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Klagefristen for en miljøscreening er 4 uger.
Høringsperioden for en egentlig miljøvurdering er den samme som for en lokalplan, minimum 8 uger.
Fristerne offentliggøres på www.aalborgkommune.dk/lokalplan

Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger:
Aalborg Kommune
By- og landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5, Postboks 219
9400 Nørresundby
Miljøsagsbehandler: Pia Mathiasen, tlf. 9931 2417
Mail: plan.byg@aalborg.dk
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Boliger og erhverv, Kjellerupsgade 12 og 14, Aalborg Midtby
Lokalplanens baggrund og formål
Byrådet har på mødet d. 11. oktober 2012 godkendt boligprogram
2013-15 for det almene byggeri, herunder et projekt med 100 ungdomsboliger, i alt ca. 5000 m2, på adressen Kjellerupsgade 14. Ud over
ungdomsboligerne ønsker bygherre, Boligselskabet Limfjorden, at opføre 1000 m2 kontor til deres egen administration, Vivabolig. Ialt ønsker
bygherre at opføre et byggeri på ca. 6000 m2.
Kjellerupsgade 14 huser i dag Aalborg Symfoniorkester, som skal flytte
til nye lokaler i Musikkens Hus. Området skifter derfor anvendelse fra
kulturelle formål til boliger og erhverv, og Symfonien nedrives.
På samme matrikel som Kjellerupsgade 14 ligger Kjellerupsgade 12.
hvor der er opført et ungdomsbolig-byggeri i 2013. Lokalplanen vil omfatte hele matriklen.

Konklusion på miljøscreening/miljøvurdering af planen
Samlet vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planen er
således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet under Screeningen side 3.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er gældende
for lokalplanen, for at forudsætningen i miljøscreening/miljøvurdering
holder.
• Krav om lavenergibyggeri.
• Krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.
• Krav om at trafikbelastningen ikke må overstige grænseværdier for
trafikstøj indendørs.
• Krav om at regnvand skal håndteres lokalt ved hjælp af LAR løsninger.
• Krav om græsarmering på stier.
• Krav, der muliggør etablering af grønne tage, facader og taghaver.
• Krav om opholdsarealer skal have beplantning (buske og træer) og
fremstå grønt.

Bæredygtighedstemaer i lokalplanen
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 lokalplanen er der arbejdet med bæredygtighedstemaerne ”Natur”,
”Miljø”, ”Sociale værdier”, "Lokale værdier" og ”Økonomi”.
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Natur
Der stilles krav om opholdsarealer på mindst 10 % af etagearealet.
Opholdsarealer skal have beplantning (buske og træer) og fremstå
grønt.
Beplantning skal danne visuel afskærmning mod eksisterende parkering på naboarealet.
Der skal være græsarmering på stier og eventuelle overjordiske parkeringspladser.
Miljø
Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibygninger under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
Regnvandet skal håndteres lokalt ved hjælp af LAR-løsninger.
Lokalplanen muliggør etablering af grønne tage, facader og taghaver.
Projektet betyder, at der sker en fortætning af byen. Der skal ske en
tilpasning til stedet, som kommer til udtryk gennem arkitekturen via
højder, materialevalg osv.
Der skal være rigelig cykelparkering, som understøtter den centrale
placering og gode tilgang til offentlig transport. Som minimum skal Pnormen for cykelparkering overholdes.
Sociale værdier
Der skal være min. 10 % fælles opholdsareal.
Der søges skabt rammer for et nyt mindre boligområde, hvor naboskab
og sociale aktiviteter kan trives.
Der kan overalt etableres handicapvenlig adgangsmulighed til boligerne
Lokale værdier
Området ligger tæt på større, rekreative arealer såsom Karolinelund,
Sauers Plads og havnefronten.
Økonomi
Lokalplanområdet er beliggende i vækstaksen og vil dermed bidrage
positivt til at få omsat planstrategien til konkrete projekter. Projektets
realisering forventes at medvirke til at skabe øget værdi i området.

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

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

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien
I forhold til Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi er der mål, der er relevante i forbindelse med planlægningen. De
relevante er beskrevet nedenfor.
Lokalplanen fremmer målet om at byfortætte og byudvikle nær den
kollektive trafiks hovedkorridor.
Lokalplanen fremmer målet om mindre energiforbrug og udledning af
CO2, da der stilles krav om lavenergibyggeri med anbefaling om, at
byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
Lokalplanen fremmer målet om at håndtere regnvand lokalt.
Forebyggelse og tilpasning til de forventede klimaforandringer fremmes
ved, at der stilles krav om separatkloakering og LAR-løsninger til begrænsning, neddrosling og rensning af overfladevandet.
Lokalplanen fremmer målet om at mindst 10 % af grundarealet skal
være grønt.
Lokalplanen fremmer målet om flere på cykler, da området ligger i cykelafstand til midtbyen, dagligvarebutikker m.m.
Der skabes mere naturindhold i området i forbindelse med kravet om
LAR-løsninger til håndtering af over-fladevandet og kravet om at området udvikles med en grøn profil dvs. krav om begrønning og beplantning.

Miljøvurderingsloven - screening
Loven om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier
for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis en plan medfører væsentlig indvirkning på miljøet, skal
der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4 pkt 10b: ”Anlægsarbejder i byzone”. Det vurderes dog samtidig, at planen er omfattet
af lovens undtagelsesbestemmelser, § 3 stk. 2, idet den fastlægger
anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun
gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet.
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Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag
2. Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planen: biologisk mangfoldighed, flora og fauna, landskab,
grundvand, overfladevand og jordbund, klimatiske faktorer, befolkningens levevilkår og materielle goder, menneskers sundhed, kulturarv,
arkitektonisk arv og arkæologisk arv.
Samlet vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planen er
således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet i det følgende. De øvrige kriterier i
lovens bilag 2 er dog også kort beskrevet og vurderet.
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Vurderes ikke at være relevant, da der ikke er nogen væsentlige naturinteresser i lokalplanområdet. Området fremstår i dag fuldt udbygget
uden buske eller træer. Eventuel etablering af taghaver vil generelt set
være til gavn for dyre- og planteliv.
Landskab
Vurderes ikke at være relevant, da der ikke er nogen væsentlige landskabelige værdier i lokalplanområdet.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Der er ingen drikkevandsinteresser i området.
Områdets beskaffenhed kan betyde udgifter til yderligere undersøgelser for grundejer i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.
Såfremt der i forbindelse med byggeriet er behov for en grundvandssænkning, skal Forsyningsmyndigheden orienteres på grund af områdets særlige beskaffenhed. Der kan blive stillet krav om beregninger
eller en grundvandsmodel for at sikre, at en grundvandssænkning ikke
vil påvirke indvindingen for de almene vandværker i baglandet.
Vurderes at have en positiv påvirkning i forhold til lokal håndtering af
overfladevand. I henhold til Aalborg kommunes bæredygtighedsstrategi
fremgår det, at regnvand skal håndteres lokalt, hvor det er muligt.
Der skal anvendes LAR-løsninger til begrænsning, neddrosling og rensning af overfladevandet fx ved etablering af grønne tage, regnbede,
grøfter, render, udformning af befæstelse, beplantning og taghaver.
Klimatiske faktorer
Vurderes at have en positiv påvirkning, da der stilles krav om lavenergi
og anvendelse af LAR-løsninger.
Kælderetagen skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive
oversvømmet.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Begrænsninger og gener over for befolkningen
Vurderes at have en negativ påvirkning dog ikke væsentlig, da opholdsarealer er mindre end foreskrevet i kommuneplanens retningslinje
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– der anlægges 10% i stedet for 30%. Vurderingen af stedet er, at behovet for opholdsarealer kan dækkes med et areal svarende til 10% af
etagearealet. Dette begrundes i bebyggelsens bynære placering, som
betyder, at der findes andre rekreative muligheder i nærheden, herunder bl.a. parken i Karolinelund og de nærliggende torve og pladser,
samt de bynære havnearealer. Der er desuden i lokalplanen fokuseret
på at skabe grønne opholdsarealer med gode solforhold, således at
kvaliteten af opholdsarealerne vægtes frem for størrelsen. Desuden er
opholdsarealerne prioriteret højere end parkering, som skal foregå i Pkælder i stedet for i gårdrummet.
Fremkommelighed
Der ændres ikke på vej- og stiforhold og dermed muligheden for trafikafvikling. Med hensyn til krydset Danmarksgade/ Løkkkegade, der skal
vejbetjene området, er det (jf. notat om ”Trafikvurdering Kjellerups-gade 12 og 14” fra Rambøll af 01-10-2013) vurderet, at der er tilstrækkelig restkapacitet i krydset til afvikling af den øgede trafikbelastning,
som de nye funktioner i området medfører.
Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb
Boligerne placeres i midtbyen, hvor der også findes uddannelsesinstitutioner, virksomheder (arbejdspladser) og indkøbsmuligheder.
Menneskers sundhed
Støjpåvirkning
Trafikmængder omkring Kjellerupsgade samt den omkringliggende bebyggelses høje karakter må forventes at give anledning til støjproblemer, der givetvis skal håndteres.
Dette understøttes af den støjkortlægning, der er gennemført frem til
sommeren 2012. Grænseværdien for boliger er 58 dB. Ud fra overslagsberegninger vurderes det, at støjen når et niveau på 2-7 dB højere end grænseværdien ved matrikelgrænsen (altså en mindre overskridelse).
Ved ny bebyggelse sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som
trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Der
vil blive stillet planbestemmelser, der sikrer, at dette bliver overholdt.
Vurderes at have en negativ påvirkning dog ikke væsentlig.
Lys-/skygge-/vindgener
Planen muliggør et byggeri med en øget tæthed og øgede højder, hvilket kan medføre vind- og skyggegener for naboer. Bygherre har udarbejdet skyggediagrammer for det nye byggeri som viser, at der ikke
sker væsentlige ændringer i sol-/skyggeforholdene. Mht. vindforhold
skønnes det, at der set i forhold til den omkringliggende bebyggelse,
som er opført i varierende højder i en fuldt udbygget karréstruktur og
med de eksisterende gadeforløb, vil der ikke ske en væsentlig ændring
i vindforholdene. Vurderes at have en negativ påvirkning dog ikke væsentlig.
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Friluftsliv og rekreative interesser
Vurderes at have en positiv påvirkning, da området ligger tæt på større, rekreative arealer såsom Karolinelund, Sauers Plads og havnefronten.
Mulighed for bevægelse
Vurderes at have en positiv påvirkning, da området ligger i centrum
med mulighed for anvendelse af cykel og kollektiv trafik. I nærområdet
ligger Karolinelund, der pt. anvendes som en have med forskellige muligheder for udendørs bevægelse.
Sikkerhed/risiko for uheld
Området ligger 250 m vest for virksomheden Tulip Food Company.
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen (i medfør af miljøbeskyttelsesloven m.fl.). Lokalplanområdet er beliggende inden for den
generelle sikkerhedszone, der er om Tulip i henhold til ”Cirkulære om
planlægning af arealanvendelse inden for en afstand af 500 meter fra
risikovirksomhed”
Dette betyder, at der inden for området ikke må planlægges aktiviteter,
der er svært evakuerbare (hospital, plejehjem og lign.).
At Tulip er en risikovirksomhed indebærer, at virksomheden skal udarbejde et sikkerhedsdokument for forebyggelse af større uheld og i den
sammenhæng udlægge en nærmere vurderet sikkerhedszone. Tulips
sikkerhedsdokument er under udarbejdelse, og sikkerhedszonen er
ikke endelig fastlagt. Vurderes at have en negativ påvirkning dog ikke
væsentlig.
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier
Vurderes at have en negativ påvirkning dog ikke væsentlig, da planen
muliggør nedrivning af Symfonien, som er opført i 1950. I kraft af sin
funktion (tidligere biograf, nu symfoniorkester) og sin arkitektur er
”Symfonien” et stykke kulturhistorie, som vil blive fjernet ved gennemførelsen af planen. Symfonien er et eksempel på vældfærdssamfundets
bygninger. Huset ”Europa Bio” hørte til den sidste bølge af store biografer i Aalborg.
Arkitektoniske værdier
Bygningen er tegnet af arkitekt Arne Kjær, og er opført i sammenhæng
med Kjellerupsgade 12, som husede Arbejdsmændenes Fællesorganisation. Bygningen har de sidste 30 år huset Aalborg Symfoniorkester.
Bygningen er opført i røde mursten og beton, med en åben forplads på
søjler. Bygningen er præmieret i 1960, hvor den håndværksmæssige
kvalitet er fremhævet, og igen i 1982, hvor den blev bygget om fra biograf til brug for Aalborg Symfoniorkester. Bygningen vil med lokalplanen blive erstattet af ungdomsboliger, som vil blive opført i en nutidig
arkitektur.
Arkæologiske værdier
Der er ikke registreret arkæologiske værdier indenfor planområdet
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Loven
Miljøscreeninger og miljøvurderinger udarbejdes med hjemmel i 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'.

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

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

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

