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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen giver mulighed for, at der i den nord-østlige del af Vodskov, kan opføres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer.
En forudsætning for byggeriet er, at der etableres tilstrækkelig støjafskærmning langs motorvejen og Vodskovvej.

Konklusion på miljøscreening/miljøvurdering af planen
Samlet vurderes det, at planen er omfattet af Miljøvurderingslovens
bestemmelser. Der skal således foretages en miljøvurdering. Påvirkningerne er nærmere beskrevet under afsnittet Miljørapport side 9.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er gældende
for lokalplanen, for at forudsætningen i miljøscreening / miljøvurdering
holder.
- Det etableres 3 støjvolde / støjafskærmninger (2 mod motorvejen og
1 mod Vodskovvej).
- Støjafskærmningen / støjvoldene skal beplantes.
- Der etableres beplantningsbælte mod Vodskovvej og motorvejen og
beplantning / træer langs Vodskov Enge.
- Der etableres afskærmning mod Attrupgrøften.
- Der etableres regnvandssø og rabat med lunke.
- Anvendelse af vandgennemtrængelige belægninger på stier og Ppladser.
- Der er mulighed for etablering af solenergianlæg.
- Der er krav om lavenergibyggeri.
- Der er krav om tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning.
- Der er krav om separatkloakering.
- Der er krav om plads til affaldssortering af genanvendelige fraktioner
som fx papir og glas.

Bæredygtighedstemaer i lokalplanen
Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur,
sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering.

Social

Lokale
værdier

Natur
Miljø
Økonomi

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
- Det sikres, at de fælles opholdsarealer udgør mindst 10 % af den del
af området, der skal anvendes til boligbebyggelse.
- Der etableres træbeplantning langs boligvejen og hæk-beplantning
omkring grundene.
- De omkringliggende § 3-områder sikres mod skyggepåvirkning.
- Der sikres stiforbindelse til naturområder.
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- Støjskærme indpasses i naturen og beplantes.
- Regnvandsbassin etableres i form af en sø med konstant vandspejl.
Sociale forhold
- Der gives mulighed for blandede boligtyper i form af parcelhuse og
tæt-lave boliger.
- Der kan overalt etableres handicapvenlig adgangsmulighed til boligerne.
- Der er let adgang til kollektiv transport samt relativ kort afstand til
butikker, service, institutioner, skole og idræt mv.
Lokale værdier
- Boligudbygningen vil være med til at øge eller fastholde handel og
service i Vodskov.
- Støjafskærmning mod motorvejen vil generelt mindske støjgener fra
motorvejen i den nordlige del af Vodskov.
Miljø
- Lokalplanen har indarbejdet LAR-principper, bl.a. regnvandsbassin
(LAR = lokal afledning af regnvand).
- Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Fjernvarme
anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt.
- Der afsættes areal til indsamling af genanvendelige materialer som
fx papir og glas.
Økonomi
- Der stilles krav om grundejerforening, som bl.a. skal stå for drift og
vedligeholdelse af fællesanlæg.

Forudsætninger
Det forudsættes, at eventuel grundvandssænkning ikke påvirker den
beskyttede eng / sø. Hvis naturtyperne alligevel påvirkes, skal der etableres afværgeforanstaltninger.

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
Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi.

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien
I forhold til Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi er der mål, der er relevante i forbindelse med lokalplanlægningen.
Det drejer sig om:
- Tilledning af regnvand til kloaksystemet begrænses ved nybyggeri
ved indførelse af decentrale løsninger.
- Lokalplanen skal indeholde krav om decentral håndtering af regnvand, herunder LAR, forsinkelse og befæstelsesgrad.
- Regnvand anvendes som gevinst for byens rum.
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- Krav om lavenergibyggeri.
- Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt nybyggeri.
- Lokalisering af nye bydele og fortætning af byen omkring den kollektive trafiks hovedkorridor.
- Fremme biodiversiteten ved byudvikling.
- Indretning af byrum gør det lettere at agere bæredygtigt, fx affaldssortering.
- Indretning af byens rum styrker lysten og behov for sundhedsfremmende aktiviteter.

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 omfatter et projekt i lovens bilag 4 pkt 10b: 'Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser'.
Det vurderes, at planen ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser, § 3 stk. 2, vedrørende mindre områder på lokalt plan. Der skal
således gennemføres en miljøvurdering.
Planen er derfor scopet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2.
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 påvirkningen
eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter. Fokusområderne
er:
- Beskrivelse af, hvordan der tages hensyn til den beskyttet fersk eng,
der ligger udenfor lokalplanområdet. Foruden den direkte påvirkning,
er der forbud mod at foretage indgreb, som kan påvirke engen, fx
ved dræning af naboarealerne jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Det
samme gælder for den sø, der ligger nord for lokalplanområdet.
- Beskrivelse af udbredelsen af Stor Vandsalamander i lokalplanområdet.
- Beskrivelse af sundhedsrisikoen ved at bo tæt på et spildevandspåvirket vandløb (Attrupgrøften).
- Beskrivelse af, hvordan de vejledende trafikstøjkrav for boliger kan
overholdes. Beskrivelse skal omfatte støjen fra trafikken på motorvejen og Vodskovvej.
- Beskrivelse af, hvordan lokalplanen vil tage hensynet til den høje
grundvandsstand, der er i den nord-østlige del af lokalplanen og
langs engen og vandløbet mod syd. Beskrivelsen skal bl.a. redegøre
for en eventuel dræning, rensning for okker ved en eventuel dræning
og risikoen for påvirkning af den beskyttede eng og sø.
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Efterfølgende har en løsning af trafikstøjen med en støjvold udvidet
fokusområdet til også at omfatte:
- Beskrivelse af, hvordan der tages hensyn til den landskabelige værdi
ved etablering af støjafskærmning.
I det følgende er de øvrige kriterier i lovens bilag 2 dog også kort beskrevet og vurderet.
Der er i loven kun krav om, at det er de forhold, hvor der er en 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
at blive berørt af planen, skal relevante myndigheder høres herom. Det
er vurderet, at der ingen relevante myndigheder er.

Ikke-teknisk resumé af Miljørapport
Udgangspunktet for lokalplaner er at fastlægge nye bosætningsmuligheder i Vodskov.
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Umiddelbart udenfor lokalplanområdet ligger en beskyttet eng og en
beskyttet sø. Ingen beskyttet naturtyper berøres direkte af lokalplanen.
I forbindelse med etablering af bebyggelse, kan der ske grundvandssænkning i en kortere periode. Det er undersøgt, om grundvandssænkningen kan medføre ændring af vandspejlet i den beskyttede sø. I en
afstand på under 50 meter fra søen, kan der forventes en påvirkning af
grundvandsstanden. Hvis der konstateres større ændring af vandpejlet
i søen, kan noget af det oppumpede vand ledes gennem et sandfilter
og beluftes og tilledes søen.
Det forventes ikke, at midlertidig grundvandssænkning vil påvirke den
beskyttede eng.
Der kan, i mindre omfang, forekomme okkerudfældning ved grundvandssænkning. Det vurderes, at det er tilstrækkeligt, at etablere en
simpel iltning inden det oppumpede grundvand ledes til recipienten
(Attrupgrøften).
Ved etablering af støjvolde forventes der ikke en direkte påvirkning af
den beskyttede sø.
Støjvolden og de nye boliger vil medføre skyggepåvirkning af den beskyttede sø. I vinterhalvåret vil støjvolden/ beplantningen således kortvarigt kaste skygger på den beskyttede sø.
Der er flagermus syd for området. De søger føde væk fra lokalplanområdet.
Der kan forekomme beskyttede arter (Spidssnudet Frø og Stor Vandsa-
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lamander) i tilknytning til den beskyttede sø. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil skade evt. forekomster af disse beskyttede arter.
Der etableres regnvandssø, beplantningsbælter, grønne arealer m.v.,
som medfører, at lokalplanområdet vil fremstå grønt.
Landskab
Lokalplanen forudsætter, at der etableres 3 støjvolde.
Der etableres en 8½ meter høj støjvold langs motorvejen udenfor lokalplanområdet.
Der etableres en 3-3½ meter høj støjvold / støjskærm mod Vodskovvej samt en 3-3½ meter høj støjvold / støjskærm langs lokalplanens
østlige afgrænsning mod motorvejen. Disse støjvolde / støjskærme
beplantes, så de fremstår grønne.
Lokalplanen vurderes ikke at påvirke kystzonen.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Regnvandet håndteres lokalt. Regnvandet renses og forsinkes i regnvandssø / regnvandsbassin, inden tilledningen til Attrupgrøften.
Langs boligvejen Vodskov Enge etableres en lunke i rabatten, som kan
optage regnvand.
P-areal, stier mv. etableres med vandgennemtrængelige belægninger.
Klimatiske faktorer
Der stilles krav om lavenergibyggeri, og om tilslutning til kollektiv
fjernvarmeforsyning.
Befolkningens levevilkår
Lokalplanområdet ligger tæt ved Vodskov center, og tæt på hovedvejen
og motorvejen til Aalborg. Der er også gode kollektive trafikforbindelser til Aalborg.
Menneskers sundhed
Støj fra trafikken på Vodskovvej og motorvejen minimeres ved etablering af støjvolde.
Lokalplanområdet vender 'ryggen' mod det spildevandspåvirkede vandløb, Attrupgrøften.
Kulturarv
Der forventes gennemført en arkæologisk forundersøgelse for at få afeller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder.

Miljørapport
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
I lokalplanen har der været stor fokus på beskyttet natur og beskyttede arter. Lokalplanområdet grænser op til beskyttet natur (fersk eng,
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overdrev og sø), og der er kendskab til følgende beskyttede arter: Flagermus, Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander i eller i nærheden af
lokalplanområdet. Derfor har det været særligt vigtigt at arbejde med
dette emne i lokalplanen.
Ingen beskyttet naturtyper berøres direkte af lokalplanen.
Grundvandsænkning
Der er foretaget en vurdering af en eventuel midlertidig grundvandssænkning i forhold til de beskyttede naturtyper.
Der forventes ikke en påvirkning af søen ved midlertidig grundvandsænkning med en varighed op til en uge og i en afstand på over 100
meter fra søen. I en afstand på 50 - 100 meter fra søen kan der muligvis ske en påvirkning op til maksimalt 10 – 15 cm sænkning af vandstanden i søen. I en afstand på under 50 meter fra søen forventes en
påvirkning af vandstanden.
Det er grundvandssænkning i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, der potentielt vil kunne påvirke vandstanden i søen. Grundvandssænkning i dette hjørne af lokalplanen bør først udføres efter at påvirkningen fra grundvandssænkningen på de omkringliggende grunde kan
vurderes. Hvis der i felten observeres en større påvirkning af søen end
forventet, kan der eventuel implementeres et udledningssystem, hvor
oppumpet vand beluftes og ledes gennem sandfilter før det udledes til
søen i det omfang det er nødvendigt, for at opretholde vandstanden i
søen.
Da der er tale om midlertidige grundvandssænkninger (i forbindelse
med anlæg og byggeri) med en relativt begrænset influensradius, vil
påvirkningen af vandspejlet i de beskyttede naturområder eng, overdrev og sø (jf. lokalplanens Bilag 2), ikke have en varig effekt på naturområderne. Udføres grundvandssænkningen om sommeren, hvor
naturområderne er mest sårbare, vil grundvandsspejlet naturligt stå
lavt, og sænkningen vil derfor ikke være så omfattende, som hvis
sænkningen udføres om vinteren. Omvendt vil en grundvandssænkning
af det forudsatte omfang om vinteren ikke have betydning for naturområderne.
Grundvandssænkning i den nordvestlige del af udstykningsområdet
vil potentielt have en influensradius, som omfatter den ferske eng ved
Vodskovvej. Imidlertid vurderes det, at en midlertidig sænkning af
grundvandsspejlet ikke vil have en større effekt end naturlige variationer i grundvandsspejlet. Der er to årsager hertil. For det første ligger
engområdet opstrøms udstykningsområdet og vil derfor uanset grundvandssænkningen fortsat tilføres vand fra området vest-nordvest for
engen. For det andet vil vandindholdet i de øvre tørveholdige jordlag,
som ligger over grundvandsspejlet, primært være betinget af bevoksningen, den naturlige fordampning og nedbørsforholdene.
Okkerudfældning
Det er vurderet, at en grundvandssænkning med en varighed på op til
en uge kun i begrænset omfang vil give anledning til okkeudfældning.
For det første er der tale om et terrænnært magasin, hvor naturlige
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årstidsvariationer i vandspejlet betyder, at der naturligt er sket en iltning af den øvre del af magasinet. For det andet er der tale om midlertidige grundvandssænkninger på op til ca. én uge. Da grundvandssænkningen kun forventes at indebære en afsænkning på op til 1 – 1,5
m, vil de jordlag, der eksponeres for iltning over det afsænkede vandspejl kun i begrænset omfang medføre mobilisering af jernforbindelser.
Det vurderes derfor, at det vil være tilstrækkeligt at etablere en simpel
iltning af det oppumpede grundvand og lede det iltede vand gennem
et sandfilter før afledning til recipienten (Attrupgrøften), hvis der ved
oppumpningen og afledningen af vandet konstateres tegn på okkerudfældninger.
Jordtryk fra støjvold
Ved etablering af støjvolde vil trykket fra voldene være lodret nedad.
Dette vil kunne give anledning til sætninger i muld- og evt. tørveholdige jordlag under selve volden. Forudsat at støjvoldene etableres med
indbygningsegnet mineralsk jord vil der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kunne ske en horisontal påvirkning. Det vurderes at
støjvoldene på op til 8,5 meter vil være stabile på jordlag med en bæreevne på min. 50 kN/m2.
Det vurderes, at jordtrykket ved etablering af støjvoldene ikke vil indebære en direkte påvirkning af naturområderne ved udstykningen. Det
forudsættes, at voldenes skråninger udføres med anlæg 1:2 til 1:5 og,
som nævnt, at jorden er indbygningsegnet.
Skyggepåvirkning
For at vurdere de 3 støjvoldes og den nye bebyggelses påvirkning af lokalplanområdet, er der foretages en vurdering af skyggepåvirkningerne
i årets løb.
21. februar:
De største skyggegener opstår tidligt om morgenen, når solen står lavt
på himlen. Støjvolden langs motorvejen kaster skygge på halvdelen af
boligområdet kl. 8 om morgenen, men allerede kl. 9 er skyggegenerne
fra støjvoldene meget begrænset. Efter kl. 10 vil ingen af parcellerne
være påvirket af skygge fra støjvoldene. Søen nord for boligområdet
påvirkes kortvarigt af skyggekast ved solopgang, hvor støjvolden kaster skygge på søen, og igen lige inden solnedgang, hvor boligerne
kaster skygge på søen.
21. april:
I april vil ingen af støjvoldene kaste skygge på boligområdet mellem kl.
7 og 21, ligesom hverken boliger eller støjvolde kaster skygge på søen
nord for boligområdet.
21. juni:
I juni vil ingen af støjvoldene kaste skygge på boligområdet og søen
mellem kl. 7 og 21, ligesom hverken boliger eller støjvolde kaster skygge på søen nord for boligområdet.
21. december:
Da solen står lavt på himlen i december måned, vil det være på dette
tidspunkt, at skyggepåvirkningen af området af størst. Det er primært
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de 2 østligste parceller, der bliver påvirket af skyggen fra den støjvold,
som afgrænser boligområdet mod øst.
I december måned, hvor solen først står op omkring kl. 9 og går ned
igen omkring kl. 16, er skyggegenerne udelukkende et problem for de
østligste parceller i formiddags- og eftermiddagstimerne.
Søen nord for boligområdet påvirkes kortvarigt at skyggekast fra støjvolden ved solopgang, mens boligerne kaster skygge på søen fra middag til solnedgang.
Udover støjvolden kan træer også skygge. Derfor er der i lokalplanens
pkt. 7.7 bestemmelse om, at der ikke må etableres beplantning, der
kan få væsentlige negativ indflydelse på de §3-beskyttede arealer. Her
tænkes især på skyggevirkning fra høje træer.
Beskyttede arter
Flagermus holder til på en gård, der ligger syd for lokalplanområdet.
Flagermusene går i hi på gårdens ældre hølofter og ses i luften omkring træer og læbælter. Flagermus jager føde ved den gamle banelinje
til Sæby syd for lokalplanområdet, og derfor vurderes flagermusene
ikke at blive påvirket af planen.
Det vurderes at der er mulighed for forekomst af de beskyttede bilag
IV arter (jf. NATURA2000-reglerne) Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander, knyttet til søen umiddelbart nord for lokalplanområdet. Søen
er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3.
Beskyttelsen af bilag IV-arterne omfatter ynglested og opholdssteder
- herunder overvintringssteder. Det aktuelle lokalplanområde drives i
dag med intensiv landbrugsdrift og det vurderes, at området er uden
betydning som yngle eller -rasteområde for bilag IV arter, uanset om
der forekommer Spidssnudet Frø eller Stor Vandsalamander i den nærliggende sø.
Dyre og planteliv generelt
For at opnå en god biodiversitet i lokalplanområdet, er der arbejdet
med følgende grønne elementer:
- Etablering af regnvandsbassin, lunker m.v. som naturlige elementer i
området.
- Etablering af græsarmeringsbelægninger, grusflader eller anden form
for vandgennemtrængelige belægninger.
- Etablering af beplantningsbælte, levende hegn mv.
- Etablering af grønne fællesarealer.
- Etablering af stisystem til engen mellem motorvejen og lokalplanområdet og Hammer Bakker i øvrigt.
- Begrønning af støjvolde / støjafskærmning.
Samlet vurdering af 'Biologisk mangfoldighed, flora og fauna'
Samlet vurderes det, at lokalplanen har en neutral og negativ påvirkning - væsentlig og ikke væsentlig - af temaet om 'Biologiske mangfoldighed, flora og fauna'.
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Landskab

Støjvolden mod motorvejen i op til 8,5 m's højde skal beplantes / henligge i græs, således at den fra lokalplanområdet fremstår som et landskabselement.
De øvrige støjvolde indenfor eller langs lokalplanområdet er mindre i
scala (op til ca. 3½ m høje) og skal beplantes. Derfor vurderes, at der
alene sker en negativ - men ikke væsentlig påvirkning - af landskabet.
Lokalplanområdet ligger indenfor og tæt på grænsen af kystnærhedszonen (C-område), i en afstand af ca. 2,7 km fra Limfjorden.
Udbygningen af lokalplanområdet, herunder etablering af en ca. 8,50
m høj støjvold langs motorvejen, vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt, da området i forhold til kysten ligger bag bebyggelser i Vodskov
eller bag spredte bebyggelser, hegn mv. i det åbne land. Set fra bebyggelsen i den nordlige del af Vodskov, bliver voldanlægget langs motorvejen synlig og vil, i et vist omfang, ændre udsigten fra de lavest liggende boliger.
Samlet vurdering af 'Landskab'
Samlet vurderes det, at lokalplanen har en neutral og ikke væsentlig
påvirkning af kystlandskabet.

Grundvand, overfladevand og jordbund
Der er ikke drikkevandsinteresse indenfor lokalplanområdet, hvorfor
påvirkningen heraf ikke er væsentlig.
Spildevandet separeres og ledes via spildevandsledninger til Renseanlæg Øst.
Regnvandet skal håndteres lokalt ved at forsinke, fordampe, nedsive
eller genanvende regnvandet lokalt. Der arbejdes med vandgennemtrængelige belægninger af fx stier og P-pladser. Endvidere anlægges
rabatten med lunke, så regnvandet håndteres som en gevinst for byrummet.
Regnvand, som ikke nedsives, ledes til et regnvandsbassin, hvor vandet forsinkes og renses inden udledning til Attrupgrøften. Regnvandsbassinet udformes som en naturlig sø med permanent vandspejl og
dykket afløb. Regnvandssøen kan etableres udenfor lokalplanområdet,
men vil uanset placering få en rekreativ værdi for beboerne.
Det offentlige vandløb Attrupgrøften ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Vandløbet er i Regionplan 2005 målsat D, Spildevandspåvirket. I forslaget til statens vandplaner er målsætningen 'God økologisk tilstand'.
I vandløbsregulativet for Attrupgrøften er der - til udførelse af vandløbsvedligeholdelsen - fastlagt et 8 meter bredt arbejdsbælte på begge
sider af vandløbet, som skal friholdes for bygninger, bygværker, faste
hegn, beplantninger m.v. Der er i vandløbsregulativet også fastsat bestemmelser om de ulemper, som ejerne skal tåle, og de pligter, som
ejerne har i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Lokalplanens
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afgrænsning er fastlagt 8 meter fra Attrupgrøftens midte, svarende til
ca. 6,50 meter fra vandløbets øverste kant. Forud for lokalplanen har
Aalborg Kommune givet dispensation fra afstandskravet og accepteret,
at arbejdsbæltet er ca. 6,50 meter.
Der forventes uændret miljømæssig påvirkning af Attrupgrøften ved lokalplanens gennemførelse.
Samlet vurdering af 'Grundvand, overfladevand og jordbund'
Samlet vurderes det, at lokalplanen har en neutral til negativ påvirkning - dog ikke væsentlig - af grundvand, overfladevand og jordbund.
Klimatiske faktorer

Der stilles krav om lavenergibyggeri. Der stilles krav om tilslutning til
den kollektive fjernvarmeforsyning. Hvis bygninger opfylder bygningsreglementets krav om lavenergibyggeri skal kommunen dispensere for
tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren søger om
det. For at sikre lavest muligt CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes den kollektive varmeforsyning.
Samlet vurdering af 'Klimatiske faktorer'
Samlet vurderes det, at lokalplanen har en positiv og ikke væsentlig
påvirkning af 'Klimatiske faktorer'.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Lokalplanområdet ligger tæt på Vodskov center og servicefaciliteter. Fra
Vodskov er der gode forbindelser til Aalborg med bus og bil og der er
cykelsti. Vodskov ligger tæt på hovedvejen og motorvejen til Aalborg.
Vodskov er en attraktiv by med både natur og arbejdspladser. Med lokalplanen understøttes ønsket om en vækst af byen.
Samlet vurdering af 'Befolkningens levevilkår og materielle goder'
Samlet vurderes det, at lokalplanen bidrager positiv og neutral - ikke
væsentlig - for temaet 'Befolkningens levevilkår og materielle goder'.
Menneskers sundhed

Trafikstøj
Trafikstøj er for de fleste mennesker generende, men trafikstøj kan
også påvirke vores helbred fx ved søvnforstyrrelser, øget risiko for sygdomme i hjerte og kredsløb. Børn, der udsættes for støj, kan have påvirkning på indlæringsevne, motivation og koncentration.
I 'Vejledning for trafikstøj' er der fastsat vejledende trafikstøjkrav for
forskellige områder – gældende på facaden eller på udendørs opholdsarealer. Grænseværdierne udendørs svarer til, at grænseværdierne for
støjniveauet indendørs med almindelig åbne vinduer, kan overholdes.
I lokalplanen er der derfor arbejdet med etablering af støjvolde mod
motorvejen og mod Vodskovvej. Herved opnås at støjbelastning fra
trafikken for hele lokalplanområdet kommer under den vejledende
grænseværdi.
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Det vurderes, at trafikstøj i lokalplanområdet påvirker menneskers
sundhed negativt, men ikke væsentligt.
Spildevandspåvirket vandløb
Attrupgrøften, som ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet, er
spildevandspåvirket. Der forekommer periodevise udledninger af opspædet spildevand til vandløbet. Opspædet spildevand i vandløb kan
udgøre en sundhedsfare for naboer fx ved oversvømmelser, ved direkte
kontakt eller ved aerosoler. Spildevand kan indeholde smittekilde til
mange sygdomme som polie, hepatitis, børnelammelse, stivkrampe
og HIV. Herudover kan opstå problemer med lugt for boliger tæt på et
spildevandspåvirket vandløb.
Lokalplanen er derfor indrettet, så bebyggelsen vender 'ryggen' mod
vandløbet, således at der ikke direkte er sammenhæng mellem vandløbet og lokalplanområdet. Der etableres ikke sti mellem boligerne
og vandløbet, og der skal etableres gennemgående hækbeplantning,
som afskærmer lokalplanen fra vandløbet. Hvis vandløbet på et senere
tidspunkt ikke længere er spildevandspåvirket, kan der åbnes op for
afskærmningen.
Det vurderes, at lokalplanen påvirker menneskers sundhed negativt,
men ikke væsentligt.
Sundhed i øvrigt
Støjvoldene vil i mindre grav medføre skygger i de nærmest liggende
haver / bebyggelse i vinterhalvåret.
Lokalplanområdet ligger tæt ved indkøbsmuligheder, sportsanlæg, skole mv. Området etableres med stier, så lokalplanområdet bindes op på
det eksisterende stinet.
Endvidere ligger Hammer Bakker med mange former for rekreative
muligheder, tæt på lokalplanområdet.
Alt i alt vurderes det at være positiv og ikke væsentlig.
Samlet vurdering af 'Menneskers sundhed'
Samlet vurderes det, at lokalplanen bidrager både negativt og positivt men ikke væsentlig - for temaet 'Menneskers sundhed'.
Kulturarv

Nordjyllands Historiske Museum har væsentlige arkæologiske interesser i området, da der er stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejde og byggeri. Derfor anbefales det,
at museet gennemføre en arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder.

Afbødende foranstaltninger
I forbindelse med lokalplanen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative påvirkninger i forbindelse
med gennemførelse af lokalplanen. Følgende afbødende foranstaltninger bliver gennemført:
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-

Etablering af støjvolde.
Udformning af støjvolde som grønne landskabselementer.
Afskærmning mod spildevandspåvirket vandløb.
Planbestemmelser om begrænset terrænregulering.
Iltning i forbindelse med midlertidig dræning, således at der ikke
sker okkerforurening.
- Lokal afledning af regnvand (LAR) med bl.a. forsinkelse og rensning
af regnvand i regnvandsbassin inden afledning til Attrupgrøften.

Alternativer/0-alternativet
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo
– det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som landbrugsareal. Ved
0-alternativet vil et af de få steder med mulighed for byudvikling i Vodskov ikke kunne realiseres.
I kommuneplanens hovedstruktur er Vodskov udpeget som hovedby
med anseeligt vækstpotentiale og er således udset til at bære en
væsentlig del af boligtilvæksten uden for Aalborg. Vodskov har ikke
tilstrækkeligt areal indenfor det eksisterende byområde til den forventede efterspørgsel af boliger i området. Byudviklingen i Vodskov er
begrænset af fredet natur/kultur (Hammer Bakker) mod nord, støjkonsekvenszonen fra lufthavnen mod syd-vest, Frederikshavnmotorvejen
mod syd-øst samt kysnærhedszonen. Vodskov Enge er et af de få steder, hvor Vodskov kan byudvikles.

Overvågning
Der skal ske en løbende overvågning af de beskyttede arter og de
beskyttede naturområder, herunder Attrupgrøften, indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet. Dette vil ske i forbindelse med kommunens generelle forpligtigelser.
Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige
kortlægning af støjen fra vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år.
Krav til kontrol af afledning af overfladevand vil blive fastlagt i udledningstilladelsen til Attrupgrøften.

Sammenfattende redegørelse
Udarbejdes efter at den 8 ugers offentlige høring er afsluttet. Her vil
blive beskrevet:
- 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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Loven
Miljøscreeninger og miljøvurderinger udarbejdes med hjemmel i 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'.

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

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

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

