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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.

December 2013 • Side 3

Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 1-2-109

FORSLAG

Nordhavnen, Havnegade, Nørresundby Midtby
Lokalplanens baggrund og formål
Aalborg Havn satte primo 2012 arealet umiddelbart øst for Limfjordsbroen på Nørresundby Havnefront til salg. I udbudsmaterialet var
der fra sælgers side tilkendegivelse om aktivt at ville medvirke til at
fremme en lokalplan, der med en bebyggelsesprocent på maks. 125
muliggør boliger, kontorer, hotel, restaurationer, butikker og en dagligvarebutik.
Arealet er nu solgt til en privat bygherre. Handlen er betinget af en ny
lokalplan, der skal muliggøre byggeri i form af hotel, restaurant, en
dagligvarebutik samt bolig- og kontorbyggeri.
Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde '1.2.H1 Havnemolen', og det er udpeget som perspektivområde for byudvikling.
Det er et overordnet mål for omdannelsen af havnefronterne at styrke
og udvikle Aalborgs identitet som 'Byen ved fjorden'. Der skal skabes
sammenhænge og forbindelser mellem de bagvedliggende bydele og
vandet, og gennem omdannelsen skal opnås forskellighed, liv og variation. Området er som en del af havnefronterne udpeget som arkitektonisk interesseområde, hvorfor der stilles særlige kvalitetskrav til opførelse af ny bebyggelse. Området omkring Limfjordsbroen og funkisbebyggelsen ved brolandingen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. En
del af det aktuelle område er berørt af udpegningen, og planlægningen
skal derfor have fokus på hensynet til kulturmiljøet.

Konklusion på miljøvurdering af planen
Samlet vurderes det, at planen omfattet af miljøvurderingslovens bestemmelser. Der skal således foretages en miljøvurdering. Påvirkningen
er nærmere beskrevet under Miljørapporten side 8.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er gældende
for lokalplanen, for at forudsætningen i miljøvurderingen holder.
Der stilles krav om, at grænseværdier for trafikstøj indendørs i boliger
og kontorer bliver overholdt.
Der stilles krav om, at regnvand skal håndteres lokalt ved hjælp af LAR
løsninger.
Der stilles krav om etablering af grønne tage.
Der stilles krav om lavenergi.
Der stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
Der stilles krav om min. sokkelkote.
Aalborg Havn A/S og Hedegaard Agro har udarbejdet et aftaledokument, der sikrer, at støjbelastningen fra de havnerelaterede aktiviteter
og gener fra diffust støv ophører inden for en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år fra den endelige lokalplans bekendtgørelse.
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Bæredygtighedstemaer i lokalplanen

Social

Lokale
værdier

Natur
Miljø
Økonomi

Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til natur, sociale forhold,
lokale værdier, miljø og økonomi afvejes ud fra en helhedsvurdering.
Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtighedsblomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag. I denne lokalplan har
der været fokus på følgende temaer og emner:
Natur
Fjorden skal være tilgængelig for byens borgere og besøgende.
Der sikres grønne opholdsarealer, der har positiv indflydelse for områdets indhold af naturoplevelser - småfugle, dyr og planter.
Der sikres stedstilpasset beplantning.
Sociale forhold
Sikring af offentligt tilgængelig havnepromenade og ophold.
Sikring af gode rammer for uformelle mødesteder ved fjorden.
Lokale værdier
Der sikres areal til stedsspecifikke aktiviteter (lystfiskeri).
Der sikres areal til en langsgående promenade langs Nørresundby havnefront.
Der sikres arkitektur og byrum af høj kvalitet.
Der sikres indblik til funkisbebyggelsen ved brolandingen.
Miljø
Fortætning i form af ekstra byggemulighed.
Lokal håndtering af regnvand ved LAR-løsninger, herunder grønne tage.
Sikring af bygninger mod oversvømmelse ved krav om min. sokkelkote.
Lavenergibyggeri med anbefaling om tilslutning til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
Solorientering af boliger.
Økonomi
Synergi med udviklingen af Nørresundby Havnefront i øvrigt.
Sikring af tidssvarende udviklingsmuligheder.
Der stilles krav om grundejerforening, som sikrer drift og vedligeholdelse af fællesanlæg.
Understøtte udviklingen af den attraktive by.
Lokalplanplanområdet er beliggende i vækstaksen og vil dermed bidrage positivt til at få omsat planstrategien til et konkret projekt. Projektets realisering forventes at medvirke til at skabe øget værdi i området.

Forudsætninger
Planloven giver ikke mulighed for 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:
Der kan ikke meddeles dispensationer, der er i strid med lokalplanens
principper, herunder især lokalplanens formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra målet i lokalplanen.
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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.
• Forebyggelse og tilpasning til de forventede klimaforandringer fremmes ved, at der stilles krav om min. sokkelkote, separatkloakering
og lokal håndtering af regnvand ved LAR-løsninger.
• Lokalplanen fremmer målet om flere på cykler, da området ligger i
cykleafstand til midtbyen, dagligvarebutikker m.m.
• Der skabes mere naturindhold i området i forbindelse med kravet
om LAR-løsninger til håndtering af regnvand ved begrønning af tage,
beplantning og grønne opholdsrum.

Miljøvurderingsloven
'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 og kommunetillægget omfatter et projekt i lovens bilag 4
pkt 10b: 'Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre
og parkeringspladser'. Det vurderes dog samtidigt, at planen er omfattet af lovens § 3 stk. 2., idet den fastsætter anvendelsen af et mindre
område på lokalt plan. Det skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet.
Planerne er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag
2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering (Miljørapport), da planens muligheder for at opføre 13.300 m2 ny bebyggelse i op til 8 etager til henholdsvis en dagligvarebutik, kontorerhverv,
hotel/restaurant/konference og 40 boliger er en væsentlig ændring i
forhold til det bestående miljø, der omfatter kontor, udvalgsvarebutik
og restauration i 1 etage. Miljørapporten følger umiddelbart herefter.
Forud for miljøvurderingen er der foretaget en nærmere afgrænsning
af, hvilke miljømæssige forhold, der især forventes påvirket, og hvilke
faktorer, der bør undersøges nærmere, enten for at udelukke påvirk-
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ning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter. Fokusområderne er:
• Beskrivelse af, hvordan Nordhavnen kommer til at hænge visuelt og
fysisk sammen med resten af byen. Volumenstudier vil belyse, hvordan fremtidigt byggeri kan indpasses i forhold til naboområder og
Limfjordsbroen, så det sikres, at de nye bygningsvolumener i Nordhavnen bliver et positivt bidrag til Nørresundbys skyline.
• Beskrivelse af den offentlige tilgængelighed til området mellem Nørresundby Midtby og fjorden. Beskrivelsen skal også omfatte, hvordan adgang til og fra området skal ske.
• Beskrivelse af den rekreative forbindelse langs havnefronten, der
bl.a. sikrer en naturlig sammenhæng mellem den østlige del af Nørresundby Havnefront og midtbyen og i forhold til Nørresundby Havnefront som helhed.
• Beskrivelse af de forskellige støjpåvirkninger af lokalplanområdet,
samt hvordan det sikres, at de vejledende støjkrav bliver overholdt.
Beskrivelse skal omfatte støj fra erhverv øst for området, som er
Hedegaard Agro og Aalborg Havns aktiviteter på kajanlægget samt
trafikstøj fra Limfjordsbroen.
• Beskrivelse af de forskellige støvpåvirkninger, der kan påvirke lokalplanområdet. Det er især diffust støv fra lastning og losning af skibe
med kran på kajarealet, indlevering af råvarer til påslaget for såsæd
hos Hedegaard Agro samt transport med lastbiler langs havnearealet.
• Beskrivelse af, hvordan planen forholder sig til klimaforandringerne
med særlig fokus på CO2-udledning og energibesparelser.
I miljørapporten er de øvrige kriterier i lovens bilag 2 dog også kort
beskrevet og vurderet. Miljøstatus og afværgeforanstaltninger er beskrevet i sammenhæng med konsekvensvurderingen.
Der er i loven kun krav om, at det er de forhold, hvor der er væsentlig
påvirkning, som skal beskrives i miljørapporten; hvor meget der skal
tages med af de øvrige forhold vurderes i det enkelte tilfælde.
Som led i afgrænsningen af, hvilke miljømæssige forhold, der forventes
berørt af planen, skal berørte myndigheder høres herom. Det er vurderet, at følgende myndigheder m.fl. skal høres, inden der træffes afgørelse om indholdet af miljøvurderingen. Udover de i lovens forstand
berørte myndigheder har Aalborg Kommune valgt at høre øvrige myndigheder/parter. Følgende er hørt:
•
•
•
•

Kystdirektoratet - via mail kdi@kyst.dk
Friluftsrådet - via mail fr@friluftsraadet.dk
Erhvervsstyrelsen - via mail erst@erst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund - via mail post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskeriforbundet.dk;jkm@sportsfiskeriforbundet.dk
• Danmarks Naturfredningsforening - lokal afdeling via mail dnaal-
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borg-sager@dn.dk
• Nordjyllands Historiske Museum - via mail historiskmuseum@aalborg.dk
Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.
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Miljørapport - Ikke-teknisk resumé
Udgangspunktet for lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes
til boliger, kontorer, hotel, restaurationer, butikker og en dagligvarebutik.
Miljørapporten tager udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 2 og
omfatter en vurdering af hvert tema, hvor det er relevant, eller en kort
begrundelse for, hvorfor det ikke er relevant. Følgende temaer er relevante: Klimatiske faktorer, befolkningens levevilkår og materielle goder,
mennesker sundhed, kulturarv, herunder arkitektonisk og arkæologisk
arv, 0-alternativer og overvågning.
Lokalplanen giver mulighed for et byggeri, der grundet højde vil have
en visuel indvirkning på byprofilet langs havnefronten. Etablering af det
planlagte byggeri vil endvidere sløre kigget til Skansebakken og fjordlandskabet.
Lokalplanområdet er belastet med trafikstøj fra Limfjordbroen, hvilket
stiller krav til placering og udformning af nybyggeri og opholdsarealer
med henblik på at kunne overholde Miljøministeriets gældende grænseværdier for trafikstøj.
Støj fra Aalborg Havn og Hedegaard Agros havnerelaterede aktiviteter
medfører støj og støvgener for lokalplanområdet. Der er den 13. november 2013 indgået en aftale mellem Hedegaard Agro A/S og Aalborg
Havn A/S, hvori det beskrives, hvorledes de støvende og støjende aktiviteter ophører i lokalplanområdet inden for en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år fra den endelige lokalplans bekendtgørelse.
Lokalplanområdet ligger lavt, og der er risiko for oversvømmelse ved
kraftige regnskyl og blæst. Der er derfor stillet krav om højvandssikring
i lokalplanområdet. Der er fastsat en sokkelkote på ny bebyggelse på
min. 2,42 m DVR90. Sokkelkoten kan dog være under kote 2,42, hvis
bygningen og anvendelserne i bygningen indrettes således, at den kan
tåle oversvømmelse.
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Lokalplanområdet ligger ca. 5 km øst for Natura 2000-område nr. 15:
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Det vurderes derfor i
kraft af afstanden, at de aktiviteter, som lokalplanen medfører, hverken
i sig selv eller sammen med andre planer vil kunne påvirke et Natura
2000-område væsentligt.
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Vandflagermus og damflagermus fouragerer over fjorden og anvender
fjordbrinken/molen som ledelinje, når de færdes i terrænet. Indtænkning af mest muligt friareal og begrønning, især ud mod fjorden, vil
have en positiv indflydelse for arealets funktion.
Enkelte arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted inden for lokalplanområdet: Damflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus samt marsvin. Flagermus, vandflagermus og damflagermus
fouragerer over fjorden og anvender fjordbrinken/molen som ledelinje
under deres færdsel imellem opholdssteder og jagtområder. Desuden
er byen levested for dværgflagermus og sydflagermus.
Det vurderes, at der ikke fjernes træer eller bygninger, der tjener som
overvintringssted eller sommeropholdssted for flagermus, eller levende
hegn som ledelinjer for dyrene.
Begrønning og indtænkning af friarealer, især ud mod fjorden, vil have
betydning for områdets økologiske funktionalitet for byens flagermus.
I Limfjorden uden for lokalplanområdet lever marsvin. Omdannelse af
lokalplanområdet vurderes ikke at medføre væsentlig tilstandsændring
i Limfjorden som levested for marsvin, da bydelen i forvejen er karakteriseret ved bebyggelse og befæstede arealer samt en vis koncentration af støj og bevægelser.
Dette vurderes neutralt.
Landskab
Limfjorden er en væsentlig del af landskabet på stedet. Lokalplanområdet ligger som en central del af den blå-grønne forbindelse langs Limfjorden og ligger centralt i forhold til at sikre adgangen til fjorden fra
baglandet. Derfor skal sammenhænge og tilgængelighed understøttes
og forbedres. Dette kan ske ved at sikre en god sammenhæng mellem
de rekreative områder ved brolandingen og Limfjorden og ved at sikre
en offentlig forbindelse langs kajkanten.
Nørresundbys grønne profil er tydelig set fra Limfjordsbroen/fjorden,
med Skansebakken som en meget markant grøn top. Denne markante
grønne profil vil blive sløret en anelse. Boligbyggeriet på pieren vil ligeledes sløre kigget til fjordlandskabet fra broen. Det vurderes på den
baggrund, at planens realisering har en visuel indvirkning på fjordlandskabet og havnefronten.
Dette vurderes negativt, dog ikke væsentligt.
Lokalplanområdet ligger inden for 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. Den eksisterende bebyggelse i området omfatter bebyggelse i op til 2 etager. Området grænser op til Limfjorden
og har derfor en meget synlig placering i kystlandskabet.
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Det er et overordnet mål, at Aalborg som et led i en bæredygtig byudvikling skal byfortættes. Lokalplanen giver således mulighed for, at den
eksisterende bebyggelse erstattes af et nyt byggeri, hvor den højeste
del kan opføres i 9 etager med en højde på maks. 34 m over terræn.
Det er et formål, at ny bebyggelse mht. skala og struktur skal forholde
sig til den omgivende bebyggelse, men det er samtidig intentionen, at
bebyggelsen gives et markant arkitektonisk udtryk og på den måde er
med til at tegne en interessant profil langs byens havnefront. Det vurderes, at det nye byggeri vil påvirke kysten visuelt.
Dette vurderes negativt, dog ikke væsentligt.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Der er ingen drikkevandsinteresser i området.
Hvis 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. Områdets beskaffenhed kan betyde udgifter til yderligere undersøgelser for
grundejer i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.
Dette vurderes neutralt.
Området er separatkloakeret. Der stilles krav om håndtering af regnvandet lokalt ved hjælp af LAR-løsninger (regnbede, beplantning og
grønne tage), således at konsekvenserne af klimaudfordringerne minimeres jf. Aalborg Kommunes Klimastrategi.
Der skabes mere naturindhold i området i forbindelse med kravet om
LAR-løsninger
Vurderes positivt, dog ikke væsentligt.
Størstedelen af lokalplanområdet er kortlagt i henhold til jordforureningsloven. Hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til
bl.a. bolig, offentlig legeplads, institution, rekreativt område eller
alment tilgængeligt område, skal ejer eller bruger af arealet ansøge
kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, før man ændrer anvendelsen af det kortlagte areal. Hvis et kortlagt areal anvendes
til bolig, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller offentlig
legeplads, skal ejer eller bruger ansøge kommunen om tilladelse efter
jordforureningslovens § 8 før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde på arealet. Arbejdstilsynet er myndighed i forhold til arbejdsmiljø
- herunder eventuel afdampning af flygtig forurening til indeklimaet
i erhvervsbygninger. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og
kommunen underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.
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Flytning af jord fra kortlagte eller områdeklassificerede arealer skal
anmeldes til Renovationsvæsenet.
Dette vurderes negativt, dog ikke væsentligt.
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 højvandssikres. Området ligger lavt og er i risiko for oversvømmelse ved kraftige regnskyl og blæst. Det er derfor vigtigt at tænke højvandssikring
ind i omdannelsen. Dette kan fx ske ved fastlæggelse af bebyggelsens
sokkelkoter, bearbejdning af terræn, disponering af byggeriets funktioner mv. For at afværge oversvømmelse stilles der i lokalplanen krav
om, at sokkelkote på ny bebyggelse som udgangspunkt skal være min.
2,42 m DVR90. Sokkelkoten kan dog være under kote 2,42, hvis bygningen og anvendelserne i bygningen indrettes således, at den kan tåle
oversvømmelse.
Lokalplanen fremmer målet i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi om mindre energiforbrug og udledning af CO2, da der stilles krav
om lavenergibyggeri med anbefaling om, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Det er lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af bebyggelse
med et højt arkitektonisk kvalitetsniveau og samtidig sikre, at der
skabes bedre sammenhæng både på langs af havnefronten og mellem
Nørresundby midtby og fjordområdet. Dette vurderes positivt.
Det vurderes at have en positiv påvirkning, at lokalplanområdet ligger
tæt på større, rekreative arealer som fx havnefronten, Lindholm Fjordpark, Lindholm Strandpark og midtbyens mange forskelligartede tilbud.
Området er beliggende i vækstaksen og vil dermed bidrage positivt til
at få omsat planstrategien til et konkret projekt. Projektets realisering
forventes at medvirke til at skabe øget værdi i området ved etablering
af boliger, kontorerhverv, hotel, restauration og en dagligvarebutik.
På sigt, når den resterende del af Nørresundby Havnefront Øst skal
omdannes, vil Havnegade og Mellem Broerne udgøre Nørresundbys
havnepromenade. Lokalplanen udlægger derfor areal, så der kan skabes en entydig forbindelse mellem de to strækninger.
Tilgængelighed til og fra opholdsmuligheder ved Limfjorden er et fokusområde, der kendetegner alle omdannelsesområder ved fjorden.
Udover ovennævnte strækning skal der sikres areal til en sammenhængende og attraktiv forbindelse langs fjorden, herunder byrum med
gode opholds- og aktivitetsmuligheder (havnepromenade, havnebassin,
et areal i sol og læ, hvor man kan nyde en kop kaffe fra restauranten,
et sted, hvor lystfiskerne kan fiske, når der er sild og hornfisk mv.).
Arealerne mellem bygningerne disponeres til sådanne byrum, der varierer i zoner fra de offentligt tilgængelige, til de semioffentlige og til de
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private i tilknytning til boligerne. De enkelte zoner kan fx defineres via
bearbejdning i terræn (klimasikring) med en kant i form af lav beplantning eller lignende. Mellem byrummene skal der sikres kig og funktionelle forbindelser for gående og cyklister.
Der indgås en frivillig udbygningsaftale med grundejeren om finansiering af et nyt signalreguleret kryds mellem Havnegade og Østerbrogade samt ombygning af de tilstødende vejstrækninger, idet udbygningen på Nordhavnen vil nødvendiggøre en krydsombygning og
ombygning af Østerbrogade på strækningen fra Brolandingen til Engvej for at opretholde en acceptabel trafikafvikling. Dette er særligt af
trafiksikkerhedsmæssige hensyn, idet den eksisterende, uregulerede
fodgængerkrydsning udgør et problem i forhold til et forøget behov for
fodgængerkrydsning som følge af de nye funktioner på Nordhavnen. De
tilstødende strækninger skal ombygges grundet behov for svingbaner
samt cykelsti, idet cyklister ved denne løsning ledes direkte ad Østerbrogade.
Fremkommeligheden for den kørende trafik på Østerbrogade (udenfor
lokalplanområdet) vurderes at blive forringet ved øgede trafikmængder
fra Havnegade samt etablering af signalregulering. Dette vurderes at
have en negativ påvirkning, dog ikke væsentligt.
Menneskers sundhed
Trafikstøj
Det vurderes at have en negativ påvirkning, at området er støjbelastet,
dels af trafikstøj fra omkringliggende veje, dels af aktiviteter på arealerne umiddelbart øst for lokalplanområdet. For så vidt angår trafikstøj
søges dette løst ved, at de mindst støjfølsomme anvendelser placeres
tættest på broen, samtidig med at der stilles krav om, at trafikbelastningen ikke må overstige grænseværdierne for støj indendørs i boliger
og kontorer, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 /2007 om 'Støj fra veje'.
Støjkortlægningen af trafikstøjen fra Limfjordsbroen viser, at trafikstøjen i lokalplanområdet er beregnet til LDen 64 dB henholdsvis 1,5 m og
4 m over terræn.
Dette medfører, at der skal foretages en særlig støjisolering eller afskærmning, så der sikres et forsvarligt støjniveau indendørs i boliger
og på udendørs opholdsarealer, der er i tilknytning til boliger, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 2007 om støj fra veje. Der stilles planbestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før det er dokumenteret, at støjniveauet indendørs med åbne vinduer kan overholdes.
Der bliver også stillet krav om dokumentation for, at støjniveauet på
udendørs opholdsarealer, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boliger, bliver overholdt.
Lokalplanen sikrer, at trafikstøj i forhold til boliger og opholdsarealer
i lokalplanområdet bliver overholdt. På den baggrund vurderes det at
have en neutral/positiv påvirkning.
Støj- og støvpåvirkning fra virksomheder
Det vurderes at have en negativ påvirkning, da lokalplanområdet påvirkes af støj fra havnerelaterede aktiviteter og diffust støv.
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Mod øst grænser lokalplanområdet op til et område, der i dag er udlagt
til industri (Hedegaard Agro, som er en korn- og foderstofvirksomhed
samt Aalborg Havn A/S, som benytter havnearealerne langs med Hedegaard Agro til lastning og losning fra skibe). Aktiviteterne fra Hedegaard Agro og Aalborg Havn A/S belaster lokalplanområdet med støj og
støv.
For at lokalplanen kan realiseres, forudsættes det, dels via aftale mellem involverede parter og dels via udpegning af området som et byomdannelsesområde jf. planloven, at aktiviteterne ophører inden for en
periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år fra den endelige lokalplans
bekendtgørelse. Der er den 13. november 2013 indgået en aftale mellem Hedegaard Agro og Aalborg Havn A/S om byomdannelsesområdet.
Heri er beskrevet, hvorledes de støvende og støjende aktiviteter ophører.
Aalborg Havn A/S har fået udarbejdet 2 miljørapporter, der redegør for
miljøpåvirkningen af lokalplanområdet i forhold til støj, støv og lugt fra
henholdsvis Hedegaard Agro og Aalborg Havn A/S 's aktiviteter. Grundlaget for rapporterne er støjmålinger foretaget i 2009 og luftmålinger
foretaget i 1992.
• Rapport 1
'Miljøundersøgelser, miljøbelastning fra Hedegaard Agro og havnerelaterede aktiviteter', den beskriver det samlede støjbidrag, lugt- og
støvbidrag fra Hedegaard Agro samt vurdering af diffust støv.
• Rapport 2
'Støjbidrag fra Hedegaard Agro og havnerelaterede aktiviteter', den
beskriver støjbidragene fra henholdsvis Hedegaard Agro og de havnerelaterede aktiviteter.
Miljørapporterne vurderer, at følgende aktiviteter kan påvirke lokalplanområdet med diffust støv og støj:
• Håndtering af støvgener fra indlevering af råvarer til påslaget for
såsæd hos Hedegaard Agro.
• Håndtering af diffust støv fra lastning og losning af skibe med kran.
• Håndtering af støvgener fra transport med lastbiler på interne veje
forbi pieren.
• Håndtering af støj fra skibsanløb til Hedegaard Agro, herunder støj
fra hjælpemotor, når skib ligger ved kaj.
• Håndtering af støj fra Havnens aktiviteter på kajen, herunder støj fra
hjælpemotor, når skib ligger ved kaj.
• Vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med sejlskibet LOA.
I det følgende beskrives afværgeforanstaltninger og tidsplan for de
enkelte aktiviteter:
Støvgener fra Hedegaards påslag:
Diffust støv fra såsædsanlægget optræder under såsædsanlæggets
driftsperiode, som normalt omfatter 3 måneder om året. Der kan gøres tiltag til at minimere støvbelastningen, men på grund af det relativt korte påslag er det nødvendigt, at lastvogne under tipning holder
delvist uden for påslaget, hvorfor porten ikke kan lukkes under hele
aflæsningen.
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Det skal sikres, at porten mod havnesiden, under hensyn til lastvognstogets længde, holdes lukket ved aflæsning og at porten i øvrigt altid
holdes lukket, når der ikke sker aflæsning. Det er realistisk at etablere
et nyt påslag i en lukket bygning nord for Nordre Havnegade og udføre
en transportvej på tværs af Nordre Havnegade til såsædsproduktionen.
Da der ved etablering af boliger på pieren sættes hindring for anvendelse af kajgaden som bufferlager/læsning/losningsareal, vil det være
nødvendigt at etablere en ny, effektiv lagerbygning sammen med påslagsbygningen nord for Nordre Havnegade i stedet for den nuværende
lagerbygning.
Tidsplanen for ombygningen forventes at indebære en ibrugtagning af
nyt påslag og dermed lukning af eksisterende påslag i 2018.
Diffust støv fra håndtering ved skib:
Der losses ikke korn og foderstoffer til Hedegaard Agro A/S ved påslagsgruben, når vinden overstiger 11 m/s. Støvbelastningen opstår
ved østenvind; ved vind fra andre retninger er der ikke problemer i
relation til byomdannelsesområdet. Der findes ikke en umiddelbart
indlysende løsning på problemet. Muligheden for at importere godset
direkte til Hedegaards siloanlæg er en forudsætning for at drive produktionsfaciliteterne på havnearealet. Teknologisk kan nye gribeskovle
løse en del af problemet, ligesom endnu mere afsugning etc. kan være
løsninger. Alle materialehåndteringsmaskinerne med tilhørende gribeskovle er udskiftet i 2013, hvorfor gribeskovle er de senest udviklede
modeller.
Tidsplanen opererer med en tidsperiode indtil den 31. december 2022.
Senest i 2018 revurderes anvendelsen af gribeskovlene med henblik på
at udskifte dem, hvis der er udviklet nye gribeskovle med mindre støvudslip.
Støvgener fra transport med lastbiler på interne veje:
Vejen forbi pieren bliver lukket med port for gennemkørende trafik. I
tre-måneders-perioden med såsædsproduktion, jf. afsnittet 'Støvgener
fra Hedegaards påslag', må der dog forventes en vis trafik i området.
Ved etablering af nyt påslag og lager nord for Nordre Havnegade vil
transport på kajgaden i forbindelse med såsædsproduktion næsten
forsvinde. Løsningen på problemet er en afspærring af vejen. Porten
lukkes for passage.
Støj fra skibsanløb:
Støj fra skibe ved Hedegaards påslag stammer fra hovedmotoren og fra
hjælpemotoren. Hovedmotoren er i gang under sejlads og under anløb
og afsejling fra bolværk. Motoren skal startes op før afgang for at opnå
driftstemperatur, smøring mv. Anvendelsen er kortvarig og relateret til
skibsmanøvrer. Når skibet ligger ved kaj, leveres strømmen fra skibets
hjælpemotor. Skibet ligger normalt ved kaj fra ankomst, uanset hvornår skibet ankommer. Herefter afventer det losning, forhaler eventuelt
til lossepåslaget og afsejler herefter normalt umiddelbart efter losning.
Der kan for eksempel mandag morgen ligge både to og tre skibe og
afvente losning. Alle normale skibe er indrettet, så hjælpemotoren skal
køre under skibets ophold ved kaj. Hjælpemotoren leverer strøm og
eventuelt hydrauliktryk til skibets eget forbrug, herunder belysning,
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varme, manøvrering af lugedæksler, eventuel elektrisk kran mv. Der er
stor spredning på støjbilledet fra hjælpemaskineri, og de nyeste skibe
er formentlig mindst støjende. Problemet med støj fra skibe løses ved
at lade skibene vente ved andre kajer eller på reden og først lade dem
ankomme til kaj umiddelbart før losning.
På tidspunktet for boligbyggeriets ibrugtagning på pieren vil skibe uden
for normal arbejdstid blive henvist til ventekaj andetsteds i havnen
indtil losning.
Støj fra skibsanløb, havnens aktiviteter:
Kaj 3014 er beliggende mellem lokalplanområdet og Hedegaards produktionsbygninger tæt på pieren. Ved losning af granitskærver og grus
fra skib, flytning til bagplads og læsning af lastvogne forekommer støj
og støv. Problemet med losning kan kun løses ved flytning af losseaktiviteten med bulkgods til anden kaj på Aalborg Havn. Transporten med
lastvogne vil i så fald gå gennem Limfjordstunnelen. Kaj 3014 vil fortsat kunne anvendes i dagtimerne til håndtering af godsaktiviteter, der
ikke støver eller støjer.
Tidspunktet for ophør med bulkgodsaktiviteter ved kaj 3014 er tidspunktet for ibrugtagning af boligbyggeriet på pieren.
Vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med sejlskibet LOA:
Ved kaj 3014 findes liggepladsen for træskibet LOA og andre træskibe
og både. Der arbejdes af og til på skibet på liggepladsen med udgangspunkt i LOA's værftsfaciliteter på Nordre Havnegade 6A. Der anvendes
frivillig arbejdskraft, hvorfor der også kan finde arbejde sted i fritiden.
Aktiviteterne med LOA kan formentlig fortsætte, men det kan være
nødvendigt at forhale skibet til anden liggeplads mod øst ved støjende
og støvende aktiviteter.
Lugt fra Hedegaard Agro
Der kan forekomme lugtgener fra Hedegaard Agro jf. miljørapporten
'Miljøundersøgelser, miljøbelastning fra Hedegaard Agro og havnerelaterede aktiviteter'. Den omfatter bl.a. det samlede lugtbidrag fra Hedegaard Agro. Rapporten viser, at lugtberegningerne i lokalplanområdet
er beregnet til maks. 6-8 LE/m3, 34 m over terræn. Lugtbidraget ligger
omkring 5 LE/m3 i 1,5 m og 20 m over terræn.
Vurderingen er foretaget på baggrund af virksomhedens miljøgodkendelse, hvor det er forudsat, at virksomhedens lugtbidrag til omgivelserne ikke må overstige 10 LE/m3. Lugtmålinger i 1992 viste,
at virksomheden kunne overholde en lugtgrænseværdi på 10 LE/m3.
Hedegaard Agro har i forbindelse med høring af udkast til den seneste
miljøgodkendelse givet udtryk for, at lugtbidraget fra virksomheden forventes at være det samme i dag. Dette vurderes negativt, dog ikke at
væsentligt.
Skygge- og vind
Byggeriet i lokalplanområdet vil variere i højde fra 1 til 8 etagers byggeri, men er ikke placeret, så det giver skyggegener for eksisterende
bebyggelse. Ved byggeriet i 8 etager kan der lokalt forekomme skyggeog vindgener. Dette vurderes neutralt.
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Tilgængelighed
Lokalplanen sikrer etablering af offentligt tilgængelig promenade og
opholdsarealer. Samtidig ligger området tæt på andre større, rekreative
arealer langs havnefronten, Lindholm Fjordpark og Lindholm Strandpark samt midtbyernes mange forskelligartede tilbud.
Nærheden til bymidten og kollektive trafikforbindelser giver optimale
betingelser for at fremme cyklisme og den kollektive transport. Der
etableres cykelparkering, som understøtter den centrale placering og
gode tilgang til offentlig transport. Dette vurderes positivt.
Risiko for uheld
Risiko for påsejling af pieren bør vurderes i forbindelse med byggeriet.
Der stilles derfor planbestemmelse om, at nyt byggeri i byggefelt 3 skal
sikres mod evt. påsejling, hvilket skal dokumenteres inden det tages i
brug. Dette vurderes neutralt.
Kulturarv
Mod vest afgrænses området af Limfjordsbroen, der sammen med
funkisbebyggelsen ved brolandingen er udpeget som værdifuldt kulturarvsmiljø. En del af det aktuelle område er berørt af udpegningen, og
planlægningen skal derfor have fokus på hensynet til kulturmiljøet. På
terræn grænser området op til den vestlige del af Nørresundby Havnefront, hvor der aktuelt arbejdes med at omdanne havnepromenaden til
en grønnere og mere indbydende promenade. Denne omdannelse går
hånd i hånd med etablering af højvandssikring og det at skabe bedre
opholds- og aktivitetsmuligheder for områdets brugere og besøgende.
Sydøst for området ligger den markante og bevaringsværdige pakhusbebyggelse i forlængelse af Hedegaards administration. Umiddelbart
øst herfor ligger et fungerende industriområde, der bl.a. rummer Hedegaard Agro og havnerelaterede aktiviteter. Området er udpeget som
perspektivområde for byudvikling og kan derfor - på sigt - forventes
omdannet til blandede bymæssige formål i sammenhæng med den
resterende del af Nørresundbys østlige havnefront.
Området omkring Limfjordsbroen og funkisbebyggelsen ved brolandingen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Planlægningen skal derfor
have fokus på hensynet til kulturmiljøet. Lokalplanen fastlægger konkrete bestemmelser for indpasning og udformning af ny bebyggelse,
opholdsarealer, veje, stier og parkering under hensyntagen til vigtige
trafikale og grønne strukturer samt værdifulde kulturhistoriske elementer.
Der stilles krav om et højt arkitektonisk kvalitetsniveau pga. områdets
synlige beliggenhed og status som arkitektonisk interesseområde. I
lokalplanområdet vurderes der pt. ikke at være byggeri af høj arkitektonisk værdi.
I lokalplanen stilles der krav til bebyggelsens omfang, placering og udseende. Indkigget fra Aalborgsiden og Limfjordsbroen til Hedegaards
Agros administrationsbygning og pakhuse reduceres.
Dette vurderes negativt, dog ikke væsentligt.
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Afbødende foranstaltninger
Er indarbejdet under hvert afsnit.
Alternativer/0-alternativet
Der er ikke fremsat egentlige alternativer til planen udover at bevare
status quo - det såkaldte 0-alternativ. Ved 0-alternativet vil de nuværende anvendelser kunne fortsætte i området, og der vil alene kunne
ske mindre udbygninger og ombygninger, herunder udskiftning af aktiviteter eller indpasning af nye. Forandringer vil dog ikke ske ud fra en
samlet plan, og området vil fortsat opleves som diffust og utilpasset ift.
omgivelserne og byprofilet langs Aalborg Havnefront.
Status quo vil formentlig betyde en mindre mertrafik til og fra området
end den, der følger af planens realisering. Støjmæssigt vil området dog
under alle omstændigheder være belastet af vejtrafikstøj.
Status quo vil også betyde, at Aalborg Havn og Hedegaard Agro vil
kunne fortsætte havneaktiviteterne uændret.
Den nuværende kommuneplanramme for området giver mulighed for
erhverv med virksomheder i miljøklasse maks. 3. Miljøklasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre
grad, hvor den anbefalede afstand til boliger og anden forureningsfølsom anvendelse bør være 50 m. Der er ingen boliger i området i dag.
Den nuværende kommuneplanramme for området giver mulighed for
maks. 5 etager.
Overvågning
Det er et krav, at miljøvurderingen beskriver de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning – det er kun påtænkte foranstaltninger,
idet planprocessen ikke er afsluttet. Det endelige overvågningsprogram
skal indgå i den sammenfattende redegørelse, som udarbejdes efter
den offentlige høring.
Aalborg Kommune, Miljø, vil ved miljøtilsyn og miljøreguleringer påse,
at Hedegaard Agro og Aalborg Havn A/S får foretaget de aftalte afhjælpende tiltag inden for de fastsatte tidspunkter, så ovennævnte aktiviteter ikke medfører væsentlige gener i lokalplanområdet.
Sammenfattende redegørelse
Udarbejdes efter den 8 ugers offentlige høring er afsluttet. Skal indeholde beskrivelse af, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen,
hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen
er taget betragtning, hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra
de behandlede alternativer samt hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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Vejledning til redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 1-2-109
Nordhavnen, Havnegade, Nørresundby Midtby

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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9.7.2013 - Aalborg Kommune. Redegørelse for bæredygtighed.

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.

