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Lokalplan 5-9-108

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag
i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver Byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men Byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og bestemmelser
til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til
byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at
de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter
Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel gør
det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.
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Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller
projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
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 godkendes planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
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.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel (AKV) ligger ca. 2 km nord for Langholt og er den
nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker.
Fabrikken producerer stivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens ca. 165
andelshavere, der hovedsageligt er bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. Kartoflerne leveres til
fabrikken i perioden september til december, hvor der produceres kartoffelstivelse i døgndrift.
Årsproduktion er på ca. 50.000 ton. Produktet lagres i lukkede og isolerede siloer. Herfra overføres
kartoffelstivelsen til direkte pakning som fødevarer (kartoffelmel) eller til produktion af papirstivelser
(ikke-fødevarer).
Hovedparten af kartoffelstivelse forædles i et tæt samarbejde med det amerikansk-ejede selskab
Cargill, med hvem AKV har dannet et 50/50 joint-venture selskab, Cargill-AKV I/S. Dette selskab
fremstiller forskellige modificerede stivelser til brug indenfor papirindustrien. Forædlingen foregår
hele året og i døgndrift på et særskilt anlæg på AKV´s fabriksareal.
Hele processen er overvåget af procesoperatører, der løbende kontrollerer og sikrer, at produktionen
opfylder kravene til fødevareproduktion.
Lokalplanen har til formål at sikre, at virksomheden fortsat kan udvikles i området under hensyntagen
til omgivelserne.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er ca. 23,7 ha og dækker hele det areal som ejes af AKV Langholt, undtagen det
areal mod nord, som ligger inden for åbeskyttelseslinjen.
I området er indrettet administration, parkering, forarbejdningsanlæg, lager og oplag samt 3 større
bassiner. En del af lageret foregår i siloer, hvoraf de højeste er ca. 40 m.
Langs områdets afgrænsning mod vest, syd og øst er fabriksanlæggene omgivet af høj beplantning.
Tilkørsel til området foregår primært fra motorvejen ved Lyngdrupvej og videre til Gravsholtvej - en
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strækning på ca. 1,5 km.
Området ligger i landzone og forbliver i landzone.

Virksomheden set mod syd fra P-pladsen. Til venstre ses administrationsbygninger. I midten ses siloerne, hvor
kartoffelstivelsen bliver opbevaret.

Del af bebyggelsen set fra sydøst. I baggrunden ses de to store siloer. Klik på billedet for at se stor udgave.

Overfladevand fra arealerne ledes til et regnvandsbassin inden for området, hvorfra vandet ledes
videre ud på et areal beplantet med pil. Der er en vold mellem pilearealet og engarealet mod nord, så
der ikke sker overløb til engarealet.

Regnvandsbassinet, som overfladevand ledes til. I baggrunden ses pilearealet, hvor bassinet udleder til. Klik på
billedet for at se stor udgave.

Omgivelser
Arealet nord for lokalplanområdet er omfattet af en 150 m beskyttelseszone fra Gerå. Matrikel 3p
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Horsens By, Horsens, som kartoffelmelsfabrikken ligger på, er afgrænset mod nord af Gerå og ligger
derfor delvist inden for åbeskyttelseslinjen. Den del af matriklen, som ligger inden for
åbeskyttelseslinjen, er ubebygget og hovedparten beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven som
mose og eng.
Området er hovedsagelig omgivet af landbrugsjord og enkelte landbrugsejendomme. Motorvejen
ligger ca. 1 km vest for kartoffelmelsfabrikken.

Beskyttet natur nord for lokalplanområdet langs med Gerå. Inden for lokalplanområdet ligger der en
beskyttet sø. Klik på billedet for at se stor udgave.
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Lokalplanens indhold
Der henvises til Kortbilag 2.
Adgang til virksomheden sker fra Gravsholtvej ved lokalplanområdets nordvestlige hjørne, hvor der
er parkeringsanlæg, og hvorfra de interne veje fører ud til produktions- og lagerfaciliteterne.
Lokalplanområdet er struktureret, så virksomheden ikke virker for dominerende i det relativt flade
landskab, idet de højeste bygninger placeres centralt i området. Dette sikres gennem placeringen af
bebyggelsen og afskærmende beplantning.
Bebyggelse
Bebyggelse og anlæg skal opføres mindst 30 m fra skel (på Kortbilag 2 betegnet som Byggelinje), og
de høje anlæg (siloer mv.) skal placeres midt i området inden for et byggefelt beliggende mindst 50 m
fra skel (på Kortbilag 2 betegnet som Byggefelt). Her kan bebyggelse opføres i op til 40,0 meters
højde.
Byggefelt og byggelinje følger skel med ovenstående afstandskrav mod vest, øst og syd. Mod nord
er byggefeltet afgrænset af den beskyttede sø. Der lægges vægt på, at den dominerende
bebyggelse fremstår som et samlet anlæg og markant fikspunkt i landskabet.
Hvis den ny byggemulighed mod øst benyttes, så skal der også etableres afskærmende beplantning
både nord og syd for byggefeltet, så hele bebyggelsen afskærmes mod omgivelserne.
Byggelinjen omfatter et areal på ca. 13,7 ha. Heri er indeholdt byggefeltet til høj bebyggelse på ca. 5
ha.
Der må ikke opsættes skiltning på bebyggelsen, som er synlig fra omgivelserne.
Beplantning
Eksisterende afskærmende beplantning inden for lokalplanens afgrænsning bevares, og der
reserveres areal til etablering af nyt afskærmende beplantningsbælte mod øst, syd og nord.
Beplantningsbælterne A-B og C-D skal etableres, hvis der opføres bebyggelse på arealet markeret
med rød skravering. Arealet bliver på nuværende tidspunkt anvendt til håndtering af overfladevand i
form af et pileanlæg.
På den tilstødende matrikel mod øst er der beplantning i skel, som opfylder kravet om afskærmning.
Denne beplantning er ikke sikret gennem lokalplanen og kan ikke forhindres fjernet. Derfor reserveres
der areal i form af et 12 m bredt bælte, så det er muligt at etablere afskærmning af bebyggelsen
inden for lokalplanens afgrænsning, hvis den førnævnte beplantning på nabogrunden fjernes.
I hensynet til landskabet ligges der vægt på udsigten fra motorvejen, hvor det ønskes at anlægget
fremstår samlet og ensartet, hvilket den eksisterende beplantning sikrer.
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Ubebyggede arealer
Området mellem beplantningsbæltet og byggelinjen skal fortrinsvis henligge som græs eller
naturarealer. Der må dog etableres parkering, veje, mindre tekniske anlæg og bassiner.
Miljø
Forhold som støj, håndtering af overfladevand og kloakering m.m. reguleres gennem virksomhedens
miljøgodkendelse.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering
"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 lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

VVM
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.
På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på Bilag 1 eller Bilag 2 i
ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller en
VVM-redegørelse. Når de endelige bygge- eller anlægsprojekter er kendt, kan det dog vise sig at
udløse en VVM-screening.

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
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.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 (Hammer Bakker) som ligger i en luftlinjeafstand på over
2,5 km. Det vurderes, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket at planen.
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.

Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, opført på Habitatdirektivets
Bilag IV. Der er ikke registreret forekomst af Bilag IV-arter inden for området, og lokalplanen vurderes
ikke at ville påvirke levevilkårene for Bilag IV-arter.
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Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillæget ændrer følgende:
Afgrænsningen af kommuneplanramme 5.9.I1 ændres, så arealet der ligger inden for
åbeskyttelseslinjen langs Gerå udgår. Dette gøres for at forenkle planlægningen. Arealet indgår ikke i
nærværende lokalplan, da det i forvejen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven gennem udpegning af
åbeskyttelselinje og de beskyttede naturtyper mose og eng. Der er ingen planer om at udvikle inden
for arealet og det er dermed ikke relevant at det indgår i kommuneplanrammen eller lokalplanen.
Under afsnittet "Byggemuligheder" udgår bestemmelsen om max byggevolumen i forhold til
grundareal.
Under samme afsnit ændres illustrationen af zoneindelingen, så den er i overenstemmelse med
nærværende lokalplan. Zonen, hvor der tillades bebyggelse i op til 40 m, udvides.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der ligger en sø inden for lokalplanens afgrænsning, som er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §
3. Søen skal bevares, og der må ikke laves terrænændringer af søens bred. Ved opførelse af ny
bebyggelse må det ikke skabe væsentlige skyggepåvirkning af søen.

Placering af sø vist med blå markering. Klik på billedet for at se stor udgave.

Vandløb
150 m nord for lokalplanområdet ligger Gerå. Gerå er beskyttet af Miljøbeskyttelseslovens §3 og er et
målsat vandløb i de statslige vandplaner. Lokalplanen påvirker ikke vandløbet.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, 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 forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Sø- og åbeskyttelseslinje
Langs Gerå, nord for lokalplans område, er der en 150 m beskyttelseslinje.
Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer
og som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr.
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Inden for sø- og åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure,
campingvogne, master m.v.) eller foretages ændringer i terrænet, beplantning og lignende.
Sø- og åbeskyttelseslinjen er en forbudsbestemmelse, som administreres restriktivt. Dog kan
kommunen i særlige tilfælde dispensere fra reglen, hvis det ansøgte ikke strider mod formålet med
bestemmelsen. Lovbestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjen finder du i
Naturbeskyttelseslovens § 16.
Lokalplanens afgrænsning følger åbeskyttelseslinjen. Med tilhørende Kommuneplantillæg 5-023
fratrækkes det areal af den eksisterende kommuneplanramme 5.9.I1, som ligger inden for
åbeskyttelseslinjen.

Jordforurening
Lokalplanområdet er anført som uafklaret i Region Nordjyllands database over forurenede og muligt
forurenede ejendomme. Regionen har endnu ikke taget stilling til om ejendommen skal kortlægges
efter Jordforureningsloven.
En del af området er beliggende indenfor indsatsområde til vandløb (Gerå og Pindskærgrøften ). Dette
kan bevirke at evt. anlægsarbejde vil kræve en §8 tilladelse efter Jordforureningsloven, såfremt
arealet bliver kortlagt efter Jordforureningsloven.
Bortskaffelse af overskudsjord skal anmeldes til kommunen.
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.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord inden for
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificerede ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

Støj
Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2006 med tillæg i 2016 stiller vilkår om virksomhedens udledning
af støj (lavfrekvent, almindelig og infralyd) og vibrationer. Der stilles ydermere vilkår om
dokumentation for, at grænseværdierne for overholdes efter udvidelsen.
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I miljøgodkendelsen fra 2006 er der fastsat støjgrænser for virksomhedens støjbidrag ved nærmeste
boliger i kampagneperioden og udenfor kampagneperioden. Støjgrænserne, der gælder i
kampagneperioden, er lempede i forhold til de vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land i
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne er lempet med
7 dB(A) om natten, 2 dB(A) om aftenen, 4 dB(A) lørdag eftermiddag og søndag i dagtimerne. I
dagtimerne på hverdage og lørdag formiddag svarer støjgrænserne til de vejledende støjgrænser.
Uden for kampagneperioden svarer de gældende støjgrænser til de vejledende støjgrænser i alle
tidsrum.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for 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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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i 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.

Side 16

Forslag

Lokalplan 5-9-108

1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til industrivirksomhed primært med tilknytning til landbrugssektoren
(fremstilling, forarbejdning og udvikling af landbrugsprodukter),
at de højeste og mest markante bygninger og anlæg placeres centralt i området,
at området omgives af beplantningsbælte, som vist i princippet på Bilag 2,
at vejadgang sker fra Gravsholtvej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.

2.3 Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelse til og opførelse af byggeri, anlæg mv., som
beskrevet i nærværende lokalplan, jf. Planlovens § 36 stk. 1, pkt. 5.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Områdets hovedanvendelse er industriformål inden for landbrugssektoren.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Engroshandel o.l.
Aftapning, pakning, oplag
Engroshandel
Lagervirksomhed
Foderstoffer, kornforarbejdning
Fødevarefremstilling
Kartoffelmelsfabrik o.l.
Kemisk og genetisk produktion
Lægemiddelfremstilling
Protein- og enzymfremstilling
Tekniske installationer
Landbrug
Naturområder

Anvendelsen omfatter også tilhørende kontor- og servicefaciliteter mv.
De tilladte miljøklasser fremgår af pkt. 10.1.

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanområdet er struktureret sådan, at de højeste bygninger placeres centralt, se
beplantningsbælte, byggelinje og byggefelt på Kortbilag 2.
Inden for beplantningsbælterne må der ikke etableres bebyggelse eller anlæg.
Der må ikke opføres byggeri nærmere end 30 m fra skel. men skal som hovedregel henligge i græs.
Der kan dog etableres veje, parkering, små tekniske anlæg (transformere o.l.) samt bassiner.
- I området mellem byggelinje og byggefelt (som generelt er fastlagt 50 m fra skel, se Bilag 2) må
opføres og indrettes bebyggelse og anlæg med en max. højde på 12,50 m. Inden for dette område må
også indrettes oplag samt veje, parkering, opholdsarealer, bassiner mv.
- Inden for byggefeltet må opføres og indrettes bebyggelse og anlæg med en max. højde på 40,0 m.
Inden for dette område må også indrettes oplag samt veje, parkering, opholdsarealer mv.
Ved opførelse af nyt byggeri skal der tages hensyn til at byggeriet ikke må medfører ændringer af
§3-søens bredder og det må heller ikke skabe væsentlige skyggepåvirkning af søen.
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6. Bebyggelsens udseende
De høje bygninger skal placeres og udformes som et samlet markant anlæg og må ikke beklædes med
reflekterende materialer.
Eventuelle antenner, paraboler el. lign. må kun installeres på bygningerne, hvis de indgår som en
arkitektonisk integreret del.
Der må ikke opsættes skiltning på de dele af bebyggelsen, som kan ses fra det omgivende landskab.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal ligeledes integreres i byggeriet og må ikke medføre
blændingsgener.
Der stilles ikke yderligere krav til bebyggelsens udseende. Kommunen vil i forbindelse med
tilladelser efter Byggeloven sikre, at ny bebyggelse og anlæg placeres og udformes på en måde,
så der opnås en god helhedsvirkning, jf. Byggelovens § 6D.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Beplantningsbælte
Eksisterende afskærmende beplantningsbælte mod vest, syd og øst, som markeret på Kortbilag 2,
skal bevares. Mod vest og syd skal beplantningsbæltet bevares i sin fulde bredde (20 m). Mod øst
stilles kun krav om bevaring af et smallere stykke, således at det kun er beplantningen på arealet
mellem eksisterende grusvej og bassinet, som skal bevares. Grunden til dette er at der skal være
mulighed for at etablere et vejareal der forbinder ned til den sydlige side af området.
For de eksisterende beplantningsbælter, som skal bevares, gælder at der kun kan foretages
almindelig vedligeholdelse, der understøtter beplantningsbælternes bevarelse og afskærmende
udtryk.
Når beplantningsbæltet eller dele heraf udgår pga. alder, sygdom eller lignende skal det erstattes med
et nyt beplantningsbælte, gerne med en varieret plantesammensætning af buske og træer, således at
der kan opnås en høj biologisk mangfoldighed.
Der er reserveret et 12 m bredt bælte mod øst og hvis afskærmende beplantning på tilstødende
naboareal fjernes, dør eller på anden måde forsvinder, så skal der etableres afskærmende
beplantning inden for lokalplanens afgræsning på arealet markeret på Kortbilag 2.
Hvis der etableres bebyggelse inden for den del af byggefeltet, som er markeret med rød skravering
på Kortbilag 2, så skal der samtidig etableres et 12 m bredt beplantningsbælte på strækningerne A-B
syd for byggefeltet og C-D nord for byggefeltet, som vist med grøn skravering på Kortbilag 2.
Placeringen af beplantningsbæltet mod nord er principiel og behøver ikke at flugte med lokalplanens
afgrænsning. Kravet er blot at det skal sikre den samme afskærmning af bebyggelsen mod
omgivelserne.
Beplantningen skal bestå af forskellige egnstypisk buske og træer.

7.2 Opholdsarealer
Der skal udlægges udendørs opholdsareal til brug for virksomhedens ansatte. Opholdsarealet skal
have en størrelse, som svarer til mindst 10 m² pr. ansat medarbejder og placeres let tilgængeligt fx
ved velfærdsbygning eller kantine.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang skal ske fra Gravsholtvej, som vist i princippet på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Der skal sikres gode oversigtsforhold ved overkørsel til Gravsholtvej.

8.3 Parkering
Virksomheden skal etablere parkering i et sådan omfang, at al parkering relateret til virksomheden kan
håndteres på egen grund.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Energianlæg
Der må ikke opsættes nogen form for vindmøller.

Side 25

Forslag

Lokalplan 5-9-108

10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter i området
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 3-6, se kommuneplanens Bilag 0.

Ad 10.1
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag.
Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Beplantning og anlæg af opholdsarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, og 7.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den 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 kommunen 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.

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.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af

Side 31

Forslag

Lokalplan 5-9-108

bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres
med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.

Anvendelse

Eksempler på typer
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Butikslignende formål

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Frisør o.l.

1-3

Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3
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Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og

3

vaskeanlæg, men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7
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Rekreative formål
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Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7
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Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5

Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose
Fiskemel, benmel, blodplasma

7
6-7
7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af Lokalplan 5-9-108 og Kommuneplantillæg 5.023 efter Lov om
miljøvurdering af planer og programmer.
Hvad er en miljøscreening?
Ifølge loven skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Udarbejdelse af miljørapport kan undlades ved planer og programmer, som
fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan og som ikke antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.
For større planer gælder, at det skal undersøges, om planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om
området, omfattet af planen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt
naturbeskyttelsesområde. Er en af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en
miljøvurdering.
Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det gennem en screening af miljøparametre, om planen
kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en
nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne.
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vurderingen kun indeholde de oplysninger,
som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til planens
detaljeringsgrad.
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Konklusion
Behov for miljøvurdering:

Kryds

Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages ikke at
få væsentlig indvirkning på miljøet.

X

Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således udarbejdes en
miljørapport.

Screening
Ja
Omfatter planen projekter på
lovens bilag 3/4? [MVL §3,1 nr.
1 og 3]
Er der tale om et mindre område
på lokalt plan eller mindre
ændringer i eksisterende
plangrundlag [MVL § 3,2]

Nej

Bemærkninger

X

X

Påvirker planen et internationalt
naturbeskyttelsesområde
væsentligt [MVL § 3,1 nr. 2]

X

Vil planen kunne få en
væsentlig indvirkning på miljøet,
jf. screeningsskema? [MVL §
3,1, nr. 3 og § 3,2]

X

Resume af screeningsskema
Miljøforhold

Bemærkninger

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Der ligger en beskyttet sø inden for
lokalplanens område. Søens bredder må
ikke ændres og nyt byggeri må ikke
skabe væsentlig skyggepåvirkning.

Landskab

Lokalplanen sikrer beplantningsbælter,
som afskærmer bebyggelsen, så det kun
er de højeste bygninger, der er synlige.
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Arkitektur og Kulturarv

Der er ingen bevarings- eller
fredningsinteresser i området.

Befolkningens levevilkår og materielle
goder

Lokalplanen sikre, at virksomheden
fortsat kan udvikle sig på den
eksisterende placering, hvor
påvirkningen af omgivelserne er minimal.

Menneskers sundhed

Forholdene omkring menneskers
sundhed er reguleret gennem
virksomhedens miljøgodkendelse.

Grundvand, overfladevand og jordbund

Der er i virksomhedens anlæg til
håndtering af overfladevand sikret at der
ikke sker overløb til vandløbet Gerå.
Anlægget har ekstra kapacitet og
mulighed for udvidelse, hvis en øget
befæstelsesgrad skaber behov for
yderligere kapacitet.

Klimatiske faktorer

Ingen indvirkning.
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Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Beskyttet natur §3
Nord for lokalplanområdet ligger der beskyttet natur i form af eng og mose. Nord for
lokalplanområdet løber der også et beskyttet vandløb, Gerå. Arealerne langs med
Gerå er udpeget som økologisk forbindelse i Kommuneplanen. Naturarealerne ligger
på samme matrikel som kartoffelmelsfabrikken. Arealerne på begge sider af
vandløbet er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 150 m. Den eksisterende
kommuneplanramme ændres, så arealerne inden for åbeskyttelseslinjen udtages.
Lokalplanen har samme afgrænsning som den ændrede afgrænsning af
kommuneplanrammen.
Der ligger en sø inden for lokalplanens område er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale om en næringsrig sø, og der er ikke
registreret forekomst af padder i søen. Lokalplanen skal sikre søen mod negativ
ændring af naturtilstanden. Herunder skal det sikres, at søens bredder ikke ændres
og at søen ikke påvirkes af væsentlig skyggepåvirkning.

Beskyttede plantearter
Der er ikke registreret nogen beskyttede plantearter inden for lokalplanområdet.

Planteliv
Lokalplanen ændrer ikke på forholdene for planteliv i området.

Beskyttede dyrearter
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, opført på
habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret forekomst af bilag IV-arter inden for
området, og lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke levevilkårene for bilag IV-arter.

Dyreliv
Lokalplanen ændrer ikke på forholdene for dyreliv i området.

Aalborg kommunes grøn-blå struktur
Ikke relevant.

Eksisterende skove
Ikke relevant.
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Økologiske forbindelser og lavbundsområder
Ikke relevant.

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 Hammer Bakker, østlig del, som ligger ca.
2,6 km fra lokalplanområdet. Som følge af afstanden til området vurderes, at
planlægningen ved kartoffelmelsfabrikken hverken i sig selv eller sammen med
andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning af Natura
2000-området.

Opsummering
Der ligger en beskyttet sø inden for lokalplanens område. Søens bredder må ikke
ændres og nyt byggeri må ikke skabe væsentlig skyggepåvirkning.
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Landskab

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Beskyttelseszoner og -linjer, kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger op til åbeskyttelseslinjen for Gerå. Der sker ingen ændringer
inden for beskyttelseslinjen.

Fredninger
Ikke relevant.

Geologiske interesseområder og -beskyttelsesområder
Ikke relevant.

Særligt værdifuldt landskab/ uforstyrrede landskaber
Ikke relevant.

Landskabelig værdi, æstetiske ændringer
Med lokalplanen vil det blive muligt at bygge flere høje bebyggelser inden for
byggefeltet. Området er afskærmet af et eksisterende beplantningsbælte, som
fastholdes i lokalplanen. Ny bebyggelse skal placeres sammen med eksisterende
bebyggelse for at give mindst mulig indvirkning på landskabet. I lokalplanen stilles
der krav om etablering af yderligere afskærmende beplantning, mod syd og nord,
hvis det østlige areal bebygges.

Skovrejsningsområde/uønsket for skovrejsning
Ikke relevant

Opsummering
Lokalplanen sikrer beplantningsbælter, som afskærmer bebyggelsen, så det kun er de
højeste bygninger, der er synlige.
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Arkitektur og Kulturarv

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Arkitektoniske værdier
Ikke relevant.

Kulturhistoriske værdier
Ikke relevant.

Arkæologiske værdier
Ikke relevant.

Kirker - Provst Exner fredninger - Aftaleplaner – kirkevejledning
Ikke relevant.

Fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer
Ikke relevant.

Opsummering
Der er ingen bevarings- eller fredningsinteresser i området.
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Befolkningens levevilkår og materielle goder

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Bymiljø
Ikke relevant. Lokalplan området ligger i landzone uden nærhed til bymiljø.

Fremkommelighed
Fabrikkens placering er hensigtsmæssig med nærhed til motorvejsnettet, så
påvirkningen fra den afledte trafik er minimal.

Sårbare grupper, ældre og handicappede
Ikke relevant.

Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur, grønne områder
Ikke relevant.

Materielle goder
Lokalplanen sikrer, at en eksisterende og velfungerende lokal virksomhed fortsat
kan drives på en velegnet placering.

Opsummering
Lokalplanen sikre, at virksomheden fortsat kan udvikle sig på den eksisterende
placering, hvor påvirkningen af omgivelserne er minimal.
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Menneskers sundhed

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Støjpåvirkning (trafik, virksomheder)
Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2006 med tillæg i 2016 stiller vilkår om
virksomhedens udledning af støj (lavfrekvent, almindelig og infralyd) og vibrationer.
Der stilles ydermere vilkår om dokumentation for, at grænseværdierne for
overholdes efter udvidelsen.

Luftkvalitet/luftgener
Der stilles i tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 vilkår om
minimumshøjde for alle virksomhedens afkast, ligesom der fastsættes
grænseværdier for den afkastede luft og kontrol heraf. Vilkåret er baseret på
OML-beregninger og tager udgangspunkt i standardvilkår, der regnes som den
bedst tilgængelige teknologi (BAT).

Lys-/skygge-/vindgener
Lokalplanen vil ikke skabe yderligere lys-/skygge- og vindgener. Placeringen af de
højeste bygninger centralt på arealet sikrer minimal påvirkning af omgivelserne.

Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)
Ikke relevant.

Trafiksikkerhed
I lokalplanen sikres der oversigtsforhold fra overkørslerne fra området til
Gravsholtvej.

Risikovirksomheder
Ikke relevant.

Opsummering
Forholdene omkring menneskers sundhed er reguleret gennem virksomhedens
miljøgodkendelse.
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Grundvand, overfladevand og jordbund

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Grundvandsinteresser (beskyttelse og sikring af drikkevand)
Ingen indvirkning. Uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

Grundvandssænkning
Ikke relevant.

Natura 2000
Ikke relevant

Limfjorden, vandløb, søer og vådområder
Gerå er beskyttet af miljøbeskyttelseslovens §3 og er et målsat vandløb i de
statslige vandplaner. Dette sikres gennem pileanlæg (filter). Overfladevand pumpes
til pileanlægget på ejendommen (tilladelse af d. 11/3-14), imens processpildevand
udledes til et pileanlæg på Lyngdrupvej (tilladelse af d. 19/2-15). Begge tilladelser
stiller krav til, at vandet ikke må føre til afstrømning på de omkringliggende arealer.

Håndtering af spildevand
Virksomhedens håndtering af kemikalier er håndteret i virksomhedens
miljøgodkendelse.

Håndtering af overfladevand
Alt overfladevand ledes til regnvandsbassin. Der er i beregningerne i forbindelse
med etablering af pilearealet taget højde for evt. forurening med kartoffelrester
e.lign. Evt. overløb fra tanke opsamles og ledes således IKKE sammen med
overfladevandet.
Der er ekstra kapacitet i pilearealet til mere overfladevand.
Der er principielt mulighed for at udvide regnvandsbassinet. Det fungerer i dag
således, at når niveauet når en vis højde, starter udbringning på pilearealet. Der er
vold mellem pilearealet og engarealet, så hvis der bringes en stor mængde ud på
pilearealet, vil det blive opstuvet her og ikke løbe til engarealet.
Overfladevand fra evt. nye befæstede arealer vil blive ledt til regnvandsbassinet
som alt øvrigt overfladevand.

Jordforurening
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Lokalplanområdet er anført som uafklaret i Region Nordjyllands database over
forurenede og muligt forurenede ejendomme. Regionen har endnu ikke taget stilling
til om ejendommen skal kortlægges efter Jordforureningsloven.
En del af området er beliggende indenfor indsatsområde til vandløb (Gerå og
Pindskærgrøften ). Dette kan bevirke at evt. anlægsarbejde vil kræve en §8 tilladelse
efter Jordforureningsloven, såfremt arealet bliver kortlagt efter
Jordforureningsloven.
Bortskaffelse af overskudsjord skal anmeldes til kommunen.
Hvis der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde konstateres en forurening på
ejendommen, skal arbejdet i henhold til jordforureningslovens § 71 standses, og
kommunens miljøafdeling kontaktes.

Jordhåndtering/-flytning
Bortskaffelse af jord skal anmeldes.

Opsummering
Der er i virksomhedens anlæg til håndtering af overfladevand sikret at der ikke sker
overløb til vandløbet Gerå. Anlægget har ekstra kapacitet og mulighed for udvidelse,
hvis en øget befæstelsesgrad skaber behov for yderligere kapacitet.
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Klimatiske faktorer

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Vandstandsstigninger
Størstedelen af lokalplanområdet ligger i kote 12-13 m, som er et lokalt højdepunkt.
Området skråner ned mod Gerå, som ligger nord for lokalplanområdet. Både syd og
nord for lokalplanområdet faldet terrænet til kote 10,5 m. I tilfælde af voldsom regn
eller vandstandsstigning i vandløbet er bebyggelsen og de tilhørende bassiner ikke i
risiko for oversvømmelse.

Øvrige klimatiske forhold
Ikke relevant.

Fastlæggelse af sokkel- og gulvkote
Ikke relevant.

Opsummering
Ingen indvirkning.
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Kommentarer til forslaget
Her kan du se de kommentarer og indsigelser, der er kommet til lokalplanforslaget.
Indsigelser og bemærkninger, som er sendt til kommunen pr e-mail eller brev bliver lagt på
løbende, men der kan være nogle dages forsinkelse.
Hvis du har indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan du bruge knappen “Skriv
en kommentar” i højre side, som er aktiv indtil høringen er slut.

Forslag
Forslag godkendt af Aalborg Byråd 13.02.2017
Offentlig høring fra 22.02.2017 til 20.04.2017
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Status og proces

Lokalplan på vej
16.01.2017
Lokalplanen udarbejdes for at sikre at virksomheden AKV Langholt - Andelskartoffelmelsfabrik
Vendsyssel fortsat kan udvikles på den nuværende placering.
Hvis du vil videre mere kan du kontakte byplanlægger Mette Valentiner Nielsen på 9931 2227 eller
mette.nielsen@aalborg.dk.
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