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Lokalplanens baggrund og formål
Nærværende lokalplan er udarbejdet da projektet, en overdækning af
Jomfru Ane Gade, ikke kan realiseres ud fra den eksisterende lokalplan 10-056 for området ml. Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og
Bispensgade, Aalborg Midtby, projektet skønnes ikke at være i overensstemmelse med de eksisterende arealanvendelsesbestemmerlserne
pga. manglende byggefelt.
Som konsekvens af at Jomfru Ane Gade overdækkes, nedklassificeres
Jomfru Ane Gade fra at være offentlig vej til at blive privat fælles vej.
Formålet er at give mulighed for, at der kan etableres en overdækning
af Jomfru Ane Gade, hvilket er et ønske fra restaurationsvirksomhederne for at fremme en positiv udvikling, samt sikre gadens tiltrækningskraft af lokale borgere og turister.
Lokalplanen skal sikre, at overdækningen opføres i god sammenhæng
med de eksisterende omgivelser omkring lokalplanområdet, samt sikre
alle de nødvendige adgangsforhold.
Denne lokalplan skal betragtes som et tillæg til den eksisterende lokalplan for området. Idet de foretagne tilføjelser til formålsbestemmelserne og til anvendelsesbestemmelserne udelukkende relaterer til overdækningen.

Konklusion på miljøscreening/miljøvurdering af planen
Samlet vurderes det, at påvirkningerne af planen ikke er væsentlige og
planen er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet under Screeningen side 5.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er gældende
for lokalplanen, for at forudsætningen i miljøscreening/miljøvurdering
holder.
• Der stilles krav om at der efter opsætningen af overdækningen skal
foreligge en støjdokumentation, der redegør for den støjmæssige
udbredelse i JAG og tilhørende gader på baggrund af restaurationernes tilladte støjniveau jf. Kommunal forskrift nr. 001; Restaurationsdrift i Aalborg Kommune.

Bæredygtighedstemaer i lokalplanen
I lokalplanen er der arbejdet med bæredygtighedstemaerne ”Sociale
forhold”, ”Lokale værdier”, ”Økonomisk bæredygtighed” og ”Miljø.
Sociale forhold
Projektet understøtter/udvikler byens kulturelle liv og imødekommer
målet om sundhed og det gode byliv, idet der blandt andet skabes en
termisk komfort under overdækning. Ydermere skabes et bedre ude-
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miljø i døgnets mørke timer på grund af forbedret belysningsmuligheder samt øget tryghed i form af bedre overvågningsmuligheder.
Lokale værdier
Jomfru Ane Gade er en del af Aalborgs værdifulde kulturmiljø og har en
lang historie. Jomfru Ane Gades særlige stemning og værdier vil fortsat
være aktive og synlige.
Økonomisk bæredygtighed
Projektet vil være med til at styrke handlen i Jomfru Ane Gade, idet der
er mulighed for at forlænge sæsonen for udeservering.
Miljø
Lokalplanen sikrer, at støjhensyn i forhold til de omkringliggende gader/boliger opretholdes.

Forudsætninger
Planloven giver ikke mulighed for at lokalplanbestemmelser for alle de
emner, det brede bæredygtigheds-begreb i Miljøvurderingsloven har. I
stedet forudsættes det i miljøvurderingen, at hensigtserklæringer m.v.,
der er arbejdet med i lokalplanen, også gennemføres ved planens realisering. I denne miljøvurdering forudsættes følgende:
• Der kan ikke meddeles dispensationer, der er i strid med lokalplanes
principper, herunder især lokalplanens formålsbestemmelser og de
anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra målet i lokalplanen.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Det væsentligste formål med lov om miljøvurdering af planer og programmer er at fremme en bæredygtig udvikling. Planen er derfor,
udover lovens kriterier, også vurderet i forhold til Aalborg Kommunes
bæredygtigshedsstrategi og Klimastrategi.

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien
I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi er der ingen mål, der er relevante i forbindelse med planlægningen.

Miljøvurderingsloven - screening
Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal
der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 10b: Anlægsarbejde i byzone. Det vurderes dog samtidig, at planen er omfattet af lovens § 3,
stk. 2, idet den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt
plan. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen
må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2.
Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemfø-
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relsen af planen, biologisk mangfoldighed, flora og fauna, landskab,
grundvand, overfladevand og jordbund, klimatiske faktorer, befolkningens levevilkår og materielle goder, menneskers sundhed, kulturarv,
arkitektonisk arv og arkæologisk arv.
Samlet vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planen er
således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet i det følgende. De øvrige kriterier i
lovens bilag 2 dog også kort beskrevet og vurderet.
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Vurderet ikke at være relevant.
Landskab
Vurderet ikke at være relevant.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Vurderet ikke at være relevant, der sker ingen større anlægsarbejder i
forbindelse med overdækningen. Der bliver kun gravet de nødvendige
huller til søjlerne.
Klimatiske faktorer
Vurderes at være positiv, da overdækningen vil medføre større komfort
i JAG, hvilket vil kunne reducere brug af terrassevarmer ved udendørs
servering og ovenover indgangsdøre til restaurationer.
I fald der påtænkes opvarmning med terrassevarmer, så anbefales bygas, da denne opvarmning på sigt giver mulighed for CO2 neutral opvarmning.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vurderes at påvirke positivt, da projektet vil være med til at styrke
handlen i Jomfru Ane Gade, idet der er mulighed for at forlænge sæsonen for udeservering.
Menneskers sundhed
Vurderes at påvirke både positivt og neutralt. Overdækningen vurderes positivt, da der skabes en termisk komfort under overdækning.
Ydermere skabes et bedre udemiljø i døgnets mørke timer på grund af
forbedret belysningsmuligheder samt øget tryghed i form af bedre overvågningsmuligheder.
Det vurderes neutral. Området er i dag belastet af musikstøj m.m. fra
restaurationerne, da Byrådet i 2001 meddelte en lempelse på 5 dB(A)
hele døgnet ved boligerne i Jomfru Ane Gade. Denne lempelse var en
nødvendighed for restaurationernes drift. Overdækningen af Jomfru
Ane Gade kan medføre, at lydniveauet ved facaderne vil stige som følge af refleksioner fra overdækningen. Refleksionerne kan potentielt forøge støjen fra gaden, i lejligheder, med op til 3 dB, hvilket vil medføre,
at restaurationerne skal reducere deres støjbelastning. Derfor er der i
lokalplanen stillet krav om, at støjbelastningen fra restaurationerne i
Jomfru Ane Gade ikke må forøges. I byggetilladelsen vil der blive stillet
krav om, at der skal foreligge en støjdokumentation, der redegør for
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den støjmæssige udbredelse ved boliger i JAG og de tilhørende gader
(Bispensgade og Ved Stranden) på baggrund af restaurationernes tilladte støjniveau jf. Kommunal forskrift nr. 001; Restaurationsdrift i Aalborg Kommune, når overdækningen er etableret.
Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Vurderes at påvirke neutralt, da Jomfru Ane Gades særlige stemning og
værdier fortsat vil være aktiv og synlig. Jomfru Ane Gade er en del af
Aalborgs værdifulde kulturmiljø og har en lang historie.
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Loven
Miljøscreeninger og miljøvurderinger udarbejdes med hjemmel i 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'.

Formålet
Formålet er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer,
hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Loven har et meget bredt miljøbegreb. Det omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over befolkning,
menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, landskab,
kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv. Endvidere stilles krav om en vurdering
af det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Hvilke planer og programmer er omfattet?
Af lovens bilag 3 og 4 fremgår hvilke projekter, der er omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering. Det
drejer sig om planer og programmer inden for følgende sektorer:
Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, telekommunikation, turisme, fysisk
planlægning og arealanvendelse.
Plantyper som kommuneplaner og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.
For planer og programmer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller blot omfatter
mindre ændringer i vedtagne planer eller programmer, gælder, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering,
hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne kategori
af planer.

Offentliggørelse og vedtagelse af miljøvurdering
Hvis der, i forbindelse med screeningen, træffes afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning og begrundelsen herfor. Der er en klagefrist på 4 uger.
Hvis der derimod udarbejdes en egentlig miljøvurdering, offentliggøres denne i mindst 8 uger - samme frist
som gælder for kommuneplan- eller lokalplanforslag.
I forbindelse med den endelige godkendelse af miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse,
hvor der bl.a. tages stilling til eventuelle indsigelser og til overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger, som
planen eller programmet kan afstedkomme.
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Screening
For planforslag og programforslag, der obligatorisk er omfattet af kravet om miljøvurdering (dvs. bl.a. kommuneplaner og lokalplaner) foretages en screening. Her afgøres, hvorvidt planen eller programmet må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved denne afgørelse skal der tage hensyn til kriterierne, omtalt i
lovens bilag 2 (forhold vedrørende planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område,
som kan blive berørt). Endvidere skal andre myndigheder, hvis ansvarsområde berøres af forslaget, høres.

