kortbilag 2. 

6.3 Ingen bygning må opføres nærmere naboskel end 2,5 m. 
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6.4 Altaner, altangange og andre hævede opholdsarealer må have 
en højde på op til 1,4 x afstanden til naboskel. 

6.5 Bebyggelsesprocenten må maks. være 30 for den enkelte ejen-
dom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter det til hver tid gæl-
dende bygningsreglement. 

6.6 Ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager. Ved skrånende 
grunde må den lavest liggende del af bygningen opføres i 2 eta-
ger som forskudt etager. 

6.7 Ny bebyggelse må opføres med en facadehøjde på op til 8,5 m 
over godkendt niveauplan. Der vil senest i forbindelse med byg-
getilladelsen blive fastlagt et eller flere niveauplaner. 

6.8 Altaner og lignende skal integreres i bygningskroppen. Der må 
ikke laves overdækning på de udendørs opholdsarealer på 1. 
sal. 

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 
7.1 Facader kan udføres som blank mur i skiffer eller teglsten, der 

kan pudses, vandskures, kalkes eller males. Facader skal frem-
stå i materialets oprindelige farve (indenfor gråtoneskalaen) el-
ler efterbehandles, så de fremstår i hvid eller grå.  

7.2 Mindre bygningsdele (maks. 50 % af bygningen) kan udføres i 
andre materialer, fx. træ, metal, glas og sten. 

7.3 Mindre bygninger (carporte/skure) må opføres i boligens mate-
rialer, metal eller træ, som males sort.  

7.4 Tage skal udføres som flade tage eller tage med ensidig 
taghældning. Taghældningen skal være på mellem 0 og 25 gra-
der i forhold til vandret. Tagflader skal udføres i tagsten/lertegl 
eller tagpap. 

7.5 Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink til tag, tagrender 
eller nedløbsrør.  

7.6 Solpaneler kan opsættes på tagflader, når de nedsænkes eller 
integreres i taget. Solpanelerne skal være sorte eller samme 
farve som den øvrige tagflade. På flade tage kan de opsættes 
på stativer med op til 20 grader i forhold til vandret. Solpane-
lerne skal opsættes som et rektangel. Opsættes flere rektangler 
på samme tagflade skal de opsættes symmetrisk.  

7.7 Der kan opsættes solpaneler på terræn indenfor byggefeltet. De 
må højst have en højde på 1,8 m over naturligt terræn. 

7.8 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. Dette 
gælder dog ikke erhverv omfattet af § 3.2, idet der her må skil-
tes i et omfang, hvor områdets præg af et boligkvarter bevares. 
Erhverv omfattet af § 3.2 må opsætte 1 skilt per virksomhed 
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med et areal på op til 0,25 m2. Skilte må ikke belyses, være op-
lyst, reflekterende eller bevægeligt. 

7.9 Udvendige tv-antenner, paraboler og lignende må ikke opsættes 
på bygningerne. Udvendige tv-antenner, paraboler og lignende 
opsat på terræn eller på bygninger må have en højde på op til 
1,5 m over terræn. 

7.10 Antennemaster og vindmøller må ikke opsættes indenfor lokal-
planområdet. 

 
§ 8 UBEBYGGEDE AREALER 
8.1 Der skal etableres fælles, offentlige udendørs opholdsarealer 

svarende til 10 % af grundens areal. De af fællesarealerne, som 
ligger indenfor beskyttelseslinjen omkring gravhøj skal henligge 
i græs. Terrænændringer og lignende forudsætter en dispensa-
tion fra beskyttelseslinjen.   

8.2 Det område, der på kortbilag 2 er vist som areal til støjdæmp-
ning af trafikken på Nibevej, må kun anvendes til etablering af 
anlæg til støjdæmpning med jordvolde eller hegn. 

8.3 Eksisterende, naturligt terræn skal respekteres, og opholds-
arealer skal følge det naturlige terræn. Større ændringer kan 
kun foretages i forbindelse med et evt. regnvandsbassin. 

På grundene må der ikke foretages terrænreguleringer større 
end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere 
skel end 2,5 m. 
 
Ved terrænregulering skal der tilstræbes et naturligt fald. Ter-
rænet må ikke gives en hældning på mere end 1:3. Ved terras-
ser, indkørsler og lignende kan laves en større hældning, hvis 
det laves med en støttemur på max. 1 m. 

8.4 Et areal svarende til mindst 100 % af boligens etageareal, skal 
udlægges til private rekreative arealer på egen grund. Heraf 
skal mindst 50 % af den enkelte ejendom skal henligge som 
have eller belægningen skal bestå af vandgennemtrængelige 
materialer.  

8.5 Regnvand fra tage, terasser og lign. faste belægninger skal hol-
des og nedsives på egen grund. Tagvand og overfladevand må 
som udgangspunkt ikke nedsives indenfor en afstand af 25 m 
fra en drikkevandsboring. Regnvand fra veje og indkørsler må 
ikke nedsives indenfor 300 m fra en drikkevandsboring. 

8.6 Indenfor de grønne områder kan der etableres et regnvands-
bassin til vejvandet. Regnvandsbassinet skal enten etableres 
under jorden eller så det kan indgå som et rekreativt element i 
området. Bredderne må ikke anlægges stejlere end 1:5. Bassi-
nets størrelse og nærmere placering indenfor området bestem-
mes i forbindelse med byggemodningen.  
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8.7 Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer 
i direkte tilknytning til bebyggelsen. Affalds- og containerplad-
ser, affaldsstativer og lignende skal afskærmes.  

8.8 Både, campingvogne, uindregistrerede køretøjer og lignende må 
ikke i en længere periode (mere end 6 uger) stå oplagret på 
grunden. 

8.9 Lastbiler, større varevogne og lign. med totalvægt over 3500 kg 
må kun i kortere perioder (under 4 timer) parkeres på grunden. 

8.10 Hegn langs med skel mod vej, sti, nabo eller fællesarealer skal 
være levende hegn. Hegnet må være op til 1,8 m højt. Det le-
vende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig 
side, så trådhegnet dækkes af det levende hegn, dog med en 
højde på højest 1 m.  
 
Hegn mod vej og sti skal plantes mindst 0,4 m inde på egen 
grund, så det sikres at hegnet ikke breder sig ud på vej- og 
stiareal. 

 
§ 9 TEKNISKE ANLÆG 
9.1 Al ledningsføring skal ske under terræn. 

9.2 Indenfor lokalplanområdet kan etableres transformerstationer 
og pumpestationer. De skal indbygges i bebyggelsen eller opfø-
res i sammenhæng med bebyggelse og dækkes af slørende be-
plantning. Placering indenfor beskyttelseslinjen omkring fredede 
fortidsminder forudsætter at der kan meddeles dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens §18. 

9.3 Regnvand fra tage kan, hvor det er teknisk muligt, opsamles og 
genanvendes til toiletskyld, vaskeri, vanding og lignende egne-
de formål. Overskydende tagvand skal nedsives på egen grund. 

 
§ 10 GRUNDEJERFORENING 
10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige ejere af boliggrunde indenfor lokalplanens område. For 
hver grund opnås 1 medlemskab af grundejerforeningen. 
Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sammensluttes 
med grundejerforeninger for tilgrænsende områder.  

10.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50 % grunde er 
bebygget, eller når byrådet kræver det. 

10.3 Grundejerforeningen er forpligtiget til at stå for drift- og vedli-
geholdelse af fælles parkeringsarealer, udendørs opholdsarea-
ler, grønne områder og beplantning ved opholdsarealer, lege-
pladser og fælles stier indenfor området.  

10.4 Indenfor lokalplanområdet overdrages administrationen af §§ 
7.7-7.9 og 8.6-8.8 til grundejerforeningen jf. planlovens § 21. 
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§ 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING 
11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til 

kollektiv varmeforsyning. 
 
Jf. planlovens § 19 har kommunen pligt til at dispensere fra 
kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning for bygninger, 
der er opført som lavenergibebyggelse. 

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før veje, stier og parke-
ringsarealer er anlagt i overensstemmelse med § 5. 

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før anlæg til nedsivning af 
regnvand er installeret i overensstemmelse med § 9.3 og 8.5. 

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret støjaf-
skærmning i overensstemmelse med § 8.2. 

 
§ 12 SERVITUTTER 
12.1 Der ophæves ingen servitutter som følge af lokalplanen.  

 
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
13.1 Efter byrådets offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, 

der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med pla-
nens bestemmelser. 
 
Lokalplanen kan ikke i sig selv gøre indgreb i de bestående for-
hold, hvorfor den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte 
som hidtil. 
 
Endvidere medfører lokalplanen heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 
 
Efter planlovens § 47 kan byrådet ekspropriere private ejen-
domme og rettigheder, når ekspropriationen vil være af væ-
sentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. 
 
Om- og tilbygning eller ibrugtagning i strid med nærværende 
lokalplan må ikke finde sted. 
 
Byrådet kan meddele dispensation under forudsætning af, at di-
spensationen ikke er i strid med planens principper, dvs. at di-
spensationen ikke ændrer den overordnede karakter og udtryk i 
det område, der søges skabt ved lokalplanen. 
 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres 
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. 



Bestemmelser 

Lokalplan nr. 288 Side 23 

 
Efter planlovens §47a kan ejere af arealer der overføres til by-
zone, inden 4 år efter overførslen, kræve arealet overtaget af 
Rebild Kommune mod erstatning, når forudsætningerne i §47a 
er opfyldt. 
 

VEDTAGELSE 
Således godkendt som forslag af Rebild Byråd, den 29.01.2015.  
 
Således endelig godkendt af Rebild Byråd, den 28.05.2015. 
 
Retsvirkningen indtræder den 05.06.2015, dvs. dato for offentliggørel-
sen af lokalplanen. 
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Lokalplan 288 - Boligområdet Høje Støvring
Kortbilag 1 - Matrikkelkort - Støvring By, Buderup.
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Tillæg nr. 14 Høje Støvring, boligområde

Status Vedtaget 

Plannavn Tillæg nr. 14 Høje Støvring, boligområde 

Dato for
offentliggørelse
af forslag

1. januar 2015 

Høringen
starter

6. februar 2015 

Høringen slut 3. april 2015 

Dato for
vedtagelse

28. maj 2015 

Dato for
ikrafttræden

5. juni 2015 

Gælder for
hele
kommunen?

Nej 

Baggrund
Syd for Støvring ønskes udlagt et nyt rammeområde til
helårsboliger. Bebyggelsen er parcelhusbebyggelse,
som skal kunne opføres i 2 etager.

Boligerne i dette område ønskes udlagt som et
alternativ til boligerne i Støvring Ådale. Landskabet er
anderledes højtliggende og en del af grundene vil ligge
ud mod Mastrup Bæk og ådalen omkring denne.

 

Formål
Formålet er at udlægge et samlet område på 11 ha til
byudvikling.

De 2 ha er allerede udstykket i 7 mindre ejendomme,
som ligger langs Nibevej. Yderligere 2 ha er en del af
fredningslinjen omkring en gravhøj. Derfor er der reelt
7 ha, som udlægges til 36 nye villaer.

Kommuneplantillægget følges af en dispositionsplan,
som for et større område fastlægger vejadgange mv.
således at hele området disponeres efter en større,
samlet plan og ikke blot for hver enkelt delområde for
sig.

 

Indhold
Kommuneplantillægget udlægger en ramme 09.B12 til
boligområde. Der ændres ikke i de eksisterende
rammer.

 

Miljøvurdering
Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og
programmer har Rebild Kommune foretaget en
screening, om der skal gennemføres en miljøvurdering.
Kommunen har konkluderet, at nærværende tillæg til
kommuneplan 2013 ikke vil have en sådan indvirkning
på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering.

 

 

 
 
   
 

http://rebild.cowi.webhouse.dk/download/pdf/tillaeg_14v2.pdf


PDF af
tillægget

 tillaeg_14v2.pdf (89 KB) 

Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

09.B12

 

Plannummer 09.B12 

Plandistrikt Støvring 

Plannavn Tillæg nr. 14 

Anvendelse generelt Boligområde 

Anvendelse specifik Boligområde  Åben lav 

Anvendelse konkret Åben lav bolig 

Fremtidig zonestatus Byzone 

Zonestatus Landzone 

Status: Forslag 

Bebyggelsesprocent 30% 

Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 

Max. antal etager 2 etager 

Max. bygningshøjde 8,5 m 

Anvendelse Boligområde
Helårsbeboelse 

Opholdsarealer Privat: 100%
Offentlig: 10% 

Særlige bestemmelser Detailhandel: Ingen 

2 / 2 

http://rebild.cowi.webhouse.dk/download/pdf/tillaeg_14v2.pdf
http://rebild.cowi.webhouse.dk/dk/8_rammer_for_lokalplaner/enkelte_rammer/forslag/09b12.htm
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støvrings strUktUr
Motorvej og Jegnbane Hovedveje

støvring ligger kilet ind imellem motorvejen mod 
vest og jernbanen mod øst. De trafikale hoved-
årer er vigtige for byens udvikling, men danner 
samtidigt en barriere for fremtidige udvidelser.
øst for jernbanen er der udarbejdet en dispositi-
onsplan for den igangsatte udvikling af støvring 
Ådale. 
Byen åbner sig mod syd, hvor motorvejen og jern-
banen følger hver sin rute omkring det unikke na-
turområde ved rebild Bakker og rold skov.

Hovedgaden i støvring er Hobrovej, som er den 
oprindelige forbindelse mellem aalborg mod nord 
og Hobro mod syd. nibevej forbinder nabobyen 
skørping til motorvejen, og udgør samtidigt byens 
sydlige afgrænsning. 
Der er planer om at etablerer en ny omfartsvej 
med et sydligere forløb til erstatning af nibevej. 
Dette giver mulighed for at udvide byen mod 
syd, ved at nedbryde nibevej som byens sydlige 
grænse.

De primære vejforbindelser internt i støvring er Ho-
brovej og vestre primærvej, der forbinder byen til 
de to motorvejstilkørsler 30 og 31 hhv. nord og syd 
for byen. 
en række sekundære vejforbindelser sammenkæ-
der byen ved at forbinde Hobrovej i øst med ve-
stre primærvej i vest. Denne opbygning sikrer en 
effektiv trafikafvikling i hele byen. 
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Biveje Stier Offentlige bygninger
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Butikker

skoler

støvrings strUktUr

Bivejene forgrener sig ud fra de sekundære vejfor-
bindelser. Bivejene er fortrinsvis blinde boligveje, 
der skaber et trykt miljø for legende børn og de 
bløde trafikanter.

Boligvejene er forbundet af et lukket stisystem, der 
sikrer en tryk og sikker færdsel for skolebørn og de 
øvrige bløde trafikanter. Stisystemet er dog mest 
veludbygget i den sydlige del af byen. 

De offentlige funktioner er placeret i et bånd der 
begynder ved stationen, følger Hobrovej mod syd 
frem til Mastrup Bæk, hvorefter bækken følges 
mod sydvest. 
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Vandløb

STØVRING

Ny omfartsvejSkov og grønne arealer
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Mastrup Bæk

støvrings strUktUr

Mastrup Bæk har sit udspring syd for byen, hvor-
fra den slynger sig i en ådal ind igennem støvring, 
hvorefter den løber ud i Lindenborg Å øst for byen.
Åen og ådalen bidrager til byens rekreative miljø i 
form af en grøn kile, der forbinder byen med den 
omkringliggende natur. 

syd for støvring ligger både rebild Bakker og rold 
Skov, der giver gode muligheder for naturoplevel-
ser. Men støvrings nære natur i form af Ådalene 
syd og øst for byen, er ikke let tilgængelige. 
Udviklingsplanen for støvring Ådale knytter byen 
sammen med naturen øst for byen, men Mastrup 
Bæk og det kuperede terræn syd for byen er af-
skåret af nibevej. 

Med fremtidsplanerne om at etablerer en ny vej-
forbindelse til motorvejen med et sydligere forløb 
end Nibevej, giver muligheden for at skabe for-
bindelse til Mastrup Bæk. 
I dette perspektiv er der  gode muligheder for, at 
skabe en ny attraktiv bydel syd for byen, i tæt for-
bindelse til resten af byen.
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oMrÅDets karakterer og BinDinger

Panorama fra toppen af en gravhøj.

panorama fra bunden af ådalen.
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lUftfoto
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Porthusvej

13. august 2014

Luftfoto

Nærværende luftfoto viser de eksisterende forhold syd for 
støvring
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13. august 2014

Ny Nibevej

Ny vej

Dispositionsplanen er afgrænset af nibevej i nord og det 
forventede vejforløb for en ny nibevej i syd.
Mod øst er det Hobrovej og mod vest er det Mastrup Bæk 
der definerer området.
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nUværenDe MatrikelopDeling
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Nuværende matrikelopdeling

Dette kort viser nuværende matrikkelopdeling.
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HøJDekUrver
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Ny Nibevej

Højdekurver

niveauforskellene i landskabet fremgår tydeligt af dette 
kort, der viser terrænet med en højdeforskel på 1 meter 
mellem højdekurverne. Særligt markante er skrænterne 
på Mastrupdalens vestlige side. 
terrænet i dispositionsplanens område falder fortrinsvis 
mod vest.  
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Ny Nibevej

VandløbvanDløB
Med udspring i syd slynger Mastrup Bæk sig i bunden af 
ådalen ind mod byen mod nord.
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Ny Nibevej

Kultursporskov og Hegn
Udsigten fra dispositionsplansområdet er rettet mod de 
markante skovklædte skrænter vest for Mastrup Bæk. et 
levende hegn i øst-vestlig retning opdeler området i to. 
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Ny Nibevej

Skov og Hegn 

I dispotionsplansområdet er der to gravhøje, et hulvejsspor 
og nogle markeveje, der forbinder gården ved Hobrovej 
med ådalen og skoven vest for Mastrup Bæk.
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Ny Nibevej

Adgangsforbindelser

fra nord er der 3 adgangsforbindelser der kan forbinde 
området til byen nord for nibevej.

1)  i udstykningen af Højdedraget er der udlagt et areal  
 til en mulig vejforbindelse ud til nibevej.

2)  langs ådalens østlige kant er der et stiforløb langs   
 kan ten af bebyggelsen i Højdedraget. 

3)  i bunden af ådalen er der en markvej, som kan 
 anvendes i et rekreativt stiforløb. 

1

2

3
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natUrBeskyttelse
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Ny Nibevej

Naturbeskyttelse

i bunden af ådalen er der beskyttede naturtyper som, 
eng, mose, overdrev, vandløb og en sø. 
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Ny Nibevej

Fredning

området omkring Mastrup Bæk er endvidere omfattet af 
en arealfredning der har til formål at bevare og pleje de 
landskabelige og biologiske værdier i Mastrup dalen.
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Ny Nibevej

Fortidsminder

fortidsminderne i området er beskyttet af en 100 meter 
beskyttelseslinie, der kan udnyttes til attraktive grønne 
arealer.
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Ny Nibevej

Fredskov

en mindre del af skovbeplantningen i Mastrupdalen om-
kring nibevej er fredskov, og dermed bestyttet af en 100 
meter skovbyggelinie. 
Da udstykningerne nord for nibevej overskrider skovbyg-
gelinien forventes det, at der ligeledes vil være mulighed 
for at inddrage dette areal i en udstykning syd for nibevej.
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Dispositionsplan
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Ny Nibevej

Situationsplan

Dispositionsplanen er en blanding mellem udstykninger til 
fritliggende enfamiliehuse og storparseller med forskellige 
former for tætlav bebyggelse. 

Bebyggelsen er udlagt så den følger områdets højdekur-
ver, og der er skabes grønne kiler omkring gravhøjene og  
omkring Mastrupdalen. 

planen er udlagt så der skabes en række sigtelinier gen-
nem bebyggelsen ud til gravhøjene og Mastupdalen.   



HØJE STØVRING

20

Udsnit

ankoMst fra niBeveJ

panorama fra nibevej

fremtidigt perspektiv af ny adgangsvej ved nibevej
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kig fra gravHøJ

Udsnit

Panorama fra gravhøj 

Fremtidigt perspektiv fra gravhøj
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kig fra Dalen

Udsnit

panorama fra Mastrupdalen

fremtidigt perspektiv fra Mastrupdalen
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Udsnit

panorama fra Mastrupdalen ved søen

fremtidigt perspektiv fra Mastrupdalen ved søen

kig fra søen
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Udsnit

Panorama fra toppen af gravhøj

Fremtidigt perspektiv fra toppen af gravhøj
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Ny Nibevej

Situationsplan
vanDinDvinDingsoplanD

Dispositionsplansområdet er i dag indvindingsopland for 
Støvring vandværk, men da indholdet af nitrat i drikke-
vandet fra borringen er for højt søger de efter et nyt ind-
vindingsområde.

Buderupholm Vandværk er lukket, dermed kan lokalplans-
arbejdet for den nordligste del af området igangsættes. 

Buderupholm Vandværk I/S

Støvring Vandværk I/S Syd

Lundehusvej Vandværk
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lokalplanafgrænsning
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Situationsplan
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oversigtsperspektiv

Gravhøj

Gravhøj
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Den grøne kile oMkring gravHøJene 
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Den grøne kile oMkring gravHøJene 
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tæt-lav, gÅrDHaveHUse
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tæt-lav, gÅrDHaveHUse


