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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.

December 2013 • Side 3

d

T

ts
of

j
Ve

Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 1-2-110
Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby Midtby
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et privat ønske om at byudvikle arealet til helårsboligformål. Der er udarbejdet en bebyggelsesplan for området med henblik på at opføre tæt-lav boligbebyggelse på
arealet.
Målet med planlægning i denne bydel er at sikre, at bydelen fortsat udvikles som blandet byområde. Endvidere ønskes byrummet mellem Thistedvej og jernbanen forskønnet og den bymæssige karakter styrket.
Området langs banelegemet skal ved beplantning understreges som en
grøn forbindelse, hvor der bl.a. etableres en beplantet vold. Lokalplanen er udarbejdet for at gøre det muligt at omdanne lokalplanområdet
til et nyt byområde, der primært skal anvendes til boliger.

Konklusion på miljøscreening af planen
Samlet vurderes det, at påvirkningerne af planen ikke er væsentlige,
og planen er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet i afsnittet Miljøvurderingsloven screening.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er gældende
for lokalplanen, for at forudsætningen i miljøscreeningen holder:
• Krav om lavenergibyggeri.
• Krav om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg.
• Krav, der muliggør etablering af solceller.
• Krav om, at LAR-løsninger skal anvendes til begrænsning og neddrosling af overfladevandet, fx ved etablering af grøfter, regnbede,
udformningen af befæstelse, beplantning af veje, stier og parkeringspladser.
• Krav om etablering af et åbent regnvandsbassin, således at overfladevand kan renses og neddrosles inden afledning til offentlig kloak.
• Krav om sokkelkote på min 2,42 m DVR90 af hensyn til klimasikring.
• Krav om, at der skal etableres en støjskærm langs Lindholm Nærbanevej, der sikrer, at boligerne ikke påvirkes af trafikstøj
• Krav om, at området udvikles med en grøn profil, skal fremstå med
grøn belægning og beplantning.
• Krav om, at ubebyggede arealer skal etableres med beplantning.
• Krav om begrønning af støjskærm og visuel skærm.
• Krav om en offentlig stiforbindelse langs banen.
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Bæredygtighedstemaer i lokalplanen

Social

I lokalplanen er der arbejdet med bæredygtighedstemaerne 'Økonomi',
'Miljø', 'Natur', 'Social' og 'Lokale værdier'.
Lokale
værdier

Natur
Miljø
Økonomi

Økonomi
Projektområdet er beliggende i vækstaksen og vil dermed bidrage positivt til at få omsat planstrategien til konkrete projekter. Området er
privatejet, og realiseringen af intentionerne i planlægningen er derfor
afhængig af samspillet mellem private investorer og kommunen.
Projektets realisering forventes at medvirke til at skabe øget værdi i
området.
Miljø
Den miljømæssige bæredygtighed kan omfatte initiativer vedrørende
energi- og ressourceforbrug, transport, støj, forurening mv. Den miljømæssige bæredygtighed prioriteres i projektet ved følgende:
• Lokalplanen muliggør etablering af solceller som et bidrag til anvendelse af vedvarende energi.
• Der stilles krav om, at byggeriet opføres som lavenergibyggeri. For
at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
• Nærheden til bymidten og kollektive trafikforbindelser giver optimale
betingelser for at fremme cyklisme og den kollektive transport, og
dermed begrænses biltransporten med de miljøkonsekvenser dette
har, både med hensyn til luftforurening, og med hensyn til minimering af behov for vejanlæg, parkering mm.
• Bebyggelsen medvirker til fortætning af området, da der er tale om
et område, som tidligere har ligget ubenyttet.
• Der stilles krav om minimum sokkelkote for at undgå oversvømmelse af boligerne.
• Der stilles krav om etablering af støjskærm mod Lindholm Nærbanevej.
Natur
Ved at håndtere regnvandet lokalt vil det medføre en reduceret spildevandspåvirkning af natur og vandmiljø.
Selvom der bygges i et tidligere ubebygget område fastlægger lokalplanen varieret naturindhold ved etablering af LAR-løsninger samt etablering af beplantningsbælte, træer og øvrig beplantning. Eksisterende
værdifulde træer søges bevaret.
Social
Der søges skabt rammer for et nyt mindre boligområde, hvor naboskab
og sociale aktiviteter kan trives. Den eksisterende sti gennem området
langs med jernbanen opretholdes.
Lokale værdier
Området har en god placering i forhold til natur og rekreation ved Limfjorden og samtidig i forhold til adgangen til midtbyernes mange forskelligartede tilbud og uddannelsesmuligheder.
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Forudsætninger
Planloven giver ikke mulighed for at lave lokalplanbestemmelser for
alle de emner, det brede bæredygtighedsbegreb i Miljøvurderingsloven
har. I stedet forudsættes det i miljøvurderingen, at de hensigtserklæringer mv., der er arbejdet med i lokalplanen, også gennemføres ved
planens realisering. I denne miljøvurdering forudsættes følgende:
Der kan ikke meddeles dispensationer, der er i strid med lokalplanes
principper, herunder især lokalplanens formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra målet i lokalplanen.

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

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien
I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi og klimastrategi er der mål, der er relevante i forbindelse med planlægningen. De
relevante er beskrevet nedenfor.
Bæredygtig by og bolig
• Lokalplanen fremmer målet om at håndtere regnvand lokalt.
• 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. Herudover åbnes der mulighed for opsætning af solceller.
• Lokalplanen fremmer målet om at byfortætte og byudvikle nær den
kollektive trafiks hovedkorridor.
• Lokalplanen fremmer målet om flere på cykler, da området ligger i
cykelafstand til midtbyen, dagligvarebutikker m.m.
Spildevand og regnvand
Forebyggelse og tilpasning til de forventede klimaforandringer fremmes
ved, at der stilles krav om følgende:
• Separatkloakering.
• At sokkelkote på ny bebyggelse fastsættes til min.2,42 m DVR90 jf.
Klimastrategien,
• LAR-løsninger til begrænsning, neddrosling og rensning af overfladevandet.
Natur og miljø
Der skabes mere naturindhold i området i forbindelse med kravet om
LAR-løsninger til håndtering af overfladevandet og kravet om, at området udvikles med en grøn profil, dvs. krav om begrønning og beplantning.
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Miljøvurderingsloven - screening
'Lov om miljøvurdering af planer og programmer' opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal
der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 10b: 'Anlægsarbejde i
byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser'. Det
vurderes dog samtidig, at planen er omfattet af lovens § 3, stk. 2, idet
den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der
skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2.
Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planen: 'Biologisk mangfoldighed, fauna og flora', '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, fauna og flora
Vurderes ikke at være relevant, da der ikke er nogen væsentlige naturinteresser i lokalplanområdet.
Landskab
Vurderes ikke at være relevant, da der ikke er nogen væsentlige landskabelige værdier i lokalplanområdet.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Vurderes at have en positiv påvirkning i forhold til lokal håndtering af
overfladevand. I henhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi fremgår det, at regnvand skal bortledes lokalt, hvor det er muligt.
Overfladevand i lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak
eller vandløb neddrosles til 1 l/sek pr. ha. Overfladevandet skal inden
udløb renses svarende til den rensningsgrad, der kan opnås i et veldimensioneret vådt bassin med dykket afløb. I fald der ikke er plads til et
vådt bassin, så skal der stadigvæk ske en neddrosling af overfladevandet og krav om sandfang og olieudskiller inden afledning til kloaksystemet. Der skal anvendes LAR-løsninger til begrænsning og neddrosling
af overfladevandet fx ved etablering af regnbede, grøfter, render, udformning af befæstelse, beplantning af veje, stier og parkeringsarealer.
Klimastrategien foreskriver, at lokalplaner skal indeholde krav om decentral håndtering af regnvand, herunder LAR, forsinkelse og befæstelsesgrad, jf. Aalborg Kommunes Klimastrategi.
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Forsinkelse og fordampning anbefales som LAR-løsning, da området
ikke er godt til nedsivning; der er kun 2-3 m til grundvandet. LARløsninger kan være grønne tage, regnbede, grøfter, render og et åbent
regnvandsbassin.
Lokalplanen ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.
Klimatiske faktorer
Vurderes at have en positiv påvirkning, da der stilles krav om lavenergi, anvendelse af LAR-løsninger samt sokkelkote.
Klimastrategien foreskriver, at byomdannelse og nyt byggeri i eksisterende byområder, hvor der er risiko for oversvømmelse, skal højtvandssikres, og at der ved byggeri inden for de 6 fokusområder skal
foretages klimasikring af byggeri beliggende under kote +2,5 m.
Den sokkelkote, der er indsat i lokalplanen, er 100-års-hændelsen.
Klimastrategien anbefaler, at der i de centrale havneområder i Nørresundby, som er et af fokusområder i klimastrategien, skal foretages en
klimasikring af byggeri under kote +2,5 m, hvor der er risiko for oversvømmelse.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vurderes at have en positiv påvirkning, da lokalplanen giver mulighed
for boliger med nem adgang til offentlige transportmidler, vejnettet og
indkøbsmuligheder. Der etableres offentlig stiforbindelse med nem adgang til dagligvarebutikken på naboejendommen.
Menneskers sundhed
Området er påvirket af trafikstøj, hvilket som udgangspunkt har en negativ påvirkning. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmning for
trafikstøj i forhold til lokalplanområdets opholdsarealer og boliger. På
den baggrund vurderes det at have en neutral/positiv påvirkning.
Der er foretaget støjberegninger, der viser, at lokalplanområdet ikke er
belastet af støj eller vibrationer fra jernbane, jf. Bilag C.
Lokalplanområdet er i dag belastet af trafikstøj fra Lindholm Nærbanevej. Der er gennemført støjberegninger, der viser, at opholdsarealer og
dele af facader vil være belastet af trafikstøj over grænseværdierne.
Der skal etableres støjskærm på min. 2,0 m højde, således at grænseværdien på 58 dB overholdes på opholdsarealer og facader, således at
det indendørs støjniveau ikke overstiger 46 dB med åbne vinduer og 33
dB med lukkede vinduer, jf. Bilag C.
For at sikre den fornødne afstand til jernbanen, så Miljøstyrelsens gældende regler for rystelser, vibrationer og støj mv. er overholdt, skal
boligbebyggelsen opføres langs områdets sydvestlige del. Der foreligger en dokumentation for måling af vibrationer, der konkluderer, at ny
bebyggelse kan placeres indtil ca. 17 m fra midte af jernbanelinjen,
uden at kravene til vibrationsniveau Law overskrides.
Støjberegningerne for jernbanestøj viser, at området ikke er belastet af
støj fra jernbane.
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Områdets beboere får nem adgang til grønne områder, herunder Lindholm Strandpark. Endvidere ligger området i cykelafstand til byen.
Dette vurderes at have en positiv på virkning.
Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Vurderes ikke at være relevant.
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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.

