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Vejledning
Lokalplan 1-2-114
Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
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 offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
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.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af boliger
i form af etageejendomme samt erhverv i miljøklasse 1-2, i området
nord for Stigsborg Brygge.
Området er ifølge kommuneplanen en del af det udpegede byomdannelsesområde "Stigsborgkvarteret". Ny bebyggelse i lokalplanområdet
ses som en forløber for den kommende byomdannelse og bliver en del
af ankomsten hertil.
Der skal sikres mulighed for bevægelser gennem området, der bindes
sammen af en rekreativ "Grøn Rambla" med en åben og varieret karakter.
En del af den arkitektoniske bearbejdning betyder, at bebyggelsen skal
opføres med varierende højder og afstand til skel.
Hedegaard agro

Da der stadig er erhvervsaktivitet i kvarteret, Hedegaard agro samt
aktiviteter fra havnen, fastlægger lokalplanen en bufferzone, som skal
mindske evt. støv- og støjgener.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger tæt ved Limfjorden i den sydøstlige del af Nørresundby, se ortofoto side 3.
Lokalplanområdet, der ligger i byzone, omfatter et areal på ca. 2,5 ha.
På arealet har der tidligere ligget en tømmerhandel, der bl.a. bestod
af lagerhaller, garage- og virksomhedsbygninger mv. De tidligere erhvervsbygninger er nedrevet og området ryddet.
Lokalplanområdet set fra Stigsborg
Brygge.

Området fremstår i dag med tæt beplantning (birk) i den østlige del,
den vestlige del fremstår som græsarealer med større spredte grupper
af træer, bevoksninger mv.
Områdets nordlige del er afgrænset af en mur mod Limfjordsvej og det
bagvedliggende kvarter.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i et blandet område med boliger, tung industri,
erhverv samt rekreative faciliteter og Limfjorden som nærmeste naboer, se ortofoto side 3.
Nord for området findes et ældre boligkvarter, ved Teisensvej og Digmannsvej, som primært består af etagebebyggelse.

Aalborg Kommunes
administrationsbygning.

Vest for området og langs havnen ligger korn- og foderstofvirksomheden Hedegaard agro. Vest for lokalplanområdet findes også "Syrestien", der er en rekreativ cykel- og gangforbindelse, der bl.a. forbinder
lokalplanområdet med Nørresundby Midtby og Aalborg.
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Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
Syd for området ligger Aalborg Kommunes administrationsbygning for
bl.a. By- og Landskabsforvaltningen. Sydvest for området ligger et
grønt areal, der fungerer som bufferzone mellem kommunens bygning
og Hedegaard agro.
Øst for området ligger det tidligere Nørresundby Stadion og et tidligere
industriområde med bl.a. virksomheden Kemira.
Arealanvendelse
Lokalplan 1-2-114
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50

Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby

Kommuneplanen udpeger det tidligere industriareal samt store dele af
de fjordnære dele af Nørresundby, inkl. lokalplanområdet, til byomdannelsesområde - Stigsborgkvarteret.
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Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, jf. Bilag 1 og 2.
Lokalplanen giver inden for delområde B og C mulighed for, at opføre
bebyggelse til let erhverv som f.eks. kontorer, institutioner, klinikker,
kultur- og fritidsformål mv. Inden for delområde C, kan der ydermere
opføres bebyggelse til boliger i form af etagebyggeri.
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Delområde A er udlagt som bufferzone (60 m) og må kun bebygges
under forudsætning af, at produktionen på Hedegaard agro flyttes eller
ændres. Hedegaard agro har lejekontrakt frem til år 2036. Indtil dette
sker skal delområdet etableres som et grønt område med beplantning,
der afskærmer området fra virksomheden. Der kan desuden, indenfor
området, etableres forsinkelsesbassin, tekniske anlæg mv.

19

b

Stigsborg Brygge
3

Signatur

Lokalplanens zoner.
17

18

Lokalplangrænse

Delområdegrænse
Byggelinie / kantzone
Beplantningsbælte
Sti

Delområderne bindes sammen indbyrdes og med de omkringliggende
områder ved etableringen af et grønt og offentligt tilgængeligt opholdsareal - Grøn Rambla.

5

Off. grønt område, "Grøn Rambla"
Sivemulighed
Principiel kig
Principiel vejadgang
0

50

100 m

Mål 1:2.000 i A4-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

16.2.2015 - Bilag 2

1 cm

N

Lokalplan- og delområdegrænse følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslåes ved opmåling.

Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

HAVNEG
ADE

P-areal

P-areal

NORDRE

Grøn rambla

P-areal

P-areal

STIGSBORG
10

50

BRYGGE

m

Illustrationen viser én måde at bebygge arealet, i det tilfælde, at produktionen ved Hedegaard agro lukker.
Der kan være andre måder, der opfylder lokalplanens bestemmelser. Illustrationen er ikke målfast.
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Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby

Illustration der viser principperne om varieret bebyggelse, der afskærmer opholdsarealer og gårdrum. Opholdsarealerne
har direkte adgang til det gennemgående offentlige område - Ramblaen.

Disponering

Der er ikke fastsat egentlige byggefelter, men zoner som bebyggelsen
skal holdes indenfor, og en række principper for områdets disponering.
Principperne er fastsat således, at følgende kan opfyldes:
- Der skabes variation både i bebyggelsens facadelinjer, i højde og etageantal.
- Bebyggelsen skal opføres således, at opholdsarealer på terræn sikres
bedst mulig kvalitet. Herunder hensynstagen til vindretning og solorientering.
- Der skal i øst-/vestgående retning etableres en grøn zone med en
offentlig sti - Grøn Rambla. Den grønne zone skal etableres i varierende bredder og sammenbinde områdets øvrige opholdsarealer.
- Det skal være muligt for gående at sive gennem området fra Limfjordsvej til Stigsborg Brygge via interne veje og stier.
- Der skal sikres sammenhæng med omkringliggende bebyggelser
gennem eksempelvis flugtende facadelinjer, højder o.lign.
- Den visuelle kontakt til Limfjorden og Aalborg skal søges bevaret
gennem kig nord for lokalplanområdet. Særligt kigget fra Digmannsvej skal delvist fritholdes for afskærmende byggeri.

Passage

Åben karré

LIMFJORDSVEJ
10 m

Grøn Rambla

Åben karré

50 m

Principsnit af nye bygningers etager og højde.
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Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
Bebyggelse

Det er målet at skabe et attraktivt byområde som indgang til Stigsborgkvarteret. Det betyder bl.a. at ny bebyggelse i området skal udformes med høj arkitektonisk standard.
Bebyggelsen forventes ikke opført på én gang men kan opføres i etaper, derfor er et vigtigt formål med lokalplanens bestemmelser, at sikre
bebyggelsens sammenhæng - uanset at der kan være tale om flere
selvstændige bebyggelser.
I området kan der opføres bebyggelse med en samlet bebyggelsesprocent på 65. Bebyggelsen inden for området skal opføres i varierende
højder og etageantal med maks. 5 etager og en maks. højde på 21 m.
Boligbebyggelse ønskes udformet som "åbne karréer" med terrasseret
aftrapning mod syd.
Facadelinjen skal være varieret og brydes op evt. i form af brede portåbninger, arkader mv. med mulighed for grønne kiler, stier o.lign. gennem bebyggelsen.
Fra samtlige boliger skal der søges at sikre fjordkig eller som minimum
visuel kontakt til Ramblaen. Hver bolig skal endvidere have adgang til
enten altaner, tagterrasser eller gårdrum.
Der er langs lokalplangrænsen fastsat byggelinier på 5 m. for at bibeholde rumligheden ved de omkringliggende veje. Derudover skal det
skrå højdegrænseplan overholdes mod øst.

Principsnit af en "åben karré" med
passage gennem facaden.

Trafik

PASSAGE MED MIN. 15M²
ÅBNING I FACADE

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra både Limfjordsvej og Stigsborg
Brygge. Der ønskes ikke gennemkørende trafik mellem de to veje i
nord-/sydgående retning, på tværs af Ramblaen. Ved brug af eksempelvis græsarmering vil det dog være muligt at krydse Ramblaen i særlige tilfælde uden det påvirker den grønne karakter i betydende grad.
Parkering skal udlægges med udgangspunkt i Aalborg Kommunes parkeringsnormer, Bilag F. Parkering skal kunne gøres på terræn og helt/
delvist i kældre. Parkeringsarealer på terræn skal udformes så de kan
benyttes som sivegader for gående og cyklister.
Der skal etableres en stiforbindelse fra Syrestien i vest mod byudviklingsområdet og fjordlandskabet i øst. Stien skal binde området sammen og være for gående og cyklister. Se Bilag 2.
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Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
N

Fri- og opholdsarealer
Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

P-areal

P-areal

Nære opholdsarealer skal etableres som gårdrum, altaner, tagterrasser, terrasser i terræn e.lign. Opholdsarealerne skal etableres således,
at be-boerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder med privathed,
samt sol og læ for den fremherskende vestenvind.

Grøn rambla

N

Nære opholdsarealer
Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

P-areal

P-areal
P-areal

P-areal

STIGSBORG
50

Ramblaen skal i princippet udlægges indenfor den grønne zone, vist
på Bilag 2. Zonen er udlagt mellem lokalplanens østlige og vestlige
grænse, men således at den kan etableres med varierende bredder,
snoede forløb og afvekslende indtryk. Ramblaen skal udformes således,
at den indbyder til ophold og aktiviteter. Den skal være let tilgængelig
og binde områdets øvrige opholds- og fællesarealer sammen.
N

Grønne friarealer
Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

P-areal

P-areal
P-areal

P-areal

STIGSBORG

Ubebyggede arealer mellem bygninger, parkeringsarealer og Ramblaen
udlægges som grønne friarealer. Disse friarealer skal fremstå som åbne, grønne områder og primært være for lokalplanområdets beboere
og ansatte. Her kan beplantningen være mere vildtvoksende.
Der udlægges et offentligt tilgængeligt opholdsareal, Grøn Rambla, gennem området.

BRYGGE

m

Grøn rambla

50

Ubebyggede arealer opdeles i 3 kategorier; nære opholdsarealer til den
enkelte bolig/ejendom, grønne friarealer, primært til områdets beboere/ansatte, og offentligt tilgængelige opholsarealer, som "Grøn Rambla".

Der skal etableres en offentlig tilgængelig sti gennem Ramblaen, der
forbinder de kommende byomdannelsesområder samt fjordkysten mod
øst med Syrestien i vest.

BRYGGE

m

Grøn rambla

Ved både at skabe sammenhæng fra de øvrige opholds- og fællesarealer til sti og Rambla samt trække aktiviteterne ind mod Ramblaen skabes en "grøn zone", hvor det vil være trygt og sikkert at færdes.

Rambla

P-areal

Miljø

P-areal

STIGSBORG
50

m

BRYGGE

Der stilles krav om at virksomheder og anlæg, der etableres indenfor
lokalplanområdet, maks. må være miljøklasse 2, hvilket vil sige, at de
kun må påvirke omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre grad.
For at sikre den fornødne afstand til Hedegaard agro, så Miljøstyrelsens
gældende regler for støv, støj mv. er overholdt, opretholdes en bufferzone på mindst 60 m. fra lokalplanområdets vestlige grænse, Nordre
Havnegade. Her skal der etableres og opretholdes en afskærmende
beplantning, der minimerer støvgener fra industriområdet vest for lokalplanområdet. Der kan ligeledes forekomme støjgener fra havnens
aktiviteter.
Når og hvis produktionen på Hedegaard agro ændres eller flyttes, kan
området anvendes til samme formål som resten af lokalplanområdet.
Af Aalborg Kommunes Klimastrategi (august 2011) fremgår, at lokalplanområdet er beliggende, hvor der er risiko for oversvømmelse pga.
vandstandsstigninger i havet, hvorfor der skal foretages en klimatilpasning.
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Klimatilpasning for ny bebyggelse i området opnås ved fastsættelse af
en sokkelkote på minimum 2,42 m DVR90.
I forhold til jordforurening er området registreret på videnniveau 2.
Aalborg Kommune skal derfor give tilladelse, hvis anvendelsen ønskes
ændret til følsomme formål, i den forbindelse kan der stilles betingelser
om oprensning eller anden afværgeforanstaltning.
Bæredygtighed

Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur,
sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering.
Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtighedsblomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag.
I denne lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner:

Bæredygtighedsblomst

Natur
- Der sikres forbindelse til naturområdet ved Nørresundby Boldklubs
tidligere stadion samt naturområder ved Limfjorden og de åbne
strandarealer øst for Aalborg Kommunes administrationsbygning.
- Afskærmende beplantning i bufferzonen bevares og suppleres i den
sydvestlige del af lokalplanområdet jf. Bilag 2.
Sociale forhold
- Der gives mulighed for nye etageboliger - let tilgængelige, tæt på
både Nørresundby og Aalborg Midtby.
- Der sikres mulighed for varierede friarealer - nære opholdsarealer,
med fokus på privatliv, grønne friarealer, primært til lokalområdets
beboere samt offentlig tilgængelige opholdsarealer, Grøn Rambla,
med bl.a. stiforbindelse.
- Der sikres mulighed for at nabobeboelser kan sive gennem området
til havnen og andre rekreative arealer.
Lokale værdier
- Udviklingen af området er en del af hele byomdannelsen af Stigsborgkvarteret.
Miljø
- Lokalplanen giver mulighed for lokal afledning af regnvand, f.eks. via
regnvandsbede og etablering af regnvandssø.
- Der gives mulighed for etablering af solenergianlæg.
- Der fastsættes bestemmelser om afskærmning af boligområdet mod
Hedegaard agro og havnens aktiviteter.
- Der fastsættes en minimum sokkelkote af hensyn til forventede
vandstandsstigninger ifm. klimaændringer.
Økonomi
- Der er fastsat en struktur for området, der muliggør en etapevis udbygning af boligområdet, i takt med at behovet opstår.
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Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I
forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport),
som beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet,
og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Se Miljørapporten i Bilag 4.
VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger 7-8. km vest for lokalplanområdet.
I kraft af den betydelige afstand til det nærmeste Natura 2000-område,
vurderes byggeriet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura
2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
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Det aktuelle areal ligger i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV.
For disse arter vurderes lokalplanområdet at kunne indgå som fourageringsområde for flagermus, især for Sydflagermus, og Dværgflagermus. Arealet i sig selv, vurderes at være af mindre betydning for nærområdets bestand af flagermus. Dog vurderes indplacering af en grøn
korridor, samt arealer med naturpræg, og træer og buske, at have
væsentlig betydning for flagermusenes mulighed for at færdes og opretholde en bestand i området.
Herudover vurderes arealet ikke at opfylde levestedskravene for arter
opført på EU-habitetdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Lokalplanområdet er sammen med øvrige dele af Stigsborgkvarteret
udpeget til højt prioriteret byomdannelsesområde, der skal omdannes
til et alsidigt byområde med boliger, let erhverv mv.
Som naboområde skal omdannelsen af lokalplanområdet harmonere og
hænge fysisk og funktionelt sammen med det øvrige byomdannelsesområde.
Området skal udvikles med en markant grøn karakter - både på ubebyggede arealer samt integreret i bebyggelsen. Dette sikres gennem
etableringen af Ramblaen, grønne tagterrasser mv.
Samtidig lægges vægt på, at sikre visuel kontakt mellem det bagvedliggende byområde og fjorden i overensstemmelse med ønsket om, at
skabe en bedre sammenhæng mellem by og fjord. Dette indarbejdes
gennem udvalgte sigtelinjer, flugtende facadelinjer mm.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.2.D8
Limfjordsvej m.fl.

Illustration der viser et forslag til ny bebyggelse i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Set fra Aalborg
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Illustration der viser et forslag til ny bebyggelse i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Set fra Aalborg

Lokalplan 1-2-101 Erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge
Lokalplan 1-2-101 Erhvervsområde nord for Stigsbrog Brygge, Nørresundby Midtby ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af lokalplan 1-2-114 Erhvervs- og boligområde nord for Stigsborg Brygge,
Nørresundby Midtby.
De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde
eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af Nørresundby
byzoneområde, hvilket betyder, at det i lokalplanen skal beskrives, hvilken visuel påvirkning der vil ske af det eksisterende bymiljø.
Lokalplanen fastlægger den maksimale højde på nybyggeri til 21 m og
med maks. 5 etager. Den nye bebyggelse forventes generelt at blive
højere end den bagvedliggende boligbebyggelse, som er op til 3½ etage, men vil i højere grad spille op til bebyggelsen langs havnefronten.
Der sikres visuel forbindelse mellem havneområdet og Stigsborg Brygge og de bagvedliggende byområder.
Lokalplanområdet ligger bag Aalborg Kommunes administrationsbygning på Stigsborg Brygge, der er opført som en markant og voluminøs
bygningskrop i op til 4 etager. Som nabo til lokalplanområdet ligger Hedegaard agro, hvis gamle industribygninger og skorstene er op imod
60 m høje. De gamle industribygninger og den nye forvaltningsbygning
tegner en markant profil for Nørresundbys kystlinje.
Såfremt lokalplanens byggehøjde og etageantal udnyttes maksimalt, vil
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det ikke sløre den eksisterende markante byprofil, men medvirke til at
understrege den bymæssige tyngde både fra land- og vandside.
Det vurderes på denne baggrund, at der kan opføres bebyggelse efter
lokalplanens principper, uden at det påvirker forholdet til kysten på en
negativ måde.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering

Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter,
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor
bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter,
som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.
Matr.nr. 16D, Nørresundby Markjorder
Tinglyst: 12.11.1962
Titel:
Dok om forsynings/afløbsledninger mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål,

1.2

at området etableres ud fra en fælles struktur, der sikrer opkobling på
"Syrestien" og hjørnet mellem Nordre Havnegade/Limfjordsvej mod
vest og den fremtidige byomdannelse mod øst,

1.3

at sikre etablering af en offentlig tilgængelig rekreativ forbindelse
"Grøn Rambla" gennem området for cyklister og gående,

1.4

at området kan vejbetjenes fra Limfjordsvej og Stigsborg Brygge,

1.5

at der sikres kig mod den bevarede DLG silo på Østre Havn fra Digmannsvej samt kig mod Limfjorden fra Limfjordsvej.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af
ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden
for lokalplanens afgrænsning.

2.2

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på Bilag 2.

2.3

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse, generelt
Delområde A og B kan få samme anvendelsesmuligheder som gælder
for delområde C, jf. pkt. 3.4, når og hvis produktionen på Hedegaard
agro ophører eller miljøbelastningen fra virksomheden og havnens aktiviteter på anden måde nedbringes til et niveau, der ikke er til væsentlig gene for omgivelserne, f.eks. ved permanente produktionsændringer. Nedbringes miljøbelastningen som beskrevet ovenfor, vil åben-lav
boliger også være tilladeligt i såvel delområde A, B og C.

3. Arealanvendelse
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3.2

Anvendelse, delområde A (Bufferzone)
Bufferzonen udlægges med en bredde på min. 60 m. fra Nordre Havnegade. Zonen skal etableres som bufferzone med beplantning.
Indtil produktionen på Hedegaard agro ophører eller ændres, jf. pkt.
3.1, kan zonen kun anvendes til grønt område (bufferzone) med funktioner såsom:
• Tekniske anlæg *
* Kun tekniske anlæg til områdets lokale forsyning såsom regnvandssø
mv.

3.3

Anvendelse, delområde B
Indtil produktionen på Hedegaard agro ophører eller ændres, jf. pkt.
3.1, må delområdet kun anvendes til let erhvervsmæssig anvendelse i
miljøklasse 1-2, såsom:
• Restaurant o.l. (bar, fastfood o.l., restaurant o.l.)
• Hotel o.l. (hotel o.l.)
• Klinikker mv.(kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi)
• Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l.
datarådgivning)
• Service (bedemand o.l., ejendomsmægler o.l., forsikring, frisør o.l.,
marketing, medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, reklamevirksomhed, solcenter)
• Kulturelle formål (kulturformidling o.l., medborgerhus, udstilling, galleri, musiklokale, teater)
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport)
• Undervisning (kursus, konference, skole)
• Institutioner (børneinstitution)
• Rekreative formål (grønne områder, parker, torve, pladser o.l.)
• Værksteder o.l. (elinstallatør, elektroteknik, glarmester)
• Tekniske anlæg *
* Kun tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

3.4

Anvendelse, delområde C
Udover etageboliger må delområdet kun anvendes til let erhvervsmæssig anvendelse i miljøklasse 1-2 såsom:
• Restaurant o.l. (bar, fastfood o.l., restaurant o.l.)
• Hotel o.l. (hotel o.l.)
• Klinikker mv.(kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi)
• Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l.
datarådgivning)
• Service (bedemand o.l., ejendomsmægler o.l., forsikring, frisør o.l.,
marketing, medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, reklamevirksomhed, solcenter)
• Kulturelle formål (kulturformidling o.l., medborgerhus, udstilling, galleri, musiklokale, teater)
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport)
• Undervisning (kursus, konference, skole)
• Institutioner (børneinstitution)
• Rekreative formål (grønne områder, parker, torve, pladser o.l.)
• Værksteder o.l. (elinstallatør, elektroteknik, glarmester)
• Tekniske anlæg *
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* Kun tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.
3.5

Anvendelse, Kantzonen
Kantzonen er arealet mellem vejskel og ny bebyggelse, hvor afstanden
skal være min. 5 m.
Kantzonen skal fremstå som et grønt og åbent område med grupper
af træer. Parkeringsarealer tillades indenfor kantzonen såfremt der for
hver 10 parkeringspladser anvendes en parkeringsplads som plantehul
for et eller flere træer. Dog skal de principielle kig indtegnet på bilag 2
friholdes.

3.6

Anvendelse, Grøn Rambla
Grøn Rambla - det offentlige opholdsareal. Ramblaen er lokalplanområdets grønne samlingssted. Bredden og forløbet er ikke præcist afgrænset, men bredden skal variere mellem min. 10-18 m. Zonen skal
indbyde til leg, ophold og stiforløb for både områdets beboere, naboer
mv. Hvor fysiske nedslagsområder etableres, skal arealet være tilsvarende bredere.
Zonen er en del af den grønne struktur gennem Stigsborgkvarteret og
der skal etableres en offentlig tilgængelig sti gennem området. Stien
skal forbinde ankomstområderne, Syrestien og hjørnet mellem Nordre
Havnegade/Limfjordsvej, med fjordkysten og kommende bebyggelser
mod øst. For at sikre bevægelser fra de to ankomstområder mod vest
og Ramblaens liv og aktiviteter, skal der være tydelig visuel og fysisk
kontakt herimellem.

Kollage af et muligt udtryk for Ramblaen.
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4. Udstykning
4.1

Sokkelgrunde

De enkelte etagebygninger kan udstykkes som sokkelgrunde. Udstykning
til sokkelgrunde skal ske således, at de enkelte bygninger eller dele af
bygninger, inkl. eventuel kælder, udstykkes som en selvstændig ejendom.
Sokkelgrunden kan udstykkes således at mindre private opholdsarealer,
p-arealer o.lign. samt mindre sekundære bygninger, der alene benyttes
af ejere/brugere af ejendommen er omfattet.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 65. for hele området svarende til etagemeter på 16.270 m2.

5.2

Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefeltet vist i princippet på Bilag
2. Der må ikke etableres bebyggelse mellem lokalplangrænsen og en
byggelinje på 5 m. fra lokalplangrænsen (kantzonen).
Mod Limfjordsvej må bebyggelsen højst udgøre 60 % af byggefeltets
samlede længde med variation i facadelinjen.
Gennem lokalplanens område skal der etableres frie kig mod Ramblaen
fra såvel Limfjordsvej og Stigsborg Brygge, som vist i princippet på
Bilag 2. Derudover skal den visuelle kontakt fra den nordlige ende af
Digmannsvej mod den bevarede DLG silo på Østre Havn bevares. Det
skal være muligt at stå på midten af vejen og stadigt kunne se siloen i
din fulde bredde. Se illustrationen nedenfor.
Bestemmelserne skal sikre, at bebyggelsen ikke fremstår som en sammenhængende bebyggelse langs byggefeltets afgrænsning. Der skal
derimod sikres visuel sammenhæng med bebyggelser nord for området
(stokbebyggelserne langs Teisensvej og Digmannsvej) gennem eksempelvis facadernes flugtlinjer.
Bebyggelserne skal kunne etapedeles og udføres således, at de enkelte
etaper fremstår som passende afsluttede enheder og på en måde, der
muliggør opførelse af efterfølgende etaper.
Digmannsvej
Digmannsvej
Åbninger i gadeniveau
såsom portåbning,
gangbro mellem bygninger

Bevaret silo

Bevaret silo
Bevaret silo
Digmannsvej
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Åbninger i gadeniveau såsom portåbning, gangbro mellem bygninger
eller anden åbning i bebyggelsen til sikring af passage, sti mv. skal
have et areal på min. 15 m2 målt i facaden fra stueetagen.
Ramblaen skal friholdes for bebyggelse i terræn men gangbroer på
tværs, portåbninger e.lign. tillades såfremt der i terræn sikres åbninger
med en bredde på min. 10 m. og min. 2 etager i højden. I disse tilfælde skal udformningen af Ramblaen som offentligt areal synliggøres
tydeligt.
Etageboliger skal udføres som åben karrébebyggelse.
Ovenfor: Eksempel på sammenbygning med tilbagetrukket let
konstruktion. Sluseholmen i København.

Ved åben karrébebyggelse forstås et opbrud af den traditionelle karrébebyggelse, således at bebyggelsen er åben mod (i dette tilfælde) syd
og med variation i facadelinjen og bygningshøjder.
5.3

Etager
For ny bebyggelse gælder, at den kan opføres i maks. 5 etager med
maks. højde på 21 m. Tagterrasser, tekniske opbygninger og lignende

Princip for åben karré.

punktvise opbygninger kan etableres herudover, når dette indgår som
en integreret del af bebyggelsens arkitektur, dog kun 3 m. over bygningens højde. Ny bebyggelse skal være i minimum 2 etagers højde, hvor
garager og skure er undtaget.
Bebyggelsens højde mod lokalplanens østlige grænse må dog ikke gives en højde, der overstiger det skrå højdegrænseplan bestemt af 1,4
x afstanden til lokalplangrænsen.
Boligbebyggelse, der opføres som åbne karréer, skal have varierende
højde, der aftrapper mod syd som vist i princippet på s. 19.

Princip for bygningernes etager og
højde samt variationen.
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Bebyggelsens højde måles fra et niveauplan fastsat af Aalborg Kommune. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
5.4

Gulvkote
Kote på overkant stuegulv på ny bebyggelse skal være min. 2,42 m i
DVR90. Kælderetagen skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle
at blive oversvømmet. Kælderetagen må ikke benyttes til beboelse.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Facader
Vinduer, altaner og lignende bygningsdele skal medvirke til at skabe
variation samtidig med, at disse bygningsdele skal fremtræde som integrerede dele af arkitekturen i den enkelte bygning.
Der må ikke etableres åbne svalegange i facaderne mod nord overfor
eksisterende bebyggelse på Limfjordsvej.
Åbne svalegange skal integreres som en del af facaden med opholdsarealer og må ikke etableres som et ydre skellet på bygningerne.
Åbne svalegange skal, af hensyn til mulig støvpåvirkning fra aktiviterne
på havnen etableres således, at generne minimeres mest muligt. Dette
kan bl.a. gøres ved at placere svalegangene mod syd og øst i bebyggelsens struktur. Se princip for placering af svalegange i facaden nedenfor.

Trappeopgange
Elevator
Tagterrassser og fælles altaner
Facader med direkte udsigt/kig

Princip for åbne svalegange

6.2

Sokler
Sokkel, kælderetage o.lign. med en højde over 0,6 m. skal udføres
med samme udtryk som bebyggelsens øvrige facade.

6.3

Materialer
Bygningers overflader skal fremstå i blank mur i tegl, træ og beton
samt behandlet overflade, pudset og malet.
Facadebeklædning, der kan virke som støjdæmpende foranstaltninger
kan med fordel anvendes.
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6.4

Tage
Medmindre særlige arkitektoniske forhold begrunder andet, skal tage
på primærbygninger udføres så de syner flade.
Dele af tagfladerne ved bebyggelse som åbne karréer, skal kunne udnyttes aktivt som tagterrasser.

6.5

Ventilationsafkast
Ventilationsafkast skal enten udføres som en integreret del af bebyggelsens arkitektur og understrege bygningens arkitektur, eller placeres
og afskærmes, så de ikke er synlige fra nabobebyggelse samt offentlige
veje og stier. Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes
facader.

6.6

Skilte på facader
Indenfor lokalplanens delområde B og C kan der på bebyggelsens facader opsættes skilte med virksomhedernes navn og bomærke. Skiltning
og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning.
Dette gæler også for delområde A, hvis miljøbelastningen minimeres så
bebyggelse muliggøres.
Aalborg Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker
skiltning. Derfor opfordres disse til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.
I øvrigt henledes opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens § 21,
hvorefter der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskabet eller er synlige over store afstande.

6.7

Orienteringsskilte
Ud over firma- og logoskilte må der inden for området kun opstilles
fælles oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Skiltene skal placeres i vejens rabatareal eller på bygningernes murværk.

6.8

Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk
i byggeriet og må ikke medføre blændingsgener. Solenergianlæg kan
integreres som facadeløsninger eller nedfældet i tagfladen.
I forbindelse med byggesagsbehandling kan Aalborg Kommune kræve,
at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Ubebyggede arealer
De ubebyggede arealer opdeles i tre kategorier med forskellige principper for dets brug og grad af offentlighed.
1) Nære opholdsarealer - både private og fælles i tilknytning til den
enkelte bolig/ejendom og erhvervsbebyggelse.
2) Grønne friarealer.
3) Offentligt tilgængelige opholdsarealer - "Grøn Rambla".
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Karakteren af de ubebyggede arealer må gerne variere, såfremt de
danner en god helhedsvirkning og ikke fremstår fragmenteret.
For at sikre kvaliteten af de ubebyggede arealer skal bygherren som
led i byggesagsbehandlingen dokumentere, at arealerne kan indrettes
med de ønskede funktioner og at beplantning i belægninger sikres de
fornødne vækstforhold. Dokumentationen skal som hovedregel være i
form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og beplantning er vist.
7.2

Nære opholdsarealer
Der skal etableres nære opholdsarealer svarende til min. 10%, eksklusiv arealer med privat karakter, af boligarealet og 5% af erhvervsarealet i nærheden af den enkelte erhvervsbebyggelse. Nære opholdsarealer skal etableres som fælles gårdrum, altaner, tagterrasser, terrasser
på terræn o.lign. i direkte tilknytning til boligen/virksomheden. Opholdsarealerne skal etableres således, at beboerne/brugerne sikres
kva-litetsfyldte opholdsmuligheder med mulighed for privatliv, hvor der
er taget højde for sol, vind og skiftende årstider. Opholdsarealerne skal
fortrinsvis indrettes, så vegetation spiller en synlig rolle og der opnås
en rumlighed med fx brug af buske, stauder, hække, træer og græsflader. Legepladser til mindre børn skal placeres i umiddelbar tilknytning
til boligerne.
Opholdsarealerne skal etableres således at de er tilgængelige for handicappede.
I "nærheden" af den enkelte bolig/virksomhed betyder, at man skal
kunne komme fra f.eks. boligen til det nære opholdsareal direkte fra
bygningen, uden at passere veje, andre fællesarealer mv.
Nære opholdsarealer må gerne være fælles udlagt til en afgrænset brugergruppe, f.eks et gårdrum eller tagterrasse for beboerne i en etageejendom men hvor det er muligt at skabe fysisk og visuel kontakt med
de øvrige grønne arealer bør dette tilstræbes.
N

Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

P-areal

HAVNEG

ADE

P-areal

NORDRE

Grøn rambla

P-areal

P-areal

STIGSBORG
10

Princip for nære opholdsarealer

7.3

50

BRYGGE

m

Grønne friarealer
Der skal udlægges grønne friarealer mellem ny bebyggelse, parkering
og Ramblaen.
Friarealerne skal fremstå som grønne områder og er i princippet offentligt tilgængelige og skal derfor opleves som åbne og tilgængelige.
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Det primære formål er dog at bidrage til områdets karakter og skabe
en grøn sammenhæng i og omkring området. De grønne friarealer skal
beplantes med egnstypiske arter.
Friarealerne spiller en stor rolle i forhold til klima, biodiversitet og i
forhold til at skabe attraktive nære opholdsarealer fx ved at skabe læ,
årstidsvariation, sammenhæng med det omgivende landskab, småbiotoper osv. Beplantningen i de grønne friarealer må gerne tage udgangspunkt i den kystnære beliggenhed.
De grønne friarealer skal skabe afstand mellem facader og parkeringsarealer og sikre den grønne karakter i området.
N

Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

P-areal

HAVNEG

ADE

P-areal

NORDRE

Grøn rambla

P-areal

P-areal

Principiel udformning for
grønne friarealer

STIGSBORG
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7.4
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Offentligt tilgængelige opholdsarealer, ”Grøn Rambla”
Indenfor zonen "Grøn Rambla" udlægges, ud over et sammenhængende stiforløb øst-vest, også et offentligt tilgængeligt opholdsareal, i princippet som vist på Bilag 2 og 3. Arealet skal opleves som en forlængelse af Syrestien, men må ikke lukkes eller afskærmes, og skal være
tilgængeligt for offentligheden.
Ramblaen skal i princippet udlægges mellem lokalplanens østlige og
vestlige grænse, men således at den kan etableres med varierende
bredder, snoede forløb og afvekslende indtryk.
Ramblaen skal over forløbet a-b, jf. Bilag 2, variere mellem 10 m.
og min. 18 m. bredde. Ramblaen må ingen steder gives en ensartet
bredde over en strækning eller gøres smallere end 10 m. Der skal sikres sammenhæng gennem hele Ramblaen- og stiens forløb. For hver
løbende 50 m. rambla skal der plantes 10 træer eller mere - f.eks. i
mindre grupper.
N

Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

HAVNEG
ADE

P-areal

P-areal

NORDRE

Grøn rambla

P-areal

P-areal

Principiel udformning for
Grøn Rambla

STIGSBORG
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m
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Ramblaen skal udformes således, at den indbyder til ophold og aktiviteter. Den skal være let tilgængelig og binde områdets øvrige opholdsog fællesarealer sammen.
7.5

Indretning og beplantning
Opholdsarealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås en god
helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde,
affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle
friarealerne. Desuden skal de principielle kig på bilag 2 sikres.
De rekreative funktioner blandes, men det skal samtidig sikres, at de
funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden. Ankomstområderne
ved Syrestien og hjørnet mellem Nordre Havnegade/Limfjordsvej skal
Variation i bredde:
≥ 8 m.
(dvs. en samlet bredde på 18 m. eller derover)
Minimumsbredde:
10 m.

8 m.
10 m.
18 m.

10 m.

Princip for Ramblaens bredde og
forløb.

indrettes således, at brugerne naturligt ledes ind mod Ramblaen. Langs
Ramblaen skal indretning og særligt belysningen være i fokus for at
skærpe tryghedsfølelsen langs strækningen.
Der findes mange kvalificerede måder at indrette opholdsarealer på.
Derfor stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en bestemt
måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere,
at opholdsarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og beplantning er vist.
7.6

Bufferzonen, delområde A
Beplantning og indretning af det ubebyggede areal - bufferzonen - skal
fremtræde som en helhed, der harmonerer med omgivelserne og samtidig har en buffervirkning i forhold til støv o.l. fra Hedegaard agro.

Passage

LIMFJORDSVEJ
10 m

Åben karré

Grøn Rambla

Åben karré

50eksempel
m
Principsnit der viser et
på beplantning og indretning af udearealerne.

Marts 2015 • Side 24

STIGSBORG BRYGGE

Planbestemmelser
Lokalplan 1-2-114

FORSLAG

Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
De eksisterende trægrupper skal så vidt muligt bevares og suppleres
med et 10 m. bredt beplantningsbælte som vist i princippet på Bilag 2.
Den eksakte placering af beplantningsbæltet kan ændres i forhold til
et andet beplantningsprincip, såfremt effekten vurderes at være den
samme som i princippet på Bilag 2. Beplantningen skal være tæt i hele
højden og anlægges som grupper af stedsegrønne træer og buske.
Graden af effekt afhænger af mønsteret træerne er plantet i (og hvordan luften passerer gennem), vindretning, kronens størrelse, hvor
mange træer der står, træernes trivsel og løvets overflade. Det har kun
effekt, når der er løv på træerne og bladene fyldes efterhånden med
støv, så graden af effekt varierer også over tid - både i løbet af året og
over en årrække. Blade med ru og dunet overflade forventes at fange
mere støv end glatte blade.
7.7

Midlertidig anvendelse
De ubebyggede arealer, der henligger ubenyttede i en kortere eller længere periode, skal fremstå som grønne rekreative arealer med naturpræg. Arealerne skal henligge i græs med spredt beplantning - eventuelt i grupper.

7.8

Befæstelse af veje mv.
Veje og parkeringsarealer anlagt i niveau med omgivende terræn, skal
fremstå med asfalt eller anden kørefast belægning. På parkeringsarealer skal der etableres min. 1 træ pr. 8 parkeringspladser i overensstemmelse med den øvrige beplantning.
Der skal sikres en gennemgående sammenhæng i belægningen gennem hele Ramblaens forløb.
Befæstede arealer skal etableres med rabatter af græs til nedsivning af
regnvand. Regnvand kan også afledes lokalt til et åbent system af grøfter og lavninger, der indpasses som rekreative natur- og landskabselementer langs Ramblaen.
En fast plan belægning, f.eks. i form af asfalt, fliser e.lign. er vigtigt
med hensyn til tilgængelighed for handicappede, men også til visse
former for leg eller anden udfoldelse f.eks. rulleskøjter.

7.9

Terrænregulering, udførelse
Ved byggemodning kan der udføres terrænregulering således, at det
omkringliggende terræn tilpasses bebyggelsens gulvkote (jf. pkt. 5.4).
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større
tilpasninger (større niveauforskel end 0,5 m.) skal ske med skråninger
og støttemure.
Terrænkoten i lokalplanområdets sydlige del er ca. kote 1,5 stigende
til ca. kote 2,5 mod Limfjordsvej. Ifølge pkt. 5.4 skal bebyggelsens
gulvkote være min. 2,42 DVR90 af hensyn til eventuelle klimaændringer mht. vandstandsstigning i Limfjorden. Der gives derfor mulighed
for terrænreguleringer således, at det omgivende terræn kan tilpasses
gulvkoten.
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Grundvandet står delvist mellem terræn og 1 meter under terræn i den
sydlige del af lokalplanområdet, og det forventes at grundvandet vil
stige 1 meter med klimaforandringer. Ved terrænreguleringer kan byggeriet sikres mod klimaforandringer mht. grundvandsstigninger. Aalborg Kommune skal godkende reguleringen.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Limfjordsvej og Stigsborg
Brygge som vist i princippet på Bilag 2.
Med "i princippet" menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
Fra Limfjordsvej kan området vejbetjenes fra en overkørsel og højst to.
Fra Stigsborg Brygge skal området vejbetjenes fra højest én overkørsel, men ved fuld udbygning af den sydlige del af området tillades to
vejadgange.
Vejadgangene skal anlægges som trebenede kryds, så der ikke dannes
firbenede prioriterede kryds på det overordnende vejnet.
Generelt frarådes det, at der etableres firbenede kryds inden for lokalplanområdet.

8.2

Veje
Vejene anlægges med en bredde på min. 7 m. ved tilkørsel til parkeringsarealerne.
Vejene skal udelukkende tilgodese beboerne/brugerne af ny bebyggelse. Der ønskes ikke gennemkørende trafik mellem Limfjordsvej og
Stigsborg Brygge på tværs af Ramblaen.
Ved brug af eksempelvis græsarmering vil det dog være muligt at
krydse Ramblaen i særlige tilfælde uden det påvirker den grønne karakter i betydende grad.

8.3

Stier
Der skal anlægges en min. 2 m. bred offentlig tilgængelig sti a-b, som
vist i princippet på Bilag 2. Stien udlægges som privat fællessti.
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes og varieres i forbindelse
med den endelige fastlæggelse af områdets grønne Rambla.
Stien skal følge områdets grønne Rambla og skabe forbindelse mellem
fjordkysten, de kommende bebyggelser på Nørresundby Boldklub's tidligere stadion og Nordre Havnegade/Syrestien. Den endelige fastlæggelse af Ramblaen og stiforløbet skal ske i samarbejde med Aalborg
Kommune, som varetager den samlede planlægning og byomdannelse
af Stigsborgområdet.
Mellem Limfjordsvej og Stigsborg Brygge skal der sikres mulighed for,
at gående kan "sive" uhindret igennem bebyggelsen indenfor lokalplan-
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området via stier, grønne fællesarealer, rambla mv. Forbindelserne er
vist som principper på Bilag 2.
8.4

Parkering
Anlæg af parkering for erhvervsbyggeri og boliger skal ske i overensstemmelse med de P-normer, der er angivet i Aalborg Kommuneplan
Bilag F.
Parkering kan ske på større samlede pladser og helt eller delvist i
kældre.

8.5

Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med de cykelparkeringsnormer, der er angivet i Aalborg Kommuneplan Bilag F.
Cykelparkering skal etableres i kældre, cykelskure, afskærmede pladser e.lign.
N

Støjgrænse

LIMFJORDSVEJ

Støjgrænse

P-areal

HAVNEG

ADE

P-areal

NORDRE

Grøn rambla

P-areal
P-areal

Illustration der viser principper for
parkering og forbindelser gennem
og mod Ramblen.
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Tekniske anlæg
9.1

Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.2

Tekniske anlæg til områdets forsyning
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

9.3

Øvrige tekniske anlæg
Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder
kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende.

9.4

Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.
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9.5

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom. For at sikre lavest
mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

9.6

Renovation og affald
Ved projektering af veje, fællesarealer mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
Da der er tale om et nyt byudviklingsområde, hvor der er mulighed for
at indarbejde moderne affaldsløsninger, som eksempelvis underjordiske løsninger, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage en affaldskonsulent fra Renovation på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, for at
sikre optimale løsninger for affaldshåndtering.
Affaldsopsamlingen kan ske i kuber eller, hvor det er praktisk muligt og
økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske
løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne
mindskes. Regulativerne findes på www.skidt.dk
Renovation kan kontaktes på 99314955.

9.7

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Overfladevand i lokalplanområdet skal anvendes som rekreativt element lokalt inden afledning.
Regnvand fra tage, veje og øvrige befæstede flader skal afledes lokalt
i rabatter af græs til nedsivning eller til et åbent system af grøfter og
lavninger, der indpasses som rekreative natur- og landskabselementer
langs Ramblaen.

9.8

Kloakering
Lokalplanområdet skal separatkloakeres i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Spildevandsplan.

9.9

Gas
Området kan forsynes med både bygas og naturgas. Der henvises til
Kommuneplanens vejledning nr. 14 (afsnit 14.1.9) om bygas, der siger:
”Inden for Gasforsyningens område skal der ved byfornyelse samt ved
nybyggeri efter lov om almene boliger installeres bygas”.
By- og naturgas kan anvendes til komfurer og ovne i køkkener, tørretumblere i vaskerier, gasgrills i fællesområder eller på egne terrasser
og til andre rekreative formål.
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10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2. Se Aalborg
Kommuneplan Bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
10.2 Bufferzonen, delområde A
Bufferzonen må ikke anvendes til erhvervs- og boligformål eller anden
følsom anvendelse medmindre produktionen på Hedegaard agro er ophørt eller permanent nedbragt til et niveau, der muliggør den ændrede
anvendelse.
Eksempler på ikke følsom aktivitet kan være tekniske anlæg, forsinkelsesbassin eller lignende - dog ikke parkering.
10.3 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke
overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for
trafikstøj. Se Kommuneplanens retningslinje 13.3 om Støj, der afspejler de p.t. gældende grænseværdier.
10.4 Støj fra erhverv
Ved nybyggeri skal det sikres, at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger Miljøstyrelsens til
enhver tid gældende grænseværdier. Se Kommuneplanens retningslinje
4.1.3 om Støj fra virksomheder, der afspejler de p.t. gældende grænseværdier.
10.5 Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for
grundvandssænkning, skal Miljø og Energiforvaltningen i henhold til
Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden igangsættelse på
grund af områdets særlige beskaffenhed.
10.6 Støv
Ved nybyggeri skal det sikres, at byggeriet ikke belastes udover Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støv fra erhverv.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
Der er ikke hjemmel i Planloven til at fastsætte bestemmelser om
etablering af en grundejerforening for et blandet område eller etageboligområde. Grundejer er dog indstillet på at tinglyse deklaration om
medlemspligt til en grundejerforening, der skal varetage drift og vedligeholdelse af fællesarealer, f.eks. Ramblaen og det grønne område i
bufferzonen.
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12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Generelt
Ny bebyggelse, indenfor det enkelte delområde, må ikke tages i brug
uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført.
- Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
- Beplantning og anlæg af nære opholdsarealer skal være udført i
overensstemmelse med afsnit 7 indenfor delområdet.
- Beplantningsbæltet i den sydlige del af bufferzonen skal etableres jf.
pkt. 7.6.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.5.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.
- Den eksisterende mur langs Limfjordsvej fjernes.
- Det skal dokumenteres, at de gældende trafikstøjkrav kan overholdes.
12.2 Grøn Rambla og offentlig tilgængelig sti
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret en gennemgående sti a-b i overensstemmelse med pkt. 8.3. Stien må gerne etableres som en midlertidig sti, i min. 2 m. bredde med stabilgrus som
befæstelse, indtil Ramblaen skal etableres.
Den samlede Grønne Rambla, jf. pkt. 3.6 og pkt. 7.4, skal etableres
senest når 50 % af den samlede byggeret, jf. pkt. 5.1, i området er
udnyttet. Dvs. fuld etablering af Ramblaen skal ske når min. 8.135 m2
etagemeter er opført.
Stien skal være offentlig tilgængelig men udlægges og anlægges som
privat fællessti, dvs. anlæg og vedligeholdelse påhviler de tilgrænsende
grundejere.
12.3 Afskærmning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret tilstrækkelig afskærmende beplantning indenfor bufferzonen som angivet i pkt. 7.6.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 1-2-101, Erhvervsområde nord for
Stigsborg Brygge
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
1-2-114 ophæves lokalplan 1-2-101, Erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, i sin helhed.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
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endeligt godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der
midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
Den endeligt godkendte lokalplan
15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri.
15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.
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Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" har til formål at
fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt miljøbegreb, der 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.
Loven bestemmer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der sætter rammer for anlægsarbejder, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De planer og programmer, det drejer sig om, er angivet i lovens bilag 3 og 4 - men der
kan også være tale om andre planer i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Plantyper som kommuneplan og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.
Det fremgår dog, at såfremt planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4
og fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene
indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis anlægsarbejderne må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne
kategori af planer.
For at danne et overblik over, om en plan eller et program kan få en
væsentlig miljømæssig betydning, foretages der en screening af planforslaget/programforslaget. I forbindelse med screeningen høres de
berørte myndigheder (fx miljømyndigheden), som efterfølgende skal
give tilladelser til det planlagte projekt.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der ikke skal
laves en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning i forbindelse med planforslagets eller programforslagets offentlige høring. Offentliggørelsen ledsages af en begrundelse for ikke at gennemføre en
miljøvurdering, samt en klagevejledning.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
skal laves en miljøvurdering – som det er tilfældet med denne plan
– fastlægges det nærmere indhold af miljøvurderingen (miljørapporten)
i samarbejde med de berørte myndigheder. Dette kaldes scoping.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten er den samme som for lokalplanen med en høringsperiode på minimum 8 uger. Fristerne offentliggøres på www.aalborg.dk/lokalplaner.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
Miljørapporten kan læses på de følgende sider.
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Lokalplanens forhold til miljøvurderingsloven
Lokalplanen er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10b:
Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Det vurderes dog samtidig, at planen er omfattet af
lovens undtagelsesbestemmelse (§ 3, stk. 2), idet den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan samt alene indeholder
mindre ændringer i eksisterende lokalplan nr. 1-2-101. 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:
- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
- Landskab
- Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
- Grundvand, overfladevand og jordbund
- Befolkningens levevilkår og materielle goder
- Klimatiske faktorer
- Menneskers sundhed
- Teknisk forsyning
Det vurderes, at de væsentligste forhold, der bliver påvirket ved gennemførelse af planen er.
- Menneskers sundhed (støvpåvirkning)
Påvirkningen er nærmere beskrevet i det følgende. Der er i loven kun
krav om, at det er de forhold, hvor der er væsentlig påvirkning, som
skal beskrives i miljørapporten - hvor meget der skal tages med af de
øvrige forhold vurderes i det enkelte tilfælde.

Lokalplanens indhold, hovedformål og forbindelse med anden planlægning
Indhold og hovedformål
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af boliger
i form af etageejendomme samt erhverv i miljøklasse 1-2, i området
nord for Stigsborg Brygge.
Området er ifølge kommuneplanen en del af det udpegede byomdannelsesområde "Stigsborgkvarteret". Ny bebyggelse i lokalplanområdet
ses som en forløber for den kommende byomdannelse og bliver en del
af ankomsten hertil.
Der skal sikres mulighed for bevægelser gennem området, der bindes
sammen af en rekreativ "Grøn Rambla" med en åben og varieret karakter.
En del af den arkitektoniske bearbejdning betyder, at bebyggelsen skal
opføres med varierende højder og afstand til skel.
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De miljømæssige konsekvenser af placeringen som nabo til korn- og
foderstofvirksomheden Hedegaard agro betyder, at den vestlige del af
området skal udlægges til grøn bufferzone, hvor der kun kan etableres
boliger eller erhverv, når og hvis produktionen på Hedegaard agro flyttes eller ændres. Der kan ligeledes forekomme støjgener fra havnens
øvrige aktiviteter. Bufferzonen skal mindske støvgenerne fra virksomheden og skal derfor være beplantet i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet.
Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning" (side 11) i lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit relevante:
- "EF-habitatdirektivet" (s. 11), med en beskrivelse af Natura
2000-områder og Bilag IV-arter.
- "Kommuneplanen" (s. 12), hvor lokalplanen beskrives i forhold til
den overordnede Kommuneplanlægning.
- "De kystnære dele af byzonen" (s. 13), hvor projektets indvirkning
på kystlandskabet er beskrevet og visualiseret (der er lavet 2 visualiseringer vist på side 12 og 13 i lokalplanen).
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Et ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Lokalplanen er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i
lovens bilag 2. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der skal
gennemføres en miljøvurdering af støvpåvirkningen fra Hedegaard
agro.
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Området ændres fra et ubebygget areal med græs og spredte træer
til et bebygget bolig- og erhvervsområde. Planen sikrer, at der etableres beplantning i bufferzonen samt et gennemgående grønt område "Grøn Rambla".
Lokalplanen vurderes, at have en neutral til negativ påvirkning af den
biologiske mangfoldighed, dog ikke væsentligt.
Landskab
Lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del af byzonen, bag
Aalborg Kommunes administration og Hedegaard agro, der begge er
markante høje bebyggelser. Den nye bebyggelse vil ikke sløre den eksisterende markante byprofil, men medvirke til at understrege den bymæssige tyngde både fra land- og vandside.
Det vurderes derfor, at påvirkningen af kystlandskabet er neutral.
Arkæologisk arv, kulturarv, arkitektonisk arv
Der er ikke registreret fortidsminder indenfor området, hvis der stødes
på fortidsminder under arbejdet skal Aalborg Historiske Museum orienteres.
Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af den arkæologiske
arv.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Der er ingen grundvandsinteresser i området.
Regnvand indenfor lokalplanområdet skal anvendes som rekreativt element.
Ejendommen er registreret på videnniveau 2. Aalborg Kommune skal
derfor give tilladelse, hvis anvendelsen ønskes ændret til følsomme
formål, i den forbindelse kan der stilles betingelser om oprensning eller
anden afværgeforanstaltning.
Det vurderes, at lovgivningen på området er tilstrækkeligt til at sikre,
at der sker den for anvendelsen nødvendige oprydning og/eller afværgeforanstaltninger. Oprydningen kan tværtimod være positivt for området.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Der gives mulighed for etablering af nye boliger med åbne parklignende friarealer og afskærmede opholdsområder. Boligområdet har nem
adgang til midtby, kulturelle tilbud og rekreative fritidsaktiviteter.
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Påvirkningen vurderes at være positiv.
Klimatiske faktorer
Klimatilpasning for ny bebyggelse i området opnås ved fastsættelse af
en sokkelkote på minimum 2,42 m DVR90 iht. Aalborg Kommunes Klimastrategi. Sokkelkoten er sat for at beskytte mod havvandsstigninger
og grundvandsstigninger.
Påvirkningen vurderes at være neutral.
Menneskers sundhed
Lokalplanområdet er påvirket med støv og støj fra Hedegaard agro.
Påvirkningen vurderes at være væsentlig, hvorfor der er lavet en nærmere vurdering af påvirkningen af særlig støv, samt redegjort for afværgeforanstaltninger.
Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. Delområde A indrettes som
bufferzone med beplantning. Beplantningen skal medvirke til at hindre
støvgener fra Hedegaard agro. Delområde B udlægges, indtil produktionen på Hedegaard agro ophører eller ændres, til let erhvervsmæssig
anvendelse. Delområde C udlægges til boliger og let erhvervsmæssig
anvendelse.
Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet i 4–6 uger om året i høstperioden kan være udsat for støvgener på dage, hvor der er vestenvind
(dvs. 8-10 dage i høstperioden). Herudover kan der være gener i forbindelse med fejl på filteranlæg, defekt ventilation m.v. Det vurderes
dog, at disse gener ikke overstiger, hvad der skal tåles for et boligområde.

Miljøvurdering
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Biodiversitet er betegnelsen for mangfoldigheden i alt levende - planter,
dyr og insekter. I "Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi" er det
et mål, at sikre attraktiv natur og rekreative muligheder, og der skal
sikres gode levevilkår for planter og dyr.
Bæredygtig natur er, at der udlægges natur / grønne opholdsarealer,
som understøtter den oprindelige natur i området, fx ved at bevare
eksisterende beplantning, tilføre egnstypiske plantearter, skabe sammenhængende naturarealer, etablere ny natur (fx regnvandssøer) og
binde grønne funktioner sammen. Derved gives også levesteder med
muligheder for et varieret dyreliv.
Området er i dag et ubebygget areal i byzone, med spredte grupper af
især birketræer, lave buske og klippede græsarealer. Området er i dag
udlagt til erhvervsformål. Arealet vest for lokalplanområdet, omkring
Syrestien, fungerer som grøn kile helt ind til havnen ved brolandingen.
Dette grønne strøg føres gennem lokalplanområdet via en "Grøn Rambla" til de åbne arealer øst for lokalplanområdet.
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Derfor vurderes lokalplanen at have en negativ påvirkning af den biologiske mangfoldighed, dog ikke væsentligt.
Landskab
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af Nørresundby byzoneområde. Lokalplanen fastlægger den maksimale højde på nybyggeri til 21 m og med maks. 5 etager. Den nye bebyggelse forventes
generelt at blive højere end den bagvedliggende boligbebyggelse, som
er op til 3½ etage.
Lokalplanområdet ligger bag Aalborg Kommunes administrationsbygninger på Stigsborg Brygge, der er opført som en markant og voluminøs bygningskrop i op til 4 etager. Som nabo til lokalplanområdet ligger
ligeledes Hedegaard agro, hvis gamle industribygninger og skorstene
er op imod 60 m høje. De gamle industribygninger og den nye forvaltningsbygning tegner en markant profil for Nørresundbys kystlinje.
Såfremt lokalplanens byggehøjde og etageantal udnyttes maksimalt, vil
det ikke sløre den eksisterende markante byprofil, men medvirke til at
understrege den bymæssige tyngde både fra land- og vandside.
Det vurderes, at påvirkningen af kystlandskabet er neutral.
Arkitektur og kulturarv
Arkæologiske værdier
Der er ikke registreret fortidsminder indenfor området. Hvis der stødes på fortidsminder under bygge- eller anlægsarbejdet skal arbejdet
standses, og der skal tages kontakt til Aalborg Historiske Museum.
Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet kan
bygherren, eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres i henhold
til Museumslovens § 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage
stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet
skal herpå inden en tidsfrist på 4 uger komme med en udtalelse, der i
det givne tilfælde vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Bymiljø
Der kan opføres boliger med tilhørende åbne og grønne parklignende
opholdsarealer, med umiddelbar nærhed til fjorden.
Der er fokus på indretning af afskærmede sydvendte opholdsarealer i
tilknytning til ny bebyggelse. Åbne karréer som typologi og beplantning
skal medvirke til, at afskærme mod vind og derved sikre attraktive
opholdsarealer.
Fremkommelighed
Områdets nærmeste busstoppested findes på Østergade ved Kronprinsens Alle med forbindelse til Aalborg Midtby, Uttrup, Hjørring og Sæby.
Der er mellem 480 og 680 meter fra lokalplanområdet til dette stop-
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pested og Kommunens målsætning om 400 meter til nærmeste stoppested er ikke opfyldt. I en afstand af 200 meter fra lokalplanområdet
på Engvej ved Stigsborg Brygge kører der i hverdage en servicebus i
dagtimerne på timebasis.
Vest for lokalplanområdet findes "Syrestien", der er en rekreativ cykelog gangforbindelse fra lokalplanområdet til Nørresundby og Aalborg
Midtby.
Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur
Lokalplanen sikrer, at lokalplanområdet bl.a. kan indeholde bebyggelse
til kulturelle formål samt mulighed for at etablere lokale arbejdspladser.
Derudover giver den ovenfor beskrevne adgang til Aalborg og Nørresundby Midtby ligeledes adgang til kulturaktiviteter samt uddannelse,
arbejde og indkøb. Påvirkningen vurderes at være positiv.
Menneskers sundhed
Miljøpåvirkning fra Hedegaard agro
Hedegaard agro er en korn- og foderstofvirksomhed. En virksomhed af
denne type og størrelse påvirker omgivelserne med støv, lugt og støj
(miljøklasse 5). I miljøvurderingen herunder gennemgås de enkelte påvirkninger og hvilke tiltag der skal til for, at sikre et acceptabelt boligmiljø indenfor lokalplanområdet, samt sikre Hedegaard agro's fortsatte
mulighed for, at drive virksomhed uden skærpelse af de nuværende
miljøkrav.
Til vurderingen er ikke lavet nye undersøgelser men benyttet nedenstående tidligere undersøgelser og miljørapporter. De enkelte punkter
gennemgås derfor med fokus på ændringer ift. de oprindelige forudsætninger og vurderinger.
Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 1-2-101, der fastlægger anvendelsen til erhvervsformål. I forbindelse med udarbejdelsen
af lokalplan 1-2-101, blev der i 2006 udarbejdet en miljøvurdering af
virksomheden Hedegaard agro med henblik på at vurdere, hvilken anvendelse, der kunne planlægges for på grunden.
Der er anvendt opdaterede støjberegninger foretaget i 2012, til vurdering af fremtidige byggemuligheder.
Til vurderingerne er ligeledes benyttet undersøgelser fra 2000 ifm. vurdering og etablering af Aalborg Kommunens administrationsbygninger.
Den gældende miljøgodkendelse for Hedegaard agro er fra 2014.
Virksomhedsstøj
I 2006 blev der foretaget beregninger af støjbelastningen fra Hedegaard. På den baggrund blev der gennemført nogle støjreducerende
tiltag.
I 2014 er der meddelt en ny miljøgodkendelse for Hedegaard. Miljø-
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godkendelsen indeholder bl.a. vilkår om støj sat ud fra omgivelsernes
nuværende anvendelse.
I forbindelse med godkendelsesarbejdet har Hedegaard dokumenteret,
at de overholder de gældende støjkrav.
Luftkvalitet/luftgener - Støv
Udover gener fra støj vil den væsentligste gene fra Hedegaard agro
være støv.
Uddrag af vurdering fra observationer i høstperioden, 2000: "På baggrund af observationer i forbindelse med denne undersøgelse vurderes
det, at de udendørs oplag og håndtering af korn i høstperioden hos
Hedegaard ikke har givet anledning til støvpåvirkning på Nordre Havnegade 15-17. Derimod har der i forbindelse med Aalborg Havns losningsaktiviteter på kajen foran Hedegaards pakhus været observeret
støvpåvirkning."
Uddrag fra Miljøvurderingen 2006: "Støvet udsendes dels fra afkastene fra ventilationsanlæggene på virksomheden (faste kilder), dels
fra diffuse kilder som udendørs oplag og håndtering af korn, lastning
og losning af skibe mv. Støvudslippet fra de faste kilder er reguleret
i virksomhedens miljøgodkendelse, og vilkårene er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Disse grænseværdier gælder for omgivelserne generelt og er uafhængige af naboarealernes anvendelse. Støv fra virksomhedens faste kilder vil således
ikke have indflydelse på anvendelsesmulighederne i lokalplanområdet."
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På virksomheden sker der en væsentlig emission af støv fra diffuse
kilder. Det skyldes særligt bidrag fra aktiviteterne:
- Losning/lastning af afgrøder og foderprodukter på kajanlægget.
- Udendørs håndtering og oplag af afgrøder m.v. i høstperioden.
- Transport med lastbiler på interne veje, hvor der forekommer støv
og spild.
Losning og lastning af afgrøder vurderes at være den største kilde,
men belastningen fra denne har primært betydning langs havnefronten. Det vurderes derfor kun at være belastningen fra de to sidstnævnte kilder, der har betydning i forhold til lokalplanområdet.
Det er ikke muligt at kvantificere støvbelastningen fra de diffuse kilder.
Denne er derfor vurderet ud fra statistiske data om vindforhold. I 8
dage om måneden vil vindforholdene være af en sådan karakter (mht.
retning og styrke), at der kan forekomme støvgener i hele lokalplanområdet. Risikoen for støvgener vil være størst i høstperioden, hvor
der forekommer store udendørs oplag af kornprodukter. Støvgenerne
vil optræde hyppigst og kraftigst i den vestligste del af området nærmest Hedegaard og vil aftage gradvist mod øst, uden at der dog kan
fastsættes konkret omfang eller afgrænsning. Det vurderes, at den
vestligste del af området vil være så belastet af støv, at der ikke vil
kunne etableres kontorer og boliger. Det anbefales derfor, at der etableres en bufferzone.
Foruden bufferzonen skal der etableres et beplantningsbælte, jf. Bilag 2
i lokalplanen, i den sydvestlige del af lokalplanområdet. Beplantningsbæltet skal anlægges med egnstypiske arter, der kan tage udgangspunkt i den kystnære beliggenhed. Beplantningen skal være tæt i hele
højden og anlægges som grupper af stedsegrønne træer og buske.
Beplantningen skal etableres før ibrugtagning, indenfor et 10 m. bredt
bælte jf. Bilag 2. Den eksakte placering af beplantningsbæltet kan tilpasses et andet beplantningsprincip, såfremt effekten vurderes at være
den samme som i princippet på Bilag 2.
Beplantningen vil også medvirke til, at reducere støvgenerne i resten af
lokalplanområdet.
I bufferzonen (delområde A) vil belastningen med støv være over det
acceptable for kontorer og boliger. Derudover er støvbelastningen i den
vestlige del af delområde B over grænseværdierne for boliger. I delområde C vurderes støvbelastningen at være acceptabel i forhold til kontorer og boliger.
Støvgenerne vil forekomme som synligt støv på primært vandrette
overflader som biler, havemøbler mv. men også lodrette overflader som
f.eks. glasfacader vil blive påvirket. Støvet er imidlertid ikke sundhedsfarligt og kan nemt fjernes f.eks. ved afvaskning eller aftørring. Dog
kan det give gener for mennesker, der er allergiske overfor støv.
Ændringer mv. på virksomhedens drift efter 2006
Der er efter udarbejdelse af miljøvurderingen foretaget udvidelse af
virksomheden med 2 siloer samt et udendørs oplag nord for de eksisterende oplag. Udendørs oplag sker fortsat kun i høstperioden. Der
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er ifm. udvidelsen etableret et ca. 10 m bredt beplantningsbælte i
virksomhedens nordøstlige skel. Begge dele vil have betydning for
udnyttelse af lokalplanområdet. Det nye oplag vil som udgangspunkt
give risiko for større støvgener, hvorimod beplantningsbæltet vil kunne
reducere støvgener fra både de udendørs oplag, men også fra de kørearealer mv. der ligger øst for de nuværende bygninger og lagerhaller,
dvs. ligeledes i perioden, hvor der ikke er oplag.
Alle åbninger på lagerhal, siloer m.v. vender mod vest – altså væk fra
lokalplanområdet.
Lastning og lodsning af skibe foregår fra Aalborg Havns kajanlæg og
overvejende fra Hedegaards brovægt og mod vest. Der er siden 2006
foretaget ændringer på havnen. Hedegaard agro har i 2009 etableret
et nyt losseanlæg, der vurderes at støve mindre end det gamle anlæg.
Der er efterfølgende truffet aftale om, at virksomheden ved losninger
ved særligt kraftige vindforhold forholder sig til vejrudsigter forud for
skibsanløb og losningerne, og ved udsigter til vindstyrker over 11 m/s
foretager en konkret vurdering af, om råvaren kan forventes at blive
losset uden problemer, eller om losningen skal gennemføres langsommere eller aflyses.
Aalborg Havn foretager ugentlige fejninger af kajarealerne hos såvel
egne som Hedegaards del af kajen samt på køreveje til/fra Hedegaard.
Med den ændrede planlægning for Aalborg Havns arealer vest for Hedegaard agro til let erhverv/boligområde, vil havneaktiviteterne med
lastning/lodsning af skærver, slagger m.v. med tiden blive reduceret.
Hedegaard er en virksomhed der reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. I miljøgodkendelsen for Hedegaard er der vilkår, der sikrer omgivelserne mod gener i form af støv, støj m.v. Virksomheden får også
regelmæssigt miljøtilsyn.
Vurdering på påvirkningen
I den gældende lokalplan nr. 1-2-101 er lokalplanområdet, ligeledes
opdelt i et område A (bufferzone) og et område B, hvor der kan etableres erhverv i form af bl.a. kontorer, klinikker, institutioner mv.
Med lokalplan 1-2-114 deles område B, således at halvdelen forbliver
til erhverv og den øvrige del ligeledes kan anvendes til boliger. Område
A fastholdes til bufferzone.
Der vurderes, at være forskel på, om anvendelsen er bolig eller erhverv. I forbindelse med boliger anvendes udearealerne anderledes
f.eks. havemøbler, vasketøj, legearealer samt evt. støvgener indendørs
pga. åbne vinduer m.v. Der vil dog være virksomhedstyper, der kan
være påvirket i samme grad som boliger.
Lokalplanområdet kan, i 4–6 uger om året i høstperioden, være udsat
for støvgener på dage, hvor der er vestenvind (8 dage med vestenvind
pr. måned). Herudover kan der være gener på dage med fejl på filteranlæg, defekt ventilation m.v.
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Ifølge Vejledning nr. 4 fra Miljøstyrelsen ”Retningslinier for Grovvarebranchen” fastsættes grænseværdien for støv (faste afkast) for nabobygninger uanset om de benyttes til beboelse, kontorer, institutioner
o.lign.
Ifølge samme vejledning, kan der midlertidigt etableres udendørs oplag
under hensyntagen til naboforhold mv. Hvis oplaget placeres mindre
end 50 m. fra anden arealanvendelse (beboelse – kontorbygning – parkeringsplads o.lign.) skal tilsynsmyndigheden tage stilling til, om oplaget kan accepteres. Der er ingen udendørs oplag indenfor 50 meter fra
lokalplanområdet.
Det vurderes, at beboerne i det nye boligområde ikke vil blive påvirket
væsentligt. På baggrund af overstående vurderes det samlet, at generne ikke overstiger, hvad der skal tåles for et boligområde.
Trafikstøj
Der er gennemført beregning af trafikstøj, der viser, at området ikke er
belastet med trafikstøj over grænseværdierne.
Støjen fra trafikken giver således ikke anledning til tiltag på det udlagte
bolig- og erhvervsområde.
Støj fra virksomheder (herunder støjende fritidsaktiviteter og
restauranter)
Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på
grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med
bl.a. støj, rystelser og trafik.
Lokalplanen stiller krav om at nye virksomheder der etableres skal være inden for miljøklasse 1-2, og dermed miljøvenlige virksomheder, der
kun må påvirke omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre grad.
Se mere om miljøpåvirkning, herunder støj, af lokalplanområdet fra
Hedegaard agro i afsnittet ”Miljøpåvirkning fra Hedegaard agro”.
Friluftsliv og rekreative interesser
Lokalplanområdet ligger i umiddelbar nærhed til grønne områder, fjorden mv. Opholdsarealer udføres med åben og parklignende karakter
med rig mulighed for leg og lign. udfoldelse.
Den rekreative sti langs Limfjorden giver gode muligheder for gå- og
løbeture langs vandet. Der er gode muligheder for motion i nærområdet, da lokalplanområdet er nær hal, svømmehal, cykelsti og rekreativ
sti.
Der laves internt en forbindelse mellem Syrestien og arealerne mod
vest – dvs. en udbygning af det rekreative stisystem.
Trafiksikkerhed
Vejadgang til området placeres således, at de alene etableres som
3-benede kryds - dvs. ikke direkte overfor andre udkørsler.
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Grundvand, overfladevand og jordbund
Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er
behov for grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen i
henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden igangsættelse på grund af områdets særlige beskaffenhed.
Håndtering af overfladevand - Lokal afledning af regnvand
(LAR)
I Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi er der fokus på lokal
afledning af regnvand, ligesom ønsket om brug af regnvand fremgår
i flere af kommuneplanens hovedstrukturs afsnit. En af metoderne,
der kan tages i anvendelse, kaldes LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
LAR betyder, at regnvand bliver fordampet, nedsivet, genanvendt eller
udledt lokalt, f.eks. ved at minimere områdets befæstede arealer og
sikre, at store dele af de befæstede arealer bliver permeable (en befæstelse, hvor regnvand kan trænge igennem - eksempelvis leder brede
fuger med porøst materiale, græsarmering, vandgennemtrængelige
belægningssten eller drænasfalt vandet hurtigt gennem belægningen),
ved at etablere grønne tage og facader på områdets bygninger, etablere forsinkelses-bassiner som regnvandssøer eller lignende.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om lokal afledning af regnvand
(LAR), hvor overfladevand anvendes som rekreativt element lokalt inden afledning. Befæstede arealer skal etableres med rabatter af græs
til nedsivning af regnvand eller med grøfter og lavninger, der indpasses
som rekreative natur- og landskabselementer langs Ramblaen.
Håndteringen af spildevand
Lokalplanområdet skal separatkloakeres, som angivet i Aalborg Kommunes Spildevandsplan.
Separat spildevand skal afledes mod syd til Aalborg Forsyning, Kloak
A/S’ pumpestation ved Stigsborg Brygge. Spildevand ledes til rensning
ved Renseanlæg Vest.
Jordforurening, jordhåndtering/-flytning
Grunden er registreret på vidensniveau 2. Dansk Miljøundersøgelser
har i 2005 udarbejdet en miljøhistorik samt udført en række forureningsundersøgelser for området. Hvis arealanvendelsen af et kortlagt
areal ønskes ændret til bl.a. bolig, offentlig legeplads, institution, rekreativt område, eller alment tilgængeligt område, skal ejer eller bruger af arealet ansøge Aalborg Kommune om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, før man ændrer anvendelsen af det kortlagte areal.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens Miljø- og
Energiforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages.
Det vurderes, at lovgivningen på området er tilstrækkeligt til at sikre,
at der sker den for anvendelsen nødvendige oprydning og/eller afvær-

Marts 2015 • Side 12 af 14 • Bilag 4

Miljørapport
Lokalplan 1-2-114

FORSLAG

Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
geforanstaltninger. Oprydningen kan tværtimod være positivt for området.
Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På
www.skidt.dk kan man se, om lokalplanområdet er helt eller delvist
omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning
af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Aalborg Forsyning,
Renovation, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse
med jordflytningen. Flytning af jord fra kortlagte arealer skal ligeledes
anmeldes til Aalborg Forsyning, Renovation.
Klimatiske faktorer
Energiforbrug
For at sikre mindst mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet
tilsluttes den kollektive varmeforsyning.
Der gives mulighed for etablering af solenergianlæg.
Vandstandsstigninger
Lokalplanområdet ligger i kote 1,5 – 2,5 m DVR90.
Af Aalborg Kommunes Klimastrategi (august 2011) fremgår, at lokalplanområdet er beliggende, hvor der er risiko for oversvømmelse pga.
vandstandsstigninger i havet, hvorfor der skal foretages en klimatilpasning.
Klimatilpasning for ny bebyggelse i området opnås ved fastsættelse af
en sokkelkote på minimum 2,42 m DVR90.
Der henvises til Aalborg Kommunes Klimastrategi for yderligere informationer herom.
Påvirkningen vurderes at være negativ - ikke væsentlig.

Afbødende foranstaltninger
Der etableres en bufferzone med et beplantningsbælte i den sydvestlige del af lokalplanområdet jf. pkt. 7.6 i lokalplanen og i princippet vist
på Bilag 2. Beplantningsbæltet skal sikre, at støvgenerne reduceres,
idet blade på træerne kan fange dele af støvet. Bufferzonen etableres
med en min. bredde på 60 m.

Alternativer / 0-alternativet
Der er udover 0-alternativet ikke foretaget en vurdering af andre alternativer.
Den eksisterende lokalplan for området giver mulighed for etablering af
kontorer o.lign. erhvervsvirksomheder. Denne lokalplan giver mulighed
for etablering af boliger og erhverv.
Grænseværdierne for støvemissioner (faste kilder) er ikke afhængig af
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Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby
naboområders anvendelse, dvs. at lovgivningen siger, at boliger ikke er
mere følsomme overfor støv end f.eks. kontorer eller andre erhvervstyper. Det vurderes derfor, at 0-alternativet, dvs. hvor den nuværende
planlægning fastholdes, vil blive påvirket på samme måde som den nye
situation.

Overvågning
Overvågning af støj og støv vil ske i henhold til den gældende miljølovgivning. Derudover forventes ikke gennemført særskilt overvågning af
mulige påvirkninger fra Hedegaard agro.

Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers
offentlige høring er afsluttet. Her skal beskrives:
- Hvorledes miljøhensyn er integreret i planen.
- Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
- Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer.
- Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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