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Lokalplan 1-1-126
Nedrivning af Budolfihus m. m., Budolfi Plads, Aalborg 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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På luftfotoet zoomes ud til større overordnede veje eller andet genkendeligt, fx 1:8000 eller 1:10.000, så man kan finde
stedet i 3 step:
Først overblikket på forsiden, dernæst ortofotoet tættere på, og til sidst kortbilagene 1, 2, osv. tættest på.
INDSÆTTES AF GRETHE

25 m
1:1.000

Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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Redegørelse
Lokalplan 1-1-126
Nedrivning af Budolfihus m. m., Budolfi Plads, Aalborg Midtby
Lokalplanens baggrund og formål
Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af
grunden Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større parkeringsanlæg. Lejeaftalen udløb med
udgangen af 2012 og grunden står nu klar til omdannelse.
Historisk ligger området tæt på Aalborgs vugge. Budolfi Kirke og de
nære omgivelser har rødder tilbage til middelalderens Aalborg. Karréen
med Budolfi Plads var oprindeligt en del af det tætte Skolegadekvarter, som blev bortsaneret i slutningen af 1930'erne. Herefter fungerede pladsen som bl.a. grønttorv og marked, inden den i slutningen af
50'erne blev omdannet til parkeringsplads.
Aalborg Kommune gennemførte i efteråret 2010 en indledende debat
om grundens byudviklingspotentialer og i 2013 blev en del af området
sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten var for lave eller ikke overholdt udbudskravene.
Med udgangspunkt i de tydeligste tendenser i de synspunkter, der
fremkom under debatten i 2010 er området efterfølgende blevet gentænkt bl.a. med fokus på at tilføre området grønne byrums- og opholdskvaliteter (herunder nye forbindelser og flows), aktivitetsskabende funktioner i ny bebyggelse samt med fokus på at fremhæve Budolfi
Kirke og dens sammenhæng med et nyt attraktivt byrum.
Med Aalborg Kommunes køb af Budolfihus (med henblik på nedrivning)
er det blevet muligt at realisere disse visioner. Budolfihus rummer såvel
arkitektoniske som kulturhistoriske kvaliteter, men i en afvejning og
prioritering er det vurderet, at ovenstående visioner for området i højere grad vil kunne opfyldes med nedrivning af eksisterende bebyggelse.
Lokalplanen skal betragtes som en rammelokalplan Den er ikke byggeretsgivende men giver mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan
nedrives. Området skal fremadrettet anvendes til blandet bymæssig
anvendelse, herunder med et stort byrum, men der skal udarbejdes en
ny lokalplan på baggrund af et konkret projekt, inden ny bebyggelse
kan realiseres.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i en del af det centrale Aalborg og afgrænses af gaderne Vingårdsgade, Budolfi Plads og Algade, der udgør
vejadgange til området, samt af Danske Bank-bygningen og Vingaardshus mod vest. Lokalplanområdet benævnes samlet Budolfi Plads.
Budolfi Plads er bl.a. defineret af Budolfi Kirke (uden for lokalplanområdet) og den højderyg, som Algade og kirken ligger på. Herudover er
Budolfi Plads især kendt for sit parkeringsanlæg og tidligere dagligvarebutik. I modsætning til den omkringliggende bebyggelse fremstår
byggeriet på Budolfi Plads i et funktionalistisk/modernistisk udtryk.
Bygningsanlæggene stammer fra 1960’ernes udfyldning af den tidligere
Budolfi Plads og tæller udover parkeringsanlæg og tidligere dagligvarebutik også bygningen Budolfihus.
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Lokalplan 1-1-126
Nedrivning af Budolfihus m. m., Budolfi Plads, Aalborg Midtby
Området er i dag offentlig parkeringsplads og ligger i tæt tilknytning til Budolfi Kirke.

Budolfi Plads er placeret i udkanten af Aalborgs shoppingcentrum, ikke
langt fra gågadenettet. Området er generelt præget af en del trafik,
dels fordi Vingårdsgade og Algade forbinder de to veje Boulevarden
og Vesterbro, og dels fordi parkeringspladsen på Budolfi Plads er en
af de mest benyttede i Aalborg Midtby. Parkringsdækket er med sine
159 parkeringspladser i dag et af midtbyens mest velbelagte offentligt
tilgængelige parkeringsarealer. Området er dermed også belastet af
parkeringssøgende trafik og generelt af støj fra trafikken langs de omkringliggende gader.
Budolfi Plads virker samlet set som en barriere for fodgængere. Flowet
går omkring pladsen i stedet for at lade bylivet sive igennem fra Algade
til Vingårdsgade. Derudover er mange af fortovene smalle, og det er
tydeligt, at det var biltrafikken, der blev prioriteret, da man bebyggede
området efter saneringen. Området opleves fra gadestrækningen Budolfi Plads som nedslidt og "skummelt", og særligt indkørslen til parkeringskælderen kan føles utryg for fodgængere.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Budolfihus
Budolfihus er en toetagers bygning der er opført i starten af tresserne
i tidens stramme, modernistisk formsprog. Bygningen er opført i jernbeton med bærende søjler bag en curtain-wall-facade* der har lodrette
aluminiumssprosser og grøntonede glaspartier.

Budolfihus.

Budolfihus er tegnet af Torben Stokholm og Christian Pedersen og opført af murermester Anker Jacobsen. Bygningen er senere ombygget
fx. på hjørnet mod Budolfi Plads, hvor bygningens nederste etage i dag
fremstår med en buet glasfacade. Budolfihus er præmieret af Aalborg
Kommune i 1963, men er ikke udpeget som en bevaringsværdig eller
fredet bygning. Som nævnt på foregående side er det besluttet at nedrive bygningen og prioritere nye flows og sammenhænge.
*en facade, der "hænger" på en bygning uden at være en del af dens
bærende konstruktion og derved tillader store facadepartier udført i
lette materialer som fx glas.
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Nedrivning af Budolfihus m. m., Budolfi Plads, Aalborg Midtby
Lokalplanområdets omgivelser
Budolfi Plads ligger centralt i Aalborg og udgør mentalt et vigtigt omdrejningspunkt i midtbyen som forbindelsesled mellem det centrale
shoppingområde, den nye havnefront og de omgivende brokvarterer,
Danmarksgadekvarteret/Boulevarden og banegården. Området opleves
som et levende stykke byhistorie, der giver sig til udtryk i gadenavnene, skalaspringene og ikke mindst rækken af de markante bygninger
og institutioner som Budolfi Kirke, Aalborg Teater, Aalborg Historiske
Museum og posthuset samt senest i modernismens byplanlægning på
Vesterbro og det aktuelle lokalplanområde ved Budolfi Plads.
Lokalplanområdet ligger i kanten af
gågadenettet.

De omgivende bebyggelser og vejforløb anvendes primært til blandede
by- og centerformål, hvoraf detailhandelsdelen er dominerende. Lokalplanområdet ligger i kanten af gågadenettet, der samlet er en del af et
større regionalt detailhandelscenter, hvis vareudbud trækker handlende
fra hele landsdelen.
Lokalplanområdet har gode infrastrukturelle forbindelser. Aalborg Banegård og busterminal ligger i gåafstand fra området og via Vesterbro og
Jyllandsgade/Boulevarden er der god adgang til området fra de større
trafikveje. Samtidig er Vingårdsgade et centralt knudepunkt for den
kollektive trafik og virker som et supplement til Nytorv.
Aalborg er kendetegnet ved en række grønne kiler, der trækker landskabet ind i byen. Østeråkilen kommer med Godsbanearealets aktuelle
omdannelse ganske tæt på lokalplanområdet og dets kommende beboere og brugere. Ligeledes har lokalplanområdet gode forbindelser til de
rekreative aktivitetsområder ved den nye centrale havnefront.
Midtbyen er præget af et urbant miljø med solitære træer og beplantning langs vejene eller ved byens pladser. I takt med, at mindre parkeringspladser flyttes til større i randgaderne, bliver der plads til små
byhaver med grøn karakter i midtbyen. Derudover er der ifm. omdannelsen af Aalborg Havnefront et større fokus på grønne byrum med
eksempelvis Jomfru Ane Parken, Utzonparken og den kommende Slotspladsen.

Busstoppet på Vingårdsgade er flittigt anvendt.

Langs Vingårdsgade er der som vist på billedet til venstre en række
træer. Det vil sandsynligvis blive nødvendigt at gentænke beplantningen i forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse på Budolfi Plads. I
perioden under og efter nedrivningen, hvor pladsen fremstår åben og
ubebygget vil træerne dog have stor værdi og rumskabende effekt.
Træerne er derfor ikke udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen,
men hensynet vil blive søgt tilgodeset i det kommende udbud.

Lokalplanens indhold
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at det eksisterende
parkeringsanlæg, den tidligere dagligvarebutik og Budolfihus kan nedrives. Det fremgår herunder, at området på sigt og på baggrund af en
efterfølgende lokalplan kan anvendes til blandede bymæssige formål.
Lokalplan 1-1-126 er således ikke byggeretsgivende.
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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 (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over om lokalplan 1-1-126 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 ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planen
fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og i øvrigt
ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "MV - Screening/scoping", som kan
ses sammen med planen på kommunens hjemmeside i planens høringsperiode.
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.
VVM-pligten vurderes for alle anlæg (både nye anlæg og ændringer af
bestående).
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
anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening.
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 ca. 7 km nord-vest for
Budolfi Plads. I kraft af afstanden vurderes planen/projektet hverken i
sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter at kunne påvirke Natura 2000-områder.
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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Selvom det ikke fuldstændigt kan udelukkes, at bygningerne anvendes
som rasteplads for enkelte individer af sydflagermus og/eller dværgflagermus, vurderes bygningerne at være uden væsentlig betydning for
byens bestand af flagermus. Området er ikke levested for andre artsgrupper opført på Habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen
Planstrategi 2011 sætter fokus på en vækstakse, som samler Aalborgs udvikling i et forløb fra lufthavnen til midtbyen, universitetet og
Østhavnen – og som samtidig er en højklasset kollektiv trafikkorridor.
Lokalplanområdet ligger inden for vækstaksen. Lokalplanområdets potentialer og rolle ift. vækstaksen skal belyses i arbejdet med en senere
byggeretsgivende lokalplan.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.C4
Vingårdsgade, Jernbanegade m.fl., der udlægger området til blandede
bymæssige formål. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.
Kulturarvsareal
Lokalplanområdet ligger inden for et område, Kulturarvsstyrelsen har
udpeget til kulturarvsareal. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk arkæologisk interesseområde af særlig betydning.
Der er tale om landområder, der rummer en kendt arkæologisk forekomst af national eller international videnskabelig betydning, som er
velbevaret, som har et bredt potentiale af fund og anlæg, og som ikke
er totaludgravet. Arkæologiske undersøgelser forud for anlægs- og
jordarbejder i et kulturarvsareal er derfor omkostningskrævende for
bygherren og fjerner samtidigt et uerstatteligt kulturminde. Derfor har
man af både kulturhistoriske og samfundsøkonomiske årsager udpeget en række interesseområder, der skal skabe større hensynstagen
til kulturarven i den fysiske planlægning. Kulturarvsarealerne er ikke
fredede, og det er muligt at foretage både jordarbejder og arkæologiske udgravninger på disse områder, men i forbindelse med jordarbejder
skal det tilstræbes at finde andre egnede arealer for at undgå udgravning i værdifulde kulturarvsarealer.
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 gemt bag højere bebyggelse og er dermed
ikke synligt mod kysten. Lokalplanen muliggør ikke ny bebyggelse,
hvormed en visuel påvirkning af kystlandskabet ikke er til stede.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Fortidsminder
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal 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 om
dette. Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større
forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.
I 2013 gennemførte Nordjyllands Historiske Museum en forundersøgelse på Budolfi Plads, som hovedsageligt fandt sted inde under den
eksisterende parkeringskælder. Ved forundersøgelsen blev der fundet
betydelige arkæologiske anlæg og kulturlag fra yngre germansk jernalder, vikingetid, middelalder og nyere tid. Der blev registeret rester af
mindst 5 huse, 7 nedgravninger, hvoraf to må tolkes som latriner, og to
som stolpehuller. Desuden fandtes 72 lag af diverse stenbelægninger,
gulvlag, affaldslag, gangflader mm. Alle anlæggene må med få undtagelser dateres til middelalderens yngre, omtrentlige halvdel ca. 12001536. Undtagelserne gælder et enkelt hus, der formentlig er yngre,
og et stolpehul, der er ældre. Fra dette stolpehul blev der udtaget 2
prøver til kulstof-14 datering. De viste, at stolpehullet, der formentlig
stammer fra et hus, skal dateres til 778 - 989 og 894 - 1015 e.Kr.
I 2015 har museet udført en supplerende forundersøgelse i kælderen
under Budolfihus. Herved kunne det konstateres, at der under bygningen er betydelige fortidsminder i form af en til dels uberørt undergrundsflade delvist dækket med kulturlag og oldtidsmuld på op til 30
cm. De arkæologiske levn omfatter bl.a. fund af halvkuglekar, og levnene må derfor dateres til vikingetid. Lokaliteten rummer således vigtige oplysninger til perioden omkring Aalborgs opståen.
Samlet set er den arkæologiske vurdering klar: Den undersøgte lokalitet (Budolfi Plads og Budolfihus) rummer betydelige og væsentlige
arkæologiske levn/fortidsminder. Der er tale om en mindre bydel med
et stort potentiale med hensyn til udforskning af byens vikingetidige
og middelalderlige fortid. Den aktuelle lokalitet skal derfor udgraves og
registreres før et eventuelt fremtidigt anlægsarbejde (hvor anlægsarbejder - dvs. nedrivninger, nybyggerier, kloakarbejder osv - forstyrrer
eller ødelægger arkæologiske levn/fortidsminder), da vigtig viden om
Aalborgs vikingetid, middelalder og nyere tid derved ellers vil gå tabt.
Kan en forstyrrelse eller ødelæggelse af kulturlagene ikke undgås, skal
de udgraves arkæologisk.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandssænkning
Såfremt der er behov for grundvandssænkning, skal Miljø- og Energi-
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forvaltningen på grund af områdets særlige beskaffenhed orienteres
inden igangsættelse i henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven.
Nedbrydningstilladelse
I forbindelse med nedbrydningsaktiviteterne reguleres de miljømæssige forhold i henhold til Kommunal Forskrift nr. 004 – ”Forskrift for
miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder samt nedrivningsog renoveringsarbejder i Aalborg Kommune”.
Forskriften fastsætter støjgrænser, tidsrum og andre miljøvilkår for
arbejdets udførelse. Der er for ethvert bygge- og anlægsprojekt på forhånd etableret en retstilstand, som kommunen kan håndhæve direkte
ved evt. klager eller gener.
Nedbrydningen forudsættes udført vha. hensigtsmæssige metoder,
der tilstræber at minimere generne for omgivelserne. Tilsvarende vil
en nedbrydningstilladelse indeholde vilkår om, at valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes mindst muligt af vibrationer, støv og støj, og så sædvanlige
grænseværdier overholdes. Aktiviteterne skal foregå på hverdage mandag - fredag i normal arbejdstid (dvs. kl. 07.00 - 18.00).
Da selv små vibrationer kan udløse skader i bygninger, der i forvejen
har revner, vil der i en nedbrydningstilladelse være opstillet vilkår om,
at der udføres løbende vibrationsmålinger under nedbrydningsarbejdet,
og at vibrationshastigheden målt på soklen skal holdes under 1 mm/s.
Ved støv- og støjgener eller risiko herfor vil en nedbrydningstilladelse
tilsvarende indeholde vilkår om, at der foretages nødvendige afværgeforanstaltninger. Der skal overholdes en grænseværdi for støj på 70
dB(A) målt som det ækvivalente korrigerede støjniveau udendørs ved
beboelse uden for skel. Der vil endvidere være vilkår om, at der ikke
knuses beton eller andet byggeaffald på stedet.
Entreprenøren har desuden pligt til at sørge for renholdelse af byggepladsen og benyttede veje uden for byggepladsen. I det tidsrum, hvori
der er foregået transport af beton og affald fra byggepladsen, skal omkringliggende veje mv. rengøres hver dag efter arbejdets afslutning.
Budolfihus og parkeringsanlægget inden for lokalplanområdet er opført
i 1960’erne, hvorfor der er en forventning om fund af forurenede stoffer i byggeriet. Aalborg Kommune har derfor fået udarbejdet en kombineret miljø-screening og kortlægning af Budolfi Plads.
Der er på Budolfi Plads registreret forekomster af PCB, tungmetaller og
asbest. En nedbrydningstilladelse vil indeholde vilkår om, at forurenede
stoffer og bygningsaffald i øvrigt håndteres og bortskaffes efter gældende forskrifter.
Jordforurening
Det vides, at der blandt andet har ligget en tidligere tank- og servicestation på grunden.
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Lokalplanområdet er kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven (lov
nr. 370 af 2. juni 1999 med senere ændringer). En kortlægning medfører, at der skal indhentes en tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven,
hvis det ønskes at etablere bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. Der skal således forud
for projektet udføres de nødvendige forundersøgelser eller på anden
måde dokumenteres, at den planlagte ændrede anvendelse er miljøog sundhedsmæssigt forsvarlig, jf. jordforureningslovens § 8 stk. 3.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden
arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21
og Jordforureningslovens § 71.
Der er 1. januar 2008 indført regler om områdeklassificering. Hvis
ejendommen er omfattet af områdeklassificeringen betyder det, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning
af jord fra den enkelte ejendom skal anmeldes til Aalborg Kommune,
og at jorden fra den enkelte ejendom skal analyseres i forbindelse med
jordflytningen. Flytning af jord fra kortlagte arealer samt offentlige veje
skal ligeledes anmeldes til Aalborg Kommune.
Trafik og parkering
Parkeringsdækket på Budolfi Plads er med sine 159 parkeringspladser i
dag et af midtbyens mest velbelagte offentligt tilgængelige parkeringsarealer. Derudover er der i området ca. 200 private parkeringspladser,
heriblandt 24 private, men offentligt tilgængelige kundeparkeringspladser til Danske Bank og 101 parkeringspladser i parkeringskælderen på
Budolfi Plads, som berøres af nedbrydningen.
Cowi har for Aalborg Kommune lavet en parkeringsopgørelse for 2014
over belægningsgrader på de større offentligt tilgængelige parkeringsanlæg. Belægningsgraden er opgjort ved middagstid i uge 46, der kan
betragtes som en "normaluge" og ved middagstid i uge 51, som er
ugen op til jul. Nedenstående kort viser antallet af ledige parkeringspladser ifølge parkeringsopgørelsen. Det røde tal viser antallet af ledige
parkeringspladser i uge 46, og det blå i uge 51. Som det fremgår, er
restkapaciteten væsentligt større end det antal parkeringspladser, der
nedlægges på Budolfi Plads, selv i uge 51.
Under selve nedbrydningsarbejdet vil det være nødvendigt at regulere
trafikken rundt på Budolfi Plads. Der vil dog være mulighed for at opretholde kørsel rundt om pladsen i en retning. I Vingårdsgade er det
muligt at tillade buskørsel i begge retninger. Busstoppesteder i den
nordlige del af Vingårdsgade skal dog midlertidigt flyttes, fx til den
vestlige ende af Vingårdsgade.
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På kortet ses antallet af ledige parkeringspladser ifølge Cowis parkeringsopgørelse. Det røde tal viser
antallet af ledige parkeringspladser
i uge 46, og det blå i uge 51.

Af kortet ses, hvordan trafikken
kan reguleres under nedbrydningsarbejdet.
Rød: Regulering af biltrafik.
Grøn: Regulering af bustrafik.
Rød cirkel med gul kant: Forslag til
placering af midlertidigt busstoppested.

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 forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. 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. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 28.02.1963
Titel: Dok om tilslutning til kloaksystemet mv.
Påtaleberettiget: Ejer af 401b, Aalborg Bygrunde, dvs. Aalborg Kommune
Matr.nr. 401b, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 06.10.1962
Titel: Dok om forbud mod yderligere bebyggelse end existerende bankog kontorbygning mv.
Påtaleberettiget: Bygningskommissionen i Aalborg Kommune
Matr.nr. 401b, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 22.12.1962
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv., parkeringsanlæg mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Byråd
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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 eksisterende bebyggelse kan nedrives.

1.2

at området på sigt kan anvendes til blandede bymæssige formål.

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.
Bilag 1 er et matrikelkort, og af kortet kan aflæses, hvilke matrikelnumre planen omfatter.

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse
• Rekreative formål, herunder mindre, midlertidige bygninger til områdets anvendelse til rekreative formål.
• Tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

3. Arealanvendelse

Det er ønsket, at området kan anvendes til midlertidige aktiviteter,
indtil områdets omdannelse igangsættes.
Området skal fremadrettet anvendes til blandede, bymæssige formål.

4. Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Nedrivning
Eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet kan nedrives.

5.2

Ny lokalplan
Der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan, inden der kan opføres ny bebyggelse inden for lokalplanområdet.

6. Bebyggelsens udseende
Ingen bestemmelser.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Ubebyggede arealer, generelt
Arealet skal efter nedrivning af den eksisterende bebyggelse efterlades
ryddet og med et ordentlig udseende, og så det ikke er til gene for brugere i/af området.

7.2

Oplag
Oplagring af affald og henstilling af varer må ikke finde sted.
Parkering af varevogne, busser og lignende er ikke tilladt.
Inden for lokalplanens område må der ikke henstilles uindregistrerede
køretøjer, herunder større både eller uindregistrerede campingvogne,
skurvogne, både og lignende.
Lokalplanens bestemmelse 7.2 gælder ikke i forbindelse med nedrivning af den eksisterende bebyggelse.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Vingårdsgade, Budolfi
Plads og/eller Algade.

8.2

Vejadgang til privat parkeringsplads
Vejadgangen til den private parkeringsplads mellem Danske Bank og
Vingårdshus skal sikres som vist på Bilag 2.

8.3

Stier og parkering
Ingen bestemmelser om stier og parkering.

9.1

Renovation og affald
De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal overholdes.

9. Tekniske anlæg
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9.2

Ledninger og kabler
Der kan placeres tekniske anlæg til forsyning af fremtidige bygninger
mv. indenfor lokalplanområdet.

10. Miljø
10.1 Jordflytning
Flytning af overskudsjord fra lokalplanområdet skal inden flytning anmeldes til og anvises af Aalborg Kommune.
10.2 Jordforurening
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. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.
10.3 Støj, støv og vibrationer
Bygningsnedrivningen skal udføres i henhold til Kommunal Forskrift nr.
004 – ”Forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder
samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune”. I forbindelse med tilladelsen til nedrivnings- og renoveringsarbejder kan
der blive stillet krav til de foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne.
10.4 Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med projektet bliver behov for en midlertidig grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen kontaktes
inden igangsættelse. Der kan blive stillet særlige vilkår og krav om
beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne samt påvirke
eksisterende jordforureninger i området.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser
i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 16:
Matr.nr. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 28.02.1963
Titel: Dok om tilslutning til kloaksystemet mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 401b, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 06.10.1962
Titel: Dok om forbud mod yderligere bebyggelse end existerende bankog kontorbygning mv.
Påtaleberettiget: Bygningskommissionen i Aalborg Kommune
Matr.nr. 401b, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 22.12.1962
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv., parkeringsanlæg mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Byråd

15. Retsvirkninger
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
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Kommunen 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 kommunen
ekspropriere.
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Godkendelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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