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Forord

Byrådet i Rebild Kommune har nu vedtaget Kommuneplan 09. Dermed er
der taget et stort skridt for at samle grundlaget for den fysiske planlægning og
udvikling. Denne første kommuneplan for Rebild Kommune er helt specielt,
da den samler planlægningen for de tre sammenlagte kommuner og samtidig
omhandler planlægningen for det åbne land. Kommuneplanen er en strategisk
plan for, hvordan udviklingen inden for en række områder, som fx by og trafik
bør være.
Processen med kommuneplanen blev skudt i gang i 2007, da Rebild Byråd vedtog Planstrategi og Lokal Agenda 21 for hele Rebild Kommune. Planstrategien
var opstarten, og kommuneplanforslaget var næste skridt i virkeliggørelsen af
de ønsker og diskussioner, som fremkom både i forbindelse med planstrategiarbejdet og ved de mange borgermøder, der har været afholdt som inspiration til
kommuneplanen.
Kommuneplanen er Byrådets plan for, hvordan vi ser, at interesserne fra
borgerne, erhvervslivet, interesseorganisationerne, staten og regionen bedst
forenes med respekt for Planlovens formål. Formålet er at sikre, at udviklingen
sker på et bæredygtigt grundlag, der værner om kommunens natur og miljø
under respekt for menneskenes livsvilkår og respekt for bevarelse af dyre- og
plantelivet.
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Fotos på forsiden
Stor vandsalamander: Bjarke Huus Jensen
Øvrige billeder: Rebild Kommune

Kommuneplanen har været i offentlighedsfase fra 22. april til 17. juni 2009 og i
den forbindelse har der også været afholdt borgermøde. Alle indkomne forslag
og bemærkninger har været til inspiration og diskussion i forbindelse med den
endelige vedtagelse af kommuneplanen.
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Derudover er der 4 kort
- såkaldte hovedstrukturkort,
som illusterer de temaer, som
er gennemgået i kommuneplanen.
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Kommuneplan 2009 består af
ialt 14 hæfter. Hæfte 1, 2, 13
og 14 dækker hele kommunens geografi, mens de øvrige
10 hæfter er opdelt efter lokalområder.

1: Byer og teknik
2: Det åbne land
3: Støvring og Sørup
4: Skørping og Rebild
5: Haverslev
6: Blenstrup
7: Bælum
8: Nørager og Rørbæk
9: Ravnkilde
10: Suldrup
11: Terndrup
12: Øster Hornum
13: Detailhandel
14: Miljøvurdering

b il

mm

un

Dette hæfte udgør en del
af Kommuneplan 2009 for
Rebild Kommune.
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Beskrivelse af lokalområdet
Torstedlund. Landsbystrukturen er bevaret en række
steder, bl.a. i Aarestrup og Veggerby.
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Lokalområdet rummer mange kulturspor, især gravhøje. Særligt mange gravhøje forekommer i området
mellem Suldrup, Aarestrup og Hjedsbæk Plantage.
Der er mindre herregårdsmiljøer omkring Albæk og

Befolkningsudvikling og prognose Suldrup, Sønderup og opland

20

Det åbne og landbrugsdominerede landskab rummer
mindre og spredtliggende naturarealer. De tre ådale,
Hjeds Kær og skovene ved Torstedlund og Nørlund
rummer naturværdier af national interesse, bl.a. kilder,
rigkær, overdrev og sjældne fugle og insekter. Skovene
ved Nørlund og Torstedlund, Lindenborg Ådal samt
Sønderup Ådal er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder).

Tilgængeligheden i lokalområdets nordvestlige del,
omkring Veggerby, Bradsted, Byrsted og Hjeds er
mindre, da området udelukkende betjenes af mindre,
snoede lokalveje.

15

Der er også væsentlige naturinteresser knyttet til skov
og plantager ved Torstedlund, Hjedsbæk og Veggerby.

Suldrup og Sønderup er beliggende omkring Hjedsbækvej, der i kraft af sin tidligere funktion som hovedvej 13, er en overordnet vejforbindelse. Det afspejler
sig bl.a. i erhvervsstrukturen i Suldrup og Sønderup,
hvor en del mindre erhverv har etableret sig.

20

Lokalområdet er åbent og landbrugspræget med mosaik af bølget, kuperet og storbakket landskab. Området rummer særligt markant landskab og væsentlige
naturinteresser i dalstrøgene omkring Lindenborg å,
Sønderup å samt Suldrup Sø-Hjeds Kær-Binderup å.

20

Landskabet og naturen

Tilgængeligheden og de infrastrukturelle forhold i
lokalområdets syd-østlige del, herunder Suldrup er
gode. Motorvej E45 gennemskærer området i nordsydlig retning, og er med tilslutningen i Støvring og
Haverslev tæt på området. Samtidig løber hovedvej
A13, som er trafikforbindelsen mellem Nordjylland og
Vestjylland igennem området.

13

Suldrup havde pr. 1.1.2008 1234 indbyggere og er
således kommunes fjerde største by. Sammen med
oplandet og landsbyerne, var der på samme tidspunkt i
alt 3566 indbyggere.

Trafik og infrastruktur

14

Suldrups opland omfatter landsbyerne Sønderup, Kirketerp, Byrsted, Bradsted, Veggerby, Hjeds, Hjedsbæk
og Aarestrup.

Suldrup rummer en del af de offentlige servicefaciliteter for lokalområdet – så som børnehave, folkeskoleoverbygning og ældrecenter.

20

Suldrup er beliggende ca. 10 km sydvest for Støvring.
Dets opland strækker sig fra Rold Skov mod sydøst,
over Hjedsbæk Plantage til Veggerby plantage på
grænsen til Aalborg Kommune mod nord og Vesthimmelands Kommune mod vest.

20

Lidt om lokalområdet

Landsbyerne er vidt forskellige og har vidt forskellig
karakter. De nordligst beliggende landsbyer orienterer
sig i dag primært mod Støvring, mens de sydligste, fx
Sønderup, i lige så stort omfang er orienteret mod byer
som Aars og Haverslev.
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Suldrup er præget af dens placering omkring den
tidligere hovedvej 13, som altid har haft stor betydning
for oplandet. Suldrup har således betjent oplandet med
butikker og servicevirksomheder.

09

mod

Nysum

Mejlby

Byernes roller og samspil

20

sund

20

Had

07

Korup
og

08

en

20

Ard

20

mod

Ravnkilde

05

s
Aar

Ladelund

06

mod

Ll. Binderup

St. Binderup

Terndrup

mod Årh
us

Haverslev

Siem

Smidie

BælumLille Brøndum

Solbjerg

mod Hobro

Aar

Svanfolk

20

Oplev
Årestrup

Kgs. Tisted

Skibsted
Lyngby
Store Brøndum

Lokalområdet præges også af en del større tekniske
anlæg og aktiviteter. Det er væsentligst den nordjyske
motorvej, to højspændingsforbindelser samt råstofgrave, såvel færdiggravede som aktive ved hhv. Aarestrup
og Bradsted.
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Figur 1 - Befolkningsudvikling og prognose fordelt på landog byområder



Byporte i Suldrup mod nord og syd på Hjedsbækvej
markerer ankomsten til byen. På hele strækningen
gennem Suldrup er der etableret diverse tiltag med det
formål at øge trafiksikkerheden og trygheden samt at
forskønne bymiljøet. Det drejer sig eksempelvis om
forsætninger på kørebanen, midterheller, cykelsti og
parkeringslommer.
Den regionale cykelrute Skivumruten går gennem
Suldrup fra Rebild mod Nibe. Cykelruten er en del af
den lokale cykelrute Suldrup-Veggerby. En anden lokal
cykelrute gennem Suldrup er Sønderup – Trængstrup
ruten.
Der er således et veludbygget stinet i de rekreative
områder ved Torstedlund Skov (del af Rold Skov) og
Hjedsbæk Plantage. I de øvrige dele af lokalområdet er
der kun få lokale stier. På tværs af området fra Veggerby til Albæk langs eksisterende veje, forløber en
regional stirute.

områderne og landsbyerne på ialt 1,9 %. I Suldrup er
der til gengæld sket en stigning på 6,1%. Set i et lidt
længere perspektiv (12 år) har befolkningstilvæksten i
Suldrup by været 15,8%.
Befolkningssammensætningen i Suldrup-området idag
følger stort set befolkningssammensætningen for hele
Rebild Kommune. I Suldrup-området er der dog lidt
flere unge i alderen 17-24 år og lidt færre personer i
alderen 60-79 år.
Jævnfør befolkningsprognoserne forventes befolkningssammensætningen i Suldrup-området frem til år
2020 at nærme sig de generelle tal for Rebild Kommune. Det vil sige, at det især i ovennævnte aldersgrupper (17-24 år og 60-79 år) vil ske en ændring. Der
vil således ske et fald i andelen af 17-24 årige fra 129
til 109 personer (ca. 1%) og en stigning i andelen af
60-79 årige fra 194 til 277 personer (ca. 5%).

Den kollektive trafik indenfor lokalområdet består af
regionalrute nr. 52 mellem Støvring og Aars (Aalborg
– Aalestrup) samt tre lokalruter: 360, 361 og 363.
Disse ruter er telebusser, som betjener alle landsbyerne
i området.

Der var pr. 01.01.2008 registreret 569 boliger i Suldrup. I følge boligprogrammet forventes, at der i planperioden vil blive opført 46 boliger i alt frem til 2021 i
Suldrup, hvilket svarer til en vækst på 8%. Til sammenligning er der i de seneste 8 år nyopført 30 boliger
i Suldrup by, svarende til 5,6 %.

Demografiske forhold

I landsbyerne og landområderne omkring Suldrup
forudses der opført tre boliger i planperioden.

I perioden fra 2004 til 2008 er der for hele lokalområdet sket en mindre stigning på 0,8 % fra 3539 personer
i 2004 til 3566 personer i 2008. Som den generelle
tendens viser, så dækker dette tal over et fald i landBefolkningsudvikling og prognose Suldrup med opland
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Figur 2 - Befolkningsudvikling og -prognose for Suldrup
med opland.
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Figur 3 - Befolkningsudvikling og -prognose for Suldrup
med opland.
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Figur 4 - Boligbyggeprogram - forventet boligbyggeri
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Planlægningsmæssige
bindinger
Nedenstående er en oversigt over de væsentligste arealudpegninger i lokalområdet. Arealudpegningerne fremgår af kort 1-4, der findes som bilag til Kommuneplan
2009. Til hver enkelt arealudpegning hører én eller flere
retningslinjer, som fremgår af hæfte 1 og 2. Der henvises således til hæfte 1 og 2 for en uddybende beskrivelse
af, hvad de enkelte arealudpegninger og retningslinjer
betyder for den fremtidige arealanvendelse.
Lokalområdets centrale dele er overvejende udpeget
til jordbrugsområde. Undtaget herfra er arealerne
omkring Binderup å, Hjeds Kær og Suldrup sø, der er
udpeget som særligt naturområde med store lavbundsarealer. Hovedparten af disse arealer er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af naturtilstanden.
Lokalområdet afgrænses mod vest af Sønderup å.
Arealerne i ådalen er udpeget som Natura2000 område
(international naturbeskyttelse), særligt naturområde,
geologisk beskyttelsesområde og er endvidere omfattet
af en fredning. Mange af arealerne i ådalen er omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3 om bevarelse af naturtilstanden.

Omkring Sønderup kirke og Aarestrup kirke gælder
en fjernbeskyttelseszone. Inden for denne zone må der
ikke opføres høje bygninger og tekniske anlæg, som
vil kunne forstyrre indsigten til kirken.
Et område omkring Hjedsbæk plantage er udpeget
som værdifuldt kulturmiljø fra oldtiden bestående af
koncentrationer af gravhøje og stensætninger.
Torstedlund Skov udgør den nordlige del af kulturmiljøet omkring Nørlund og Torstedlund. Kulturmiljøet
omhandler hovedgård og herregårdslandskab samt
tidlig industri og skovbrug.
Lokalområdet gennemskæres af to højspændingsledninger og en naturgastransmissionsledning. Naturgastransmissionsledningen og den ene højspændingsledning følger stort set motorvejens forløb, mens den
anden højspændingsledning har sit forløb vest om
Suldrup og Sønderup.
Lokalområdet indeholder tre regionale råstofområder,
hvoraf området øst for Bradsted og Hjeds er et af de
helt store og aktive råstofområder i Region Nordjylland.

De østlige dele af lokalområdet omkring Aarestrup
og øst for Suldrup er udpeget som naturområde og
rummer bla. Albæk og Hjedsbæk plantager samt
udspringet af Sønderup å. Området omkring åen er
udpeget som lavbundsarealer og mange af arealerne er
endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om
beskyttelse af naturtilstanden.
Torstedlund skov ligger i den sydøstlige del af lokalområdet og indgår i det store Natura2000 område, der
omfatter hele Rold Skov og Lindenborg ådal. Nogle af
arealerne er derudover udpeget som særligt naturområde og geologisk beskyttelsesområde. Under Torstedlund Skov ligger lokalområdets eneste område med
særlige drikkevandsinteresser.
De ovenfor omtalte naturområder, særlige naturområder og Natura2000 områder er også i vid udstrækning
udpeget som og indbyrdes forbundet af økologiske
forbindelser.
I området ligger indvindingsoplandene til Bradsted,
Byrsted, Kirketerp, Sønderup, Suldrup, Veggerby samt
Aarestrup-Hjedsbæk vandværker.
Lokalområdets vestlige dele omkring Veggerby, Kirketerp og Byrsted indgår i et større uforstyrret landskab,
der strækker sig ind i Aalborg og Vesthimmerlands
Kommuner. Landskabet øst for Suldrup og omkring
Torstedlund skov er udpeget som særligt værdifulde
landskaber.



Djørup

G

ul
db
æ

k

Øster Hornum

Hovhede

Ha
lkæ

rÅ

Halkær

Vegger Plantage
Byrsted

Binde

Hovheden

rup Å

Hornum Sø

Veggerby

Bradsted

Kirketerp

Sørup
Hjeds

Vegger

Hjedsbæk Plantage

Skivum

Hjedsbæk

Albæk

Sø
nd

er

up

Å

Suldrup

Oplev

Årestrup
Ersted

Gundestrup

Sønderup

Haverslev

Nørlund Skov

ld Å
enfe
Lerk

Figur 5 - Kort over lokalområdet.
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Suldrup
Byens historiske udvikling

Suldrup er en meget gammel by, hvilket de mange
gravhøj i og omkring byen vidner om.
Suldrup, som vi kender den i dag, er opstået omkring
den tidligere hovedvej 13 (Hjedsbækvej), som er en
gammel vejforbindelse op gennem Jylland, og som
kan føres helt tilbage Hærvejen. Da byen samtidig
er krydset af en vejforbindelse fra Nibe og Sebber til
Torstedlund og Nørlund (Veggerbyvej – Aarestrupvej)
har det i gammel tid været et naturlig sted for en by at
udvikle sig.
Af gamle kort ses, at den første bebyggelse var samlet
omkring krydset samt ud af Veggerbyvej til Dalumvej,
hvor kirken ligger. Derefter har byen udviklet sig med

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

569

Antal indbyggere:

1234

Dagligvareindkøb:

2 dagligvarebutikker

Kollektiv trafik:

Rute 52, 360, 361, 362

Skole:

Suldrup Skole med SFO

Daginstitutioner:

Tumlehøj, Suldrup

Ældrefaciliteter:

Himmerlandshave, Suldrup

Idrætsfaciliteter:

Idrætshal og sportsplads m. tennisbaner i Suldrup

Vejafstande:

Aalborg: 30 km
Støvring: 10 km
Motorvejsafkørsel: 8 km

Hjemmeside:

www.suldrupby.dk

bebyggelsen langs hovedvejen i løbet af første halvdel
af det nittende århundrede.
Hjedsbækvej blev nedklassificeret til kommunevej, da
hovedvej 13 blev etableret som motortrafikvej udenom
Suldrup og Sønderup omkring 1970.
I 60´erne og 70´erne blev boligområderne på vestsiden
af Hjedsbækvej etableret, og denne boligudbygning er
fortsat op til nu på begge sider af Aarestrupvej.
I samme periode blev der udlagt erhvervsarealer omkring Skelhøjvej.

Eksisterende forhold

Der er inden for den seneste planperiode blevet udstykket og bebygget et område – Møllers Bakker. I samme
periode er der flere butikker langs Hjedsbækvej, som
er lukket.
Der ligger stadig enkelte områder i den gamle del af
byen, som kan bebygges med enkelte parcel- eller rækkehuse.
Der er bygget en ny daginstitution i forbindelse med
Suldrup skole, som er overbygningsskole for hele
lokalområdet. Sammen med skolen ligger også byens
idrætsfaciliteter og idrætshallen.
Den nye daginstitution er en erstatning for en nedslidt
institution på Vikingevej, som blev nedrevet. Her blev
der i stedet opført ældreboliger. I dag ligger der således
mange ældreboliger i umiddelbar nærhed af byens
ældrecenter Himmerlandshave.



Planlægningsmæssige forhold

Mod nordvest ligger Suldrup op til det smukke naturområde omkring Suldrup sø og Hjeds kær. Arealerne
her er udlagt som regionalt naturområde og økologisk forbindelse og mange af arealerne er derudover
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om bevaring af
naturtilstanden.
Den sydlige del af Suldrup by er omfattet af indvindingsoplandet for Suldrup vandværks drikkevandsboring.

Kirken er omfattet af en 300 m byggelinie, indenfor
hvilken der som hovedregel ikke må opføres bebyggelse højere end 8,5 m (jf. naturbeskyttelseslovens § 19).
Omkring Suldrup kirke er der også en lokal kirkefredning, som omfatter kirkegården med nære omgivelser.
Kirkediget er også beskyttet (museumslovens § 29).
Der findes mange gravhøje i og omkring Suldrup samt
en jættestue i byen. De er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18, der fastsægger en 100 m beskyttelseszone omkring fortidsminder.

Kirkebyggelinje
Fredet areal
Beskyttet natur § 3

Særligt naturområde

Økologisk forbindelse

Indvindingsopland

Figur 6 - Eksisterende forhold i Suldrup.



Beskyttede fortidsminder

Boligformål

Perspektivområde
Boligformål

Ændring af rammeområde til tekniske formål
Perspektivområde
Boligformål

Boligformål

2,9 ha
Tilbageført til
landzone

Figur 7 - Oversigtskort, byudvikling i Suldrup

Den fremtidige udvikling

Signaturforklaring
Nyt arealudlæg i kommuneplanen
Perspektivområde efter planperioden (hvid tåge)

Byrådets overordnede vision er at være den mest attraktive bosætningskommune i regionen. Derfor skal
der skal være attraktive bosætnings- og erhvervsudviklingsmuligheder i alle egne af kommunen og således
også i Suldrup-området.



Byrådet vurderer, at Suldrup med sin placering tæt
ved trafikale forbindelser og samtidig tæt på naturen
og med et stort opland stadig vil kunne tiltrække nye
borgere.

Restrummelighed og arealudlæg

Der er i Suldrup udlagt rammer til byudvikling svarende til i alt ca. 8 ha fordelt på ca. 2,2 ha til erhverv
og ca. 5,5 ha til boliger. Store dele af erhvervsarealet i
Suldrup har henligget uudnyttet i en længere årrække.
Der er lokale ønsker om byudvikling i det særlige
naturområde i den nordlige del af byen. En lille del af
arealet på 1,1 ha er beliggende helt op til Hjedsbækvej.
Dette areal er udlagt til boligformål, da der er tale om
en huludfyldning i husrækken langs Hjedsbækvej.
Et areal på ca. 2 ha syd for Himmerlandshave samt et
område på ca. 0,4 ha ved Veggerbyvej kan udnyttes til
boligformål. Der udlægges et nyt boligområde på ca.
2 ha ved Aarestrupvej, som en naturlig forlængelse af
boligområdet ved Sportsvænget. Området vil kunne
vejbetjenes med en intern vej fra den stikvej som fører
til Møllers Bakker.
I forlængelse af området og i forbindelse med Møllers Bakker er udpeget et perspektivområde. Nord for
Møllers Bakker udpeges ligeledes et perspektivområde
til boliger. Perspektivarealerne tænkes først udlagt i
kommuneplanen efter planperioden (12 år).
Perspektivarealerne er udtryk for Byrådets forventede udviklingsretning efter den 12-årige planperiode.
Da områderne udelukkende er udtryk for en ønsket
byudviklingsretning er der ikke undersøgt nærmere i
forhold til evt. konflikter med andre interesser. Perspektivarealerne er derfor ikke omfattet af fx miljøvurdering, da områderne kræver en nærmere planlægning
og analyse. Generelt har Miljøcenter Århus taget forbehold for en evt. udnyttelse af arealerne til områderne
er analyseret nærmere.
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LB621

R130

B130

LB130
R130

O130

C131
R130

R130
C130

B130

B130
T130

B130

R130

Signaturforklaring
Boligområde

Centerområde

Tekniske anlæg

Blandet bolig og erhverv

Rekreativt område

Landzone

Erhvervsområde

Område til offentlige formål
B131

O131

E130

E130

B130

Signaturforklaring

Mål: 1:10.000

Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Område til offentlige formål
Tekniske anlæg

Signaturforklaring
Boligområde

Rekreativt område

Blandet bolig og erhverv

Område til offentlige formål

Erhvervsområde

Tekniske anlæg

Centerområde

Landzone

Landzone

Figur 8 - Rammekort for Suldrup
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Specifikke rammebestemmelser • Suldrup
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

B 130
Boligområde
Helårsbeboelse

B 131
Boligområde
Helårsbeboelse, tæt-lav
C 130
Centerområde
Butikker, liberale erhverv
samt mindre ikke
generende virksomheder i
tilknytning til butikker,
helårsboliger, samt
offenlige formål

C 131
Centerområde. Boligformål
(helårsbeboelse) offentlige
formål, samt mindre
erhverv.
E 130
Erhvervsområde.
Produktion, fremstilling,
lager- og
værkstedsvirksomhed
LB 130
Blandet bolig- og
erhvervsområde.
Jordbrugsformål med
helårsbeboelse
O 130
Offentligt område.
Skole, daginstitution, hal
sportsanlæg
O 131
Offentligt område.
Ældrecenter
R 130
Rekreativt område.
Anlægget, søer og moser
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Max. bebyggelses %,
etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Særlige
forhold

30%
1½ etage
8,5 m

By- og
landzone.
Landzone
overføres til
byzone ved
lokalplan

Privat: 100%
Fælles: 10%

Ingen

Planlægningsrækkefølge:
Hjedsbækvej
nord nr. 1,
Hjedsbækvej
syd nr. 2,
Aarestrupvej nr.
3

50%, 1 etage
8,5 m

Byzone

Privat: 100%
Fælles: 10%

Ingen

100%
2 etager
10 m

Byzone

25%

Butikker for
dagligvarer må højst
være 3.500 m² og for
udvalgsvarer højst
2.000 m² *

50%
2 etager
8,5 m

Byzone

50%

Ingen

50%
8,5 m

Byzone

10%

Højst 200 m² for salg
af egne produkter

Miljøklasse
2-4

10%
1½ etage
8,5 m

Landzone. Kan
overføres til
byzone med
lokalplan

100%

Højst 200 m² for salg
af egne produkter

Beliggende
indenfor
søbeskyttelseslinie

40%
2 etager
8,5 m

Byzone

100%

Ingen

Beskyttelseslinje omkring
gravhøj

50%
2 etager
8,5 m

Byzone

100%

Ingen

Kun bygninger
for områdets
drift

By- og landzone

Ingen

Naturbeskyttet
område

Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

T 130
Teknisk anlæg
Suldrup varmeværk

Max. bebyggelses %,
etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

50%
2 etager
10 m, dog kan
enkelte
bygningsdele
tillades højere.

Byzone

10%

Ingen

Særlige
forhold

* Bemærk: Den samlede udbygningsramme til butikker i Suldrup
er 2.500 m² til dagligvarer og udvalgsvarer og 2.000 m² til særlig
* Bemærk samlet
Suldrup
pladskrævende
varegrupper.
butiksramme i Suldrup er
2.500m² til dagligvarer og
udvalgsvare og 2.000 m² til
særlig pladskrævende
varegrupper
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Bradsted
Eksisterende forhold

Landsbyen består mest af enfamiliehuse og enkelte
landbrug uden større dyrehold, og der er ingen gennemkørende trafik i større omfang. Der er ikke bygget
nye helårsboliger i landsbyen indenfor de senere år,
men der sker en vis modernisering af de eksisterende
ejendomme.
Øst for landsbyen er der reserveret store arealer til
råstofindvinding og der graves i den østlige del af
området.

Planlægningsmæssige bindinger

Arealerne øst for landsbyafgrænsningen er omfattet af
indvindingsoplandet til Bradsted vandværks drikkevandsboringer.
Nord for landsbyafgrænsningen er der arealer som er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse
af naturtilstanden.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 25

Antal indbyggere:

Ca. 40

Dagligvareindkøb:

Ingen

Kollektiv trafik:

Rute 360

Skole:

Kirketerp: 0-6. kl. med SFO
Suldrup Skole: 7.-9. klasse
Bavnebakkeskolen i Støvring:
10. kl.

Daginstitutioner:

Børnehaven Tumlehøj i Suldrup.

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Suldrup.

Idrætsfaciliteter:

Idrætsfaciliteter i Suldrup.

Vejafstand:

Suldrup: 5 km

Hjemmeside:

Ingen

beskyttet natur (§3)

indvindingsopland

Figur 9 - Bradsted • eksisterende forhold
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Rammekort • Bradsted

Den fremtidige udvikling

I Bradsted kan der ske nybyggeri i mindre omfang,
det vil sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste
12 år). Etableringen af nye boliger skal ske inden for
landsbyafgrænsningen.

LB510

Mål: 1:10.000
Figur 10 - Rammekort • Bradsted
LB650
O650

LB610

Specifikke rammebestemmelser • Bradsted
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

LB 510
Bradsted
Landsbyområde

Max. bebyggelses
%, etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

Særlige
forhold

15

Byrsted
Eksisterende forhold

Den overvejende del af landsbyen er koncentreret omkring krydset mellem Byrstedvej og Abildgårdsvej, og
med flere landbrug med et større dyrehold lokaliseret i
udkanten af landsbyen.

Der er ikke bygget nye helårsboliger i landsbyen indenfor de senere år.
Som følge af gennemkørende trafik, især tung trafik, er
der etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger.

I tiloversblevne bygninger fra det tidligere mejeri samt
øvrige tiloversblevne landbrugsbygninger er der etableret enkelte virksomheder.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
beskyttede fortidsminder

Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 40

Antal indbyggere:

Ca. 85

Dagligvareindkøb:

Ingen

Kollektiv trafik:

Rute 102 og 360

Skole:

Kirketerp skole: 0-6. kl. med SFO
Suldrup: 7-9. klasse.
Bavnebakkeskolen i Støvring:
10. kl.

Daginstitutioner:

Børnehaven Tumlehøj i Suldrup.

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Suldrup.

Idrætsfaciliteter:

Idrætsfaciliteter i Suldrup.

Vejafstand:

Øster Hornum: 4,5 km
Suldrup: 9,8 km

Hjemmeside:

Ingen

16

beskyttet dige

indvindingsopland

Figur 11 - Byrsted • eksisterende forhold

Rammekort • Byrsted

Planlægningsmæssige bindinger

Vest for landsbyafgrænsningen ligger arealer, der er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse
af naturtilstanden.
Hovedparten af landsbyen er omfattet af indvindingsoplandet til Byrsted vandværks drikkevandsboringer.
O520

Øst for landsbyen ligger flere gravhøje, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18 om beskyttelse af
fortidsminder.

LB520

Den fremtidige udvikling

I Byrsted kan der ske nybyggeri i mindre omfang,
det vil sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste
12 år). Etableringen af nye boliger skal ske inden for
landsbyafgrænsningen.

Mål: 1:10.000
Figur 12 - Rammekort • Byrsted

Specifikke rammebestemmelser • Byrsted
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

LB 520
Byrsted
Landsbyområde

O 520
Offentligt område
Legeplads, boldbaner
o.lign.

Max. bebyggelses
%, etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

Området friholdes for
bebyggelse.

Landzone

Særlige
forhold

Ingen
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Hjeds
Eksisterende forhold

Hjeds er opstået omkring Hjedsvej med landbrugsbygninger mod øst og mindre boligbebyggelse vest for
vejen. Vest for landsbyen ligger Hjeds Kær, hvor der
findes en rig flora og fauna.
Der er ikke bygget nye boliger i Hjeds inden for de
sidste 25 år.

Planlægningsmæssige bindinger

Hjeds kær ligger umiddelbart vest for landsbyafgrænsningen. Området er udpeget som særligt naturområde,
lavbundsareal og økologisk forbindelse. Derudover er
mange af arealerne omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 om beskyttelse af naturtilstanden. Arealerne, der
er udpeget som særligt naturområde og lavbundsareal
samt nogle af § 3 arealerne, ligger inden for landsbyafgrænsningen.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 15

Antal indbyggere:

Ca. 40

Dagligvareindkøb:

Ingen

Kollektiv trafik:

Rute 360

Skole:

Kirketerp: 0-6. kl. med SFO
Suldrup: 7.-9. kl.
Bavnebakkeskolen i Støvring:
10. kl.

Daginstitutioner:

Landsbyordningen Krudtuglen i
forbindelse med Kirketerp skole.

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Suldrup.

Idrætsfaciliteter:

Idrætsfaciliteter i Kirketerp og
Suldrup.

Vejafstand:

Suldrup: 5,7 km
Støvring: 14,5 km

Hjemmeside:

www.veggerbysogn.dk

Lavbund
Særligt naturområde

Beskyttet natur (§ 3)

Figur 14 - Hjeds • eksisterende forhold
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Råstofområde

O650

Rammekort • Hjeds

Der er ikke større trafikveje gennem byen. Der er vejforbindelse til Kirketerp via Byrstedvej og forbindelse
til Suldrup via Kirketerpvej og Gammel Viborgvej.

Den fremtidige udvikling

I Hjeds kan der ske nybyggeri i mindre omfang, det vil
sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste 12 år).
Etableringen af nye boliger skal ske inden for landsbyafgrænsningen.

LB610

Landsbyafgrænsningen skal underbygge og fastholde
den karakteristiske struktur for Hjeds.

Mål: 1:10.000
Figur 13 - Rammekort • Hjeds

Specifikke rammebestemmelser • Hjeds
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

LB 610
Hjeds
Landsbyområde

Max. bebyggelses
%, etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

Særlige
forhold
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Hjedsbæk
Eksisterende forhold

Hjedsbæk, som stort set er lokaliseret omkring Hjedsbækvej, ligger umiddelbart nord for Suldrup og er
byplanmæssigt sammenhængende med Suldrup.
Tidligere var der både bro, vandmølle og kro. Kroen
var kongeligt privilegeret fra 1600-tallet til 1936. Den
nuværende krobygning er fra 1937 og ikke længere i
drift.

Binderup å’s løb gennem Hjedsbæk udgør et markant
landskabstræk sammen med søen, som ligger midt i
landsbyen på østsiden af Hjedsbækvej. Åen og søen
indgår som en del af et større samlet naturområde
benævnt Hjeds Kær. På lokalt initiativ er der etableret
et rekreativt stiforløb rundt om søen og ind gennem
skoven.
I den sydlige del af landsbyen er der udstykket 4 jordbrugsparceller mellem Hjedsbæk og Suldrup øst for
Hjedsbækvej.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 35

Antal indbyggere:

Ca. 80

Dagligvareindkøb:

Ingen

Kollektiv trafik:

Rute 52 og 52N

Skole:

Suldrup: 0.-9. kl. med SFO
Bavnebakkeskolen i Støvring:
10. kl.

Daginstitutioner:

Børnehaven Tumlehøj i Suldrup.

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Suldrup.

Idrætsfaciliteter:

Idrætsfaciliteter i Suldrup.

Vejafstand:

Suldrup: 1,8 km
Støvring: 9,6 km

Hjemmeside:

-

Lavbubund
Økologisk forbindelse

Økologisk forbindelse
særligt naturområde
indvindingsopland

Figur 15 - Hjedsbæk • eksisterende forhold
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Rammekort • Hjedsbæk

Ellers er der ikke siden 1986 opført ny boligbebyggelse i byen.

Planlægningsmæssige bindinger

Hjeds Kær og Binderup Å er områder der er udpeget
som særligt naturområde, lavbundsareal og økologisk forbindelse. Dele af de nordlige arealer inden for
landsbyafgrænsningen er omfattet af udpegningen som
økologisk forbindelse og lavbundsareal. En stor del af
arealerne er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af naturtilstanden.

LB620

Store dele af skovarealerne omkring landsbyen er omfattet af fredsskovpligt.
Den sydlige del af landsbyen er omfattet af et indvindingsoplandet til Hjedsbæk varndværks drikkevandsboringer.

Den fremtidige udvikling

I Hjedsbæk kan der ske nybyggeri i mindre omfang,
det vil sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste 12
år). Desuden kan opføres 2 nye boliger med tilhørende
udhusbebyggelse på de omtalte jordbrugsparceller.

LB621

Mål: 1:10.000

Etableringen af nye boliger skal ske inden for landsbyafgrænsningen og i respekt for naturbeskyttelsesinteresserne inden for landsbyafgrænsningen.

Figur 16 - Rammekort • Hjedsbæk
R130

B130

LB130

R130

O130

Specifikke rammebestemmelser • Hjedsbæk
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

LB 620
Hjedsbæk
Landsbyområde

LB 621
Jordbrugsparceller
Jordbrugsformål med
tilhørende boliger.

C131

Detailhandel R130

Max. bebyggelses
%, etageantal
R130og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

10%, dog maksimalt
250 m² bolig, 1½
etage, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)
C130

Særlige
forhold
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Kirketerp
Eksisterende forhold

Kirketerp er beliggende nord for Hjeds kær og mose,
i ådalen omkring Binderup Å. På skråningerne på
vestsiden af ådalen ligger Veggerby kirke frit og højt i
landskabet.
I landsbyen er etableret få virksomheder, hovedsageligt
lokaliseret i tiloversblevne bygninger fra det tidligere
mejeri samt den tidligere brugs- og foderstofforretning.
Der er ingen landbrug med dyrehold i landsbyen.

Der er ikke bygget nye helårsboliger i byen inden for
de senere år.
Kirketerp Skole har 0. til 6. klassetrin samt landsbyordningen Krudtuglen. I landsbyen findes desuden
klubhus med sportsplads, et forsamlingshus og et
FDF-hus.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 35

Antal indbyggere:

Ca. 85

Dagligvareindkøb:

Ingen

Kollektiv trafik:

Rute 360

Skole:

Kirketerp: 0.-6. kl. med landsbyordning
Suldrup: 7.-9. kl.
Bavnebakkeskolen i Støvring:
10. kl.

Daginstitutioner:

Landsbyordningen Krudtuglen på
Kirketerp skole.

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Suldrup.

Idrætsfaciliteter:

Sportsplads i Kirketerp og idrætsfaciliteter i Suldrup.

Vejafstand:

Suldrup: 1,8 km

Hjemmeside:

www.veggerbysogn.dk
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indvindingsopland

lavbund
Særlig naturområde

Figur 17 Kirketerp • eksisterende forhold

Rammekort • Kirketerp

Planlægningsmæssige bindinger

Hjeds kær og Binderup å er områder der er udpeget
som særligt naturområde, lavbundsareal og økologisk
forbindelse. En stor del af arealerne er derudover
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse
af naturtilstanden. Hovedparten af arealerne inden for
landsbyafgrænsningen er omfattet af udpegningen som
særligt naturområde og lavbundsareal.
Den nordlige del af landsbyen er omfattet af indvindingsoplandet til Kirketerp Østre vandværks drikkevandsboring.

LB650
O650

Den fremtidige udvikling

I Kirketerp kan der ske nybyggeri i mindre omfang,
det vil sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste 12
år). Der er tre byggemodnede grunde til salg i byen.
Etableringen af nye boliger skal ske inden for landsbyafgrænsningen og i respekt for naturbeskyttelsesinteresserne inden for landsbyafgrænsningen.

Mål: 1:10.000
Figur 18 - Rammekort • Kirketerp

Specifikke rammebestemmelser • Kirketerp
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

LB 650
Kirketerp
Landsbyområde

O 650
Offentligt område.
Skole, børneinstitution og
sportsanlæg

Max. bebyggelses
%, etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

40 %, 2 etager, 8,5
m.

Landzone

100%

Ingen

Særlige
forhold
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Sønderup
Eksisterende forhold

Sønderup er beliggende umiddelbart vest for hovedlandevejen mellem Aalborg og Viborg. Den gamle
hovedlandevej gik igennem byen. Ved etableringen
af den nuværende hovedlandevej blev en væsentlig
trafikbelastning fjernet fra Sønderup. Der er dog fortsat
en vis gennemkørende trafik i landsbyen. Hastigheden
søges dæmpet på strækningen vha. chikaner og hævede flader.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 110

Antal indbyggere:

Ca. 225

Dagligvareindkøb:

Ingen

Kollektiv trafik:

Rute 52, 52N og 363

Skole:

Sønderup Skole: 0.-6. kl.
Suldrup Skole: 7.-9. kl.
Bavnebakke-skolen i Støvring:
10. kl.

Daginstitutioner:

Landsbyordning Regnbuen
ved skolen.

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Suldrup og
Haverslev.

Idrætsfaciliteter:

Sportsplads i Sønderup og
idrætsfaciliteter i Suldrup.

Vejafstand:

Haverslev: 3 km
Suldrup: 3,6 km

Hjemmeside:

På www.sonderupby.dk
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Sønderup er en af Rebild kommunes større landsbyer
med en del mindre virksomheder samt en større møbelforretning og en større maskinhandel. Der er kirke,
præstegård, skole med børnehave og sportsplads, et
forsamlingshus og et FDF-hus. Et Ølbryggerlaug holder til i det tidligere frysehus.
Der er bygget en enkelt ny helårsbolig i landsbyen
indenfor de senere år.

beskyttet dige

Fredet areal
Kirkebyggelinje

Figur 19 Sønderup • eksisterende forhold

Rammekort • Sønderup

Planlægningsmæssige
bindinger

Sønderup ligger midt i et åbent
landskab der er udpeget som
jordbrugsområde.
Sønderup kirke er omfattet af
en 300 m byggelinie, indenfor
hvilken der som hovedregel
ikke må opføres bebyggelse
højere end 8,5 m (jf. naturbeskyttelseslovens § 19). Kirken
er derudover omfattet af en
fjernbeskyttelseszone, hvor
der ikke må opføres bygninger eller anlæg, som kan virke
dominerende eller skæmmende
for kirkens omgivelser. Dele
af arealerne omkring kirken
er endvidere omfattet af en
fredning.

LB840

O840

O841

LB840

Den fremtidige udvikling
I Sønderup kan der ske nybyggeri i mindre omfang, det vil
sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste 12 år).

Mål: 1:10.000
Figur 20 - Rammekort • Sønderup

Etableringen af nye boliger
skal ske inden for landsbyafgrænsningen.

Specifikke rammebestemmelser • Sønderup
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

LB 840
Sønderup
Landsbyområde

O 840
Offentligt område.
Skole m.v.

O 841
Offentligt område.
Kirke, kirkegård m.v.

Max. bebyggelses
%, etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

40%,
2 etager,
8,5 m

Landzone

100%

Ingen

Kun bygninger
nødvendige for
områdets drift.

Landzone

100%

Ingen

Særlige
forhold
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Veggerby
Eksisterende forhold

Det primære karaktertræk for Veggerby er gadekæret
med gårdene liggende rundt om, som det sås mange
steder før udskiftningen.
Der er ikke bygget nye boliger i Veggerby inden for de
sidste 10 år.

Planlægningsmæssige bindinger

Den sydvestlige del af landsbyen samt området sydvest
for landsbyen er udpeget som økologisk forbindelse.
Inden for udpegningen findes flere arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af
naturtilstanden.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 15

Antal indbyggere:

Ca. 30

Dagligvareindkøb:

Ingen

Kollektiv trafik:

Rute: 360

Skole:

Kirketerp: 0.-6. kl.
Suldrup: 7.-9. kl.
Bavnebakkeskolen i Støvring: 10.
kl.

Daginstitutioner:

Landsbyordningen Krudtuglen på
Kirketerp skole.

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Øster Hornum.

Idrætsfaciliteter:

Idrætsfaciliteter i Kirketerp, Suldrup
og Øster Hornum.

Vejafstand:

Suldrup: 7,2 km
Øster Hornum: 9,5 km
Støvring: 16,2 km

Hjemmeside:

www.veggerbysogn.dk

indvindingsopland

Økologisk forbindelse

Figur 21 Veggerby • eksisterende forhold
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Rammekort • Veggerby

Den nordlige del af landsbyen omkring Snorupgårdsvej er en del af indvindingsoplandet til Veggerby
vandværks drikkevandsboringer.

Den fremtidige udvikling

I Veggerby kan der ske nybyggeri i mindre omfang,
det vil sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste
12 år). Etableringen af nye boliger skal ske inden for
landsbyafgrænsningen.

LB870

Landsbyafgrænsningen skal underbygge og fastholde
den karakteristiske struktur for Veggerby.

Mål: 1:10.000
Figur 22 - Rammekort • Veggerby

Specifikke rammebestemmelser • Veggerby
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse

LB 870
Veggerby
Landsbyområde

Max. bebyggelses
%, etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

Særlige
forhold
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Aarestrup
Eksisterende forhold

Aarestrup har udviklet sig omkring dammen og kirken.
I landsbyen ligger den bygning, som lagde rammer til
en af landets ældste folkeskoler.
Karakteristisk for Aarestrup er dens markante landskabelige beliggenhed og afgrænsning i forhold til det omgivende landskab. Landsbyen har en usædvanlig velbevaret
struktur - den polygonale forteby - og er en af de få
eksempler på denne type bystruktur, som findes i Jylland.

Inden for de sidste år er der opført enfamiliehuse i
boligområdet Højvangstoften, ligesom der er etableret
økologisk boligbyggeri i Himmerlandsbyen. Området
er stort set udbygget.
Aarestrup har en dagligvarebutik, som også fungerer
som post, bank og apotek. Byen har endvidere et forsamlingshus og et hus til spejderne.
I Aarestrup findes Gregers Krabbe Friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 8.
klasse, og skolen har egen skolefritidsordning for børn
i indtil 4. klasse. Endvidere findes en privat pasningsordning for børn i alderen 3 – 6 år i form af en landsbyordning i naturbørnehaven Gimle.

FAKTA • EKSISTERENDE FORHOLD
Pr. 01.01.2008

Antal boliger:

Ca. 75

Antal indbyggere:

Ca. 155

Dagligvareindkøb:

1 dagligvarebutik

Kollektiv trafik:

Rute: 103 og 361

Skole:

Suldrup Skole: 0.-9. kl.
Bavnebakkeskolen i Støvring:
10. kl.

Daginstitutioner:

Børnehaven Tumlehøj i Suldrup

Ældrefaciliteter:

Ældrecenter i Suldrup.

Idrætsfaciliteter:

Idrætsfaciliteter i Suldrup.

Vejafstand:

Suldrup: 4,7 km
Støvring: 11,2 km

Hjemmeside:

www.aarestrup.landsby-rebild.dk

indvindingsopland

kirkebyggelinje

naturområde

Figur 23 Aarestrup • eksisterende forhold
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Rammekort • Aarestrup

Planlægningsmæssige bindinger

Aarestrup ligger i et område der er udpeget som
naturområde. Nord for landsbyen er udpeget to råstofområder. En til halvanden kilometer vest for landsbyen
ligger motorvejen sammen med en 400 kV højspændingsledning samt en naturgastransmissionsledning.
Aarestrup kirke er omfattet af en 300 m byggelinie,
indenfor hvilken der som hovedregel ikke må opføres
bebyggelse højere end 8,5 m (jf. naturbeskyttelseslovens § 19). Kirken er derudover omfattet af en fjernbeskyttelseszone, hvor der ikke må opføres bygninger
eller anlæg som kan virke dominerende eller skæmmende for kirkens omgivelser.

LB860

O860

Sydvest for landsbyafgrænsningen er et areal udpeget
som økologisk forbindelse. En del af arealerne inden
for denne udpegning er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af naturtilstanden.

O861

Landsbyens østlige del er en del af Aarestrup vandværks indvindingsopland, der strækker sig videre
østpå.

Den fremtidige udvikling

I Aarestrup kan der ske nybyggeri i mindre omfang,
det vil sige 2-3 nye boliger i planperioden (de næste
12 år). Etableringen af nye boliger skal ske inden for
landsbyafgrænsningen.
Fremtidig udvikling af landsbyen skal fastholde
bymidtens rum som velafgrænset og fastholde den vel-

LB860

LB861

Figur 24 - Rammekort • Aarestrup

Mål: 1:10.000

bevarede, oprindelige vejstruktur. Endvidere skal den
ubebyggede kile mod vest med de tidligere engarealer
mellem Ulvekærvej og Haverslevvej fastholdes.

Specifikke rammebestemmelser • Aarestrup
Områdebetegnelse,
anvendelse og
beskrivelse
LB 860
Aarestrup
Landsbyområde

LB 861
Himmerlandsbyen
Landsbyområde

O 860
Offentligt område.
Kirke, kirkegård m.v.

O 861
Offentligt område.
Skole m.v.

Max. bebyggelses
%, etageantal og
bebyggelseshøjde

Zoneforhold

Udendørs
ophold
(min % af
etageareal)

Detailhandel

Boliger: 30%, 1½
etage, 8,5 m
Andre:
40%, 2 etager, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

Maksimalt 200 m²
bolig og 100 m²
udhusbyggeri
1½ etage, 8,5 m

Landzone

100%

250 m²

Kun bebyggelse i det
omfang, som er
nødvendig for
områdets drift.

Landzone

100%

Ingen

40%
2 etager,
8,5 m

Landzone

100%

Ingen

Særlige
forhold
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Generelle rammebestemmelser
De generelle rammebestemmelser gælder for al lokalplanlægning i hele kommunen. De generelle rammebestemmelser gælder, hvis der ikke er angivet andre bestemmelser i de
specifikke rammer.
Før der gennemføres større udstykninger eller større byggeog anlægsarbejder, skal der være udarbejdet en lokalplan.
Byrådet kan modsætte sig udførelse af bebyggelse eller
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer,
når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.
Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med Kommuneplanes rammebestemmelser.

1. Rammebestemmelser – arealanvendelse
B – Boligområder
Boligområder skal anvendes til helårs boligformål med de
bebyggelsesformer, der er nævnt konkret i rammerne for
det enkelte boligområde. Bebyggelsesformerne kan være
åben/lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse), forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelt-,
række-, kæde- og klyngehuse samt etageboliger.
Det kan i forbindelse med den enkelte bolig tillades, at der
drives liberalt erhverv, hvis dette ikke ved støj, trafik, parkering eller andre ulemper er til gene for de omkringboende.
Det liberale erhverv skal drives af den, der bor i boligen, og
erhvervsarealet må højst udgøre ¼ af bruttoetagearealet i
den pågældende bolig. Det skal endvidere sikres, at præget
af boligkvarter bibeholdes.
LB – Landsbyer - Blandet bolig og erhverv
De afgrænsede landsbyer skal anvendes til bolig- og landbrugsformål, samt typiske landsby-funktioner såsom forsamlingshuse, institutioner, mindre butikker og håndværksvirksomheder mv. – typisk miljøklasse 1-3 (se faktaboks).
Bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af en
landbrugsejendom, kan anvendes til bolig- og/eller erhvervsformål i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.

Eksisterende bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi samt karakteristiske veje, stier og beplantning,
herunder beplantning mod det åbne land, skal så vidt muligt
bevares, ligesom der skal tages hensyn til eksisterende kulturmiljøer i og ved landsbyer.
Der kan kun bygges nyt i form af huludfyldning og kun i
meget beskeden omfang, max 1 ha i planperioden.
Nye bygningers arkitektoniske udformninger og placering
skal medvirke til at opretholde og videreføre karakteren af
landsbymiljøer og byggetraditionen.
E – Erhvervsområder
Erhvervsområder skal anvendes til erhvervsformål.
Der må ikke etableres nye boliger i erhvervsområder. Portnerboliger og lignende tillades kun opretholdt, så længe de
fungerer som driftsmæssige nødvendige boliger.
Med henblik på at fremtidssikre områderne som erhvervsområder og forebygge nabokonflikter er der i rammerne for
de enkelte erhvervsområder angivet hvilke miljøklasser, jf.
faktaboksen, og dermed hvilke typer af virksomheder, der
kan planlægges for i det gældende område.
I erhvervsområder kan der herudover etableres offentlige
funktioner i det omfang, de ikke adskiller sig fra den øvrige
tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område med
hensyn til miljøfølsomhed og – belastning.
I enkelte erhvervsområder kan der etableres butikker, som
alene forhandler særlige pladskrævende varer. Det fremgår
af de specifikke rammer for hvert af de enkelte rammeområder.
Der arbejdes med 7 miljøklasser og disse klassers anbefalede afstande til boligområder, jf. faktaboksen.
Miljøklasserne bygger på Miljøstyrelsens klassifikation og
gælder for en typisk virksomhed i den pågældende branche.
Den konkrete indpasning i miljøklasser skal ske efter en
konkret vurdering af den enkelte virksomhed. Et mere detal-

Miljøklasser
Der arbejdes med 7 miljøklasser og disse klassers anbefalede afstande til boligområder:
Klasse 1

0 meter

Forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.

Klasse 2

20 meter

Bogbindereier, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier.

Klasse 3

50 meter

Håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.

Klasse 4

100 meter

Levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakkerier.

Klasse 5

150 meter

Maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder.

Klasse 6

300 meter

Asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøberier.

Klasse 7

500 meter

Samme som klasse 6, men mere miljøbelastende og flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lign.

Kilde: Håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøministeriet, 2004.
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jeret kendskab til virksomhedens miljøforhold kan begrunde
en afvigelse fra den branchevise klassificering og fra den
anbefalede afstand.
C – Centerområder
Centerområder, som er placeret i byzonebyer, skal anvendes
til centerformål svarende til byens størrelse og opland. Centerområder kan anvendes til butikker, kontorer, klinikker,
institutioner, publikumsrelaterede serviceerhverv og -funktioner samt til boligformål (helårsbeboelse) med tilhørende
parkeringsanlæg og lignende inden for miljøklasse 1 og 2, jf.
faktaboksen om miljøklasser.
Bebyggelsens udformning, tæthed og funktion skal være
med til at skabe attraktive bymiljøer.
R – Rekreative områder
Rekreative områder skal anvendes til rekreative formål.
Det kan være byparker, fritids- og turistanlæg, golfbaner,
boldbaner og andre ubebyggede grønne arealer i og udenfor
byerne.
O – Offentlige områder
Offentlige områder skal anvendes til offentlige formål. Det
kan f.eks. være offentlig administration, service-, sundhedseller kulturfaciliteter, skoler, idrætsanlæg, institutioner mv.
T – Tekniske anlæg
Områder til tekniske anlæg skal anvendes til f.eks. vindmøller, trafikanlæg, kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg,
rensningsanlæg, regnvandsbassiner og deponeringsanlæg.
I alle øvrige rammeområder kan der placeres anlæg, som
er nødvendig for områdets drift. Det er en forudsætning, at
anlæggene placeres og udføres med størst mulig hensyntagen til det område, hvor de placeres. Bassiner til opsamling
af regnvand skal tilstræbes indrettet, så de kan indgå som et
rekreativt element i området.
Husstandsmøller må ikke opsættes i byzoneområder.
LO – Landområder
Landområder omfatter områder og arealer i det åbne land.
Det kan være større naturområder, særlige kulturmiljøer,
eksisterende virksomheder i det åbne land og råstofområder.
Områder og anlæg i landområder skal udformes under hensynstagen til det omgivende landskab og i overensstemmelse
med retningslinjerne for det åbne land.

2. Rammebestemmelser – øvrige emner
2.1. Detailhandel
Butikker kan etableres inden for den fastlagte detailhandelsstruktur, som fremgår af retningslinjerne om detailhandel i
hæfte 1 og 13. Detailhandelsområder og rammer for udbygning og butiksstørrelser fremgår af rammebestemmelserne

for de enkelte lokalområder.
For hvert detailhandelsområde er der fastlagt en samlet arealramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål med
angivelse af den maksimale butiksstørrelse for de enkelte
butikker.
Uden for de udpegede detailhandelsområder kan der efter en
konkret vurdering gives tilladelse til etablering af butikker
på op til 250 m2, som ikke indgår i arealrammen.
I særligt udpegede erhvervsområder i Støvring, Skørping,
Haverslev og Terndrup kan der planlægges for butikker med
særligt pladskrævende varegrupper (biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler). Den maksimale
butiksstørrelse for de enkelte butikker fremgår af de specifikke rammer for de pågældende rammeområder.
Lokalplaner for detailhandelsområder skal fastlægge butikstyper (dagligvarer, udvalgsvarer og/eller særligt pladskrævende varer) samt maksimale butiksstørrelser. Hvis der
åbnes mulighed for placering af møbelbutikker uden for
bymidterne, skal der redegøres for, hvorfor møbelbutikkerne
ikke kan placeres inden for de udpegede detailhandelsområder i bymidterne. Sådanne møbelbutikker må ikke forhandle
gaveartikler. Tilsvarende er der en begrænsning i, hvor stor
en del af en tømmerhandel, der må anvendes til salg af byggemarkedartikler.
Etagearealet til butiksformål beregnes efter bestemmelserne
i planloven (og bygningsreglementet).
2.2. Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten beregnes efter bestemmelserne i Bygningsreglementet. Bebyggelsesprocenterne for de enkelte
rammeområder er baseret på Bygningsreglementet 2008
(BR08).
Bebyggelsesprocenten i eksisterende lokalplaner er fortsat
gældende uanset rammebestemmelserne.
De angivne bygningshøjder bestemmer bebyggelsens maximale højde. Særlige bygningselementer, så som siloer, master mv. kan tillades i en større højde end det, der er angivet
i de specifikke rammer.
Etageantal regnes efter bygningsreglementets regler, herunder betyder 1½ etage, en etage med udnyttet tagetage.
2.3 Parkeringsarealer
Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af eksisterende bebyggelse skal der etableres parkeringsareal, som
opfylder nutidens krav til antal og til størrelser.
Disse parkeringspladser skal etableres på egen grund, og
udformes i overensstemmelse med Vejreglerne.
Der fastsættes som udgangspunkt følgende parkeringskrav:
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Parkeringskrav
Enfamiliehuse:

2 pr. bolig, heraf kan 1 pr. bolig være carport/ garage..

Rækkehuse, klyngehuse mv.:

2 pr. bolig, heraf kan 1 pr. bolig være carport/ garage. Min. 25% af p-pladser skal
være anlagt som fællesplads.

Etageboliger:

1½ pr. bolig, mindst halvdelen anlagt som fælles p-plads, uden for carporte m.v.

Ungdoms- og ældreboliger:

1½ pr. bolig, mindst halvdelen anlagt som fælles p-plads, uden for carporte m.v.

Butikker:

1 pr. 25 m².

Kontorer:

1 pr. 50 m².

Lager, produktion og værksted:

1 pr. 100 m² dog mindst 4 pladser.

Institutioner og kulturelle formål:

1 pr. 37,5 m².

Lastbiler:

Kun i erhvervsområder.

Cykler:

Som udgagnspunkt samme antal som bilpladser.

2.4 Udendørs opholdsarealer
Der skal etableres udendørs opholdsarealer ved såvel nybyggeri, som ved nyindretning af eksisterende bebyggelse. Størrelse og placering fastsættes i forbindelse med lokalplanlægningen og/eller byggesagsbehandlingen.
Opholdsarealer opdeles i to kategorier – private udendørs
opholdsarealer og fælles udendørs opholdsarealer.
Private udendørs opholdsarealer er beliggende på den enkelte ejendom. Opholdsarealerne skal være anvendelige, så
stejle skrænter, stier, indkørsler og lign. småarealer medregnes ikke.
Ved boligbyggeri i centerområder kan store altaner medregnes som privat opholdsareal.
Fælles udendørs opholdsareal er fælles arealer for et større
boligområde, som skal anvendes til grønne områder, legepladser og lignende fælles fritidsformål.
2.5 Tilgængelighed
Stier og opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen ”Udearealer for alle”. Ved vejanlæg skal der tages størst mulig
hensyn til tilgængeligheden.
2.6 Byggelinjer
For kommuneveje i det åbne land pålægges byggelinier på
15 m langs begge vejsider, regnet fra vejenes midte, i henhold til Vejlovens kap. 4, § 34.
Omkring alle øvrige veje udenfor centerområder, udlægges
en byggeline på 5 m fra vejskel. Formålet med dette er at
forbedre oversigtsforholdene og gøre det muligt at parkere
en bil på egen grund mellem vej og bebyggelse.
2.7 Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
De kulturmiljøer og kirkeomgivelser, der er udpeget i kommuneplanen, skal respekteres og sikres, jfr. Retningslinjerne
i afsnit 6.2 i hæftet nr. 2 om det åbne land.
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2.8 Grundvand
Af hensyn til beskyttelse af grundvandet skal der ved lokalplanlægning tages hensyn til områder med særlig drikkevandsinteresser, nitratfølsomme områder, beskyttelseszoner
omkring indvindingsboringer til almene vandværker og
indsatsplaner for grundvandsinteresser.
Områder med særlig drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker skal så vidt muligt friholdes
for byudvikling.
2.9 Miljøforhold
Lokalplaner skal sikre, at både støjende anlæg og støjfølsom
bebyggelse og primære opholdsarealer placeres, udføres,
indrettes og om nødvendigt afskærmes, så Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.
2.10 Jordbrugsparceller
I tilknytning til landsbyer og visse byzonebyer kan der planlægges for jordbrugsparceller.
Jordbrugsparceller er en særlig boligform, hvor der er mulighed for at bygge nyt a´la´ parcelhus og i tilslutning til dette have et mindre dyrehold. Grundene kan højst udstykkes
på 1 ha, og der skal i lokalplanen gøres nøje rede for, hvor
der er byggefelt, og hvor jordbrugsarealerne er placeret.
2.11 Bynære områder
For rammeområder, der udgør en permanent bygrænse eller
støder op til rekreative områder skal tilgængeligheden mellem land og by sikres bedst muligt, f.eks. ved sammenbinding af stier i byen og stier/biveje i det åbne land. Desuden
skal der fortages en visuel vurdering af byens placering i
landskabet. Det kan føre til, at der stilles særlige krav til
bebyggelse og beplantning i randzonen. Endelig skal det sikres, at det åbne land, der grænser op til byområdet, bevares
som et naturområde eller dyrkes som landbrug, skovbrug
eller gartneri.
Arealer udenfor byzone kan kun bringes til anvendelse ved,

at de bliver inddraget i Kommuneplanens rammer.
Inddrages dele af et større byudviklingsområde til ny
bebyggelse, skal det vurderes, hvordan området kan indgå i
en etapevis byafgrænsning i forhold til det samlede byudviklingsområde. I denne vurdering skal tilgængelighed og
landskabelig indpasning indgå.
2.12 Facader og skilte i byzoner
Facader og bygningshøjder skal tilpasses omkringliggende
bebyggelse og gadebilledet som helhed.
Skiltning, udhængsskabe, belysning, markiser og opsætning
af andet facadeudstyr skal tilpasses bygningens arkitektur og
omgivelser i øvrigt, ligesom facadernes opdeling med døre
og vinduer, materialer og farvesammensætning skal respekteres.
Sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer
skal holdes fri for skiltning.
Facadeskilte skal begrænses til stueetagen, og så vidt mulig
samordnes med den øvrige skiltning inden for samme
facade.
Lysskilte eller belyste skilte skal være afdæmpede og
afstemte efter forholdene og må ikke blænde, pulsere eller
blinke.
Gavlreklamer er ikke tilladt.
Gavludsmykning/gavlmalerier kan kun tillades efter en vurdering af den kunstneriske værdi i hvert enkelt tilfælde.
Stilladsreklamer må kun opsættes i kortere perioder i
forbindelse med renoveringer og lignende tidsbegrænsede
aktiviteter.
Reklameflag og –bannere kan kun tillades permanent i erhvervsområder og kun i begrænset omfang efter en nærmere
vurdering i hvert enkelt tilfælde.
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Dette hæfte udgør en del af Kommuneplan 2009. Kommuneplan 2009 består af ialt 14 hæfter. Hæfterne kan ses på
Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk
Kommuneplanen er vedtaget af Byrådet den 29. oktober
2009 og offentliggjort den 25. november 2009.
Har du spørgsmål til kommuneplanen kan du kontakte Teknik
og Miljøforvaltningen på Hobrovej 88 i Støvring eller på
telefon 9988 9988.
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