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Klagefristen for en miljøscreening er 4 uger.
Høringsperioden for en egentlig miljøvurdering er den samme som for en lokalplan, minimum 8 uger.
Fristerne offentliggøres på www.aalborgkommune.dk/lokalplan
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Lokalplanens baggrund og formål
I den vestlige del af Aalborg ligger byens meget populære friluftsbad,
som igennem en del år har trængt til en gennemgribende renovering:
Bygningerne i området er både nedslidte og dyre driftsmæssigt, og
området som helhed er præget af manglende sammenhæng med Limfjorden. Muligheden for et åbent, rekreativt område, der kan danne
ramme om en mangfoldighed af aktiviteter for byens borgere, udnyttes
ikke til fulde.
Omdannelsen af området har således været ønsket længe, men har i
en årrække afventet afklaring af reservationen for en af de tre mulige
linjeføringer for en 3. Limfjordsforbindelse - 'Lindholmlinjen' - der har
haft en central placering i området. Denne linjeføring er nu blevet fravalgt i en transportpolitisk aftale (februar 2012), og omdannelsesprocessen har kunnet igangsættes.
I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden udskrev kommunen i februar 2013 en arkitektkonkurrence om en moderne og visionær helhedsplan for området omkring friluftsbadet, herunder også et bud på
indpasning af et nyt og multifunktionelt bygningskompleks som rammen om foreningsliv, vandsportskurser og formidling af Limfjordens
natur- og kulturhistorie. Det ønskede fokus har været at skabe en
moderne, funktionel og arkitektonisk spændende facilitet, der kan understøtte en mangfoldighed af vandrelaterede aktiviteter og sikre sammenhæng mellem fjorden og det omkringliggende byområde.
Vinderen af konkurrencen blev LIW planning og Force4 Architects med
projektet 'Working with Nature'. Både helhedsplanen, udformningen af
friluftsbadet og bygningskomplekset har et design, der på en og samme tid er med til at bevare mange af områdets iboende kvaliteter og
samtidig moderniserer hele området.
Vinderforslaget er efterfølgende bearbejdet og skal danne grundlag for
planlægningen og det efterfølgende udbud. Der sigtes mod en realisering af projektet som helhed medio 2017.

Konklusion på miljøscreening/miljøvurdering af planen
Samlet vurderes det, at påvirkningerne af planerne ikke er væsentlige,
og planen er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet under screeningen side 6.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er gældende
for lokalplanen, for at forudsætningen i miljøscreening holder.
• Der stilles krav om lavenergibyggeri
• Udgangspunktet er en sokkelkote på 2,42
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•
•
•
•

Der stilles krav om langtidsholdbare og bæredygtige materialer
Der åbnes mulighed for solenergianlæg
Der lægges vægt på materialer, der er langtidsholdbare
Der lægges vægt på materialers patinerende evne samt hensynet til
bæredygtige løsninger
• Der er planbestemmelse om beplantningsprincipper
• Der stilles planbestemmelse om at bevare og genskabe allébeplantning
• Der stilles planbestemmelse om afvekslende udformninger af regnvandsløsninger

Bæredygtighedstemaer i lokalplanen
Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur,
sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. I
denne lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner:
Social

Lokale
værdier

Natur
Miljø
Økonomi

Lokale værdier:
Sikre og synliggøre kulturarv i området
Styrke et yndet rekreativt udflugtsmål
Styrke eksisterende fritidsaktiviteter i området
Sikre arkitektoniske løsninger af høj kvalitet
Sikre udnyttelse af fjordens potentiale
Sociale værdier:
Styrke forbindelser til og i området
Sikre tilgængelighed til vand for alle (handicapvenlig adgangsmulighed)
Målrette området en bred brugergruppe
Skabe gode rammer for uformelle mødesteder
Skabe rammer, der fremmer fysisk aktivitet
Natur:
Styrke adgang til fjorden og friluftsbadet
Sikre rekreative stiforbindelser langs fjorden og forbindelser mellem
baglandet og fjorden
Sikre et grønt område med et højt naturindhold
Sikre plads til dyreliv i området
Sikre stedstilpasset etageret beplantning
Miljø:
Materialer, der er langtidsholdbare samt energi- og ressourcemæssigt
optimerede
Anvendelse af solenergi
Sikre opholdsmuligheder i læ og skygge
Bygninger skal kunne tåle oversvømmelse op til kote 2,42
Mulighed for klimaargumenterede terrænreguleringer
Økonomi:
Sikre fokus på driftsøkonomi
Sikre byggeri i robuste og slidstærke materialer
Understøttte udviklingen af 'den attraktive by'
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Forudsætninger
Planloven giver ikke mulighed for lokalplanbestemmelser for alle de
emner, det brede bæredygtighedsbegreb i Miljøvurderingsloven har. I
stedet forudsættes det i miljøvurderingen, at de hensigtserklæringer
mv., der er arbejdet med i lokalplanen, også gennemføres ved planens
realisering. I denne miljøvurdering forudsættes følgende:
Der kan ikke meddeles dispensationer, der er i strid med lokalplanes
principper, herunder især lokalplanens formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra målet i lokalplanen.

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

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien
I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi er der mål, der
er relevante i forbindelse med planlægningen, i forhold til temaerne:
Klima, Ressourcer, Natur samt Miljø og sundhed. Nedenfor er nævnt
tiltag, der fremmer målene i planerne.
• Voksende biofaktor
• Lavenergibyggeri
• Sikre, at rekreative områder er let tilgængelige og indbyder til leg,
ophold og bevægelse
• Fjernvarme anbefales til opvarmning
• Mulighed for anvendelse af solenergi
• Udgangspunktet er en sokkelkote på 2,42
• Mulighed for klimaargumenterede terrænreguleringer

Miljøvurderingsloven - screening
'Lov om miljøvurdering af planer og programmer' opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal
der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.
Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter et projekt i lovens bilag 10b: Anlægsarbejde i byzone* , herunder opførelse af butikscentre
og parkeringspladser. Det vurderes dog samtidig, at planerne er omfattet af lovens § 3, stk. 2, idet den fastlægger anvendelsen af et mindre
område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet.
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Planerne er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag
2. Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planen: biologisk mangfoldighed, flora og fauna, landskab,
grundvand, overfladevand og jordbund, klimatiske faktorer, befolkningens levevilkår og materielle goder, menneskers sundhed, kulturarv,
arkitektonisk arv og arkæologisk arv.
Samlet vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planerne er
således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet i det følgende. De øvrige kriterier i
lovens bilag 2 er dog også kort beskrevet og vurderet.
* Området ligger i landzonen i forhold til Planlovens definition. Byzone i
miljøvurderingsloven henviser til en EU-fortolkning, som er en samling
af huse.

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Bilag VI-arter:
Vestre Fjordpark, Mølholm, ligger inden for udbredelsesområdet for
en lille række landlevende dyrearter opført på EU-habitatdirektivets
bilag IV. For disse arter vurderes det, at området potentielt opfylder
levestedsbetingelserne som yngle- og rasteområde for flagermus, især
vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus, og muligvis damflagermus.
Omdannelsen af området medfører ikke fjernelse af træer og buske af
potentiel betydning som ledelinjer, sommer- eller vinteropholdssted for
flagermus, ligesom der ikke sker en forringelse af fødegrundlaget og
områdets kvalitet som jagtområde for flagermus.
Samlet set vurderes lokalplanen således ikke at medføre forringelser
for bilag IV-arter
Natura2000:
Det nærmeste Natura 2000-område 'Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal' ligger ca. 3500 meter vest
for lokalplanområdet.
I kraft af en afstand på ca. 3500 meter til det nærmeste Natura
2000-område vurderes lokalplanen, hverken i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter, at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.
Dyr- og planteliv generelt:
Der sker en lille forøgelse af områdets skovbeplantning.
I lokalplanen er indtænkt store friarealer med naturpræg, dels skovbeplantninger, dels lysåben natur. Naturarealerne er af positiv betydning
for områdets dyre og planteliv.
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Landskab
Det planlagte byggeri vil være synligt, men ikke dominerende, i forhold
til de omkringliggende bebyggelser eller landskab.
Planen vil medføre, at Friluftsbadet får en mere æstetisk sammenhæng med fjorden, og at fjorden integreres mere aktivt i området som
funktion. Derudover vil planen medvirke til en bedre æstetisk sammenhæng til naboområderne og styrke den overordnede sammenhæng
mellem de grønne områder langs fjorden. Endelig medfører planen en
markant grøn og æstetisk identitetsstyrkelse af hele lokalplanområdet.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Lokalplanområdet ligget i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.
I dag er det næsten igen arealer, der er befæstede, og der er ikke foranstaltninger til håndtering af regnvand – det nedsiver, hvor det falder.
Med lokalplanen etableres en del befæstede arealer, bl.a. fritidshus,
trædæk, betonpromenade og asfaltsti. Der er et ønske om forskellige
LAR-løsninger, evt. som regnbede, grønt tag eller lunker ved stien. Ønsket om LAR har baggrund i at understøtte den biologiske mangfoldighed, og for at have modsætningen i både at have det ferske vand og
saltvandet.
Inden for lokalplanområdet foregår der ikke aktiviteter, der kræver ,at
regnvandet renses. Limfjorden er også en robust recipient, så der er
heller ikke krav om forsinkelse inden udledning til Limfjorden.
Området er delvist omfattet af spildevandsplanens opland. På grund af
terrænforholdende i området kan spildevandsplanens oplandsgrænse
ikke forventes ændret. Eventuel ny bebyggelse uden for spildevandsplanens oplandsgrænse kan dog tilsluttes offentlig kloak via private
pumpeløsninger.
Området er i dag spildevandskloakeret hvad angår området med baderum og toiletter – det er den del, der er omfattet af spildevandsplanen.
Dette behov forventet stadig at være der. Dog vil der fremover være
aktiviteter hele året, dvs. der også er brug for afledning af spildevand i
vinterhalvåret.
Der har inden for lokalplanområdet været aktiviteter, der kan have givet anledning til jordforurening. Området er ikke undersøgt nærmere
og er derfor uafklaret. Arealets anvendelsesmuligheder ændres ikke i
forhold til den nuværende anvendelse.
Hvis et kortlagt areal anvendes til bl.a. alment tilgængeligt område,
skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse efter
jordforureningslovens § 8 før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde på arealet. Det kan fx være relevant ved etablering af det nye
fritidshus og ved etablering af promenaden.
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Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standes og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages.
Klimatiske faktorer
For at sikre mindst mulig CO2-udledning stilles der krav om lavenergibyggeri, og at byggeriet tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Eventuelle vedvarende energianlæg er primært el-producerende.
Der er mulighed for at etablere solenergi på taget eller facaden.
Af Aalborg Kommunes Klimastrategi fremgår det, at lokalplanområdet
er beliggende, hvor der er risiko for oversvømmelse pga. vandstandsstigninger i havet, hvorfor der skal foretages en klimatilpasning.
Klimatilpasningen for ny bebyggelse i området opnås ved fastsættelse
af en sokkelkote på min. 2,42 DVR90 som udgangspunkt. Sokkelkoten
kan dog være under kote 2,42, hvis bygningen og anvendelserne i bygningen indrettes således, at den kan tåle at blive oversvømmet.
Der er mulighed for at terrænregulere fx eksisterende diger, hvis argumenterne har baggrund i klimaudfordringerne.
Området vil være berørt af oversvømmelser ved en regnhændelse på
mere end 6 timer. Afstanden mellem grundvand og terræn er visse
steder under 1 meter, andre steder er den op til 4 meter.
Da området fortsat skal anvendes til fritidsformål, og der etableres
trædæk, betonpromenade og et fritidshus med klimatilpasning, vil der
altid være områder, hvor man kan færdes.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Med lokalplanen vil eksisterende hegn blive fjernet, og dermed vil der
blive adgang til området hele året.
Adgangsforhold vil ikke ændres. Der vil fortsat være adgang fra Skydebanevej til området for cykler og biler. Der udlægges p-pladser til
cykler tilpasset behovet inden for området. Området er betjent med
busforbindelse.
I lokalplanen tages der højde for en eventuel kommende letbanes trace
langs Skydebanevej.
Der er i dag gode cykelruter og -stier internt såvel som rundt om lokalplanområdet, og med lokalplanen vil de interne stier blive forbedret.
Stien langs vandet ændres, så den bliver mindre 'motorvej' og mere
'fritid'.
I lokalplanen sikres, at målsætninger i Vejudbygningsplanen og Cykelhandlingsplanen gennemføres, bl.a. ved arealreservation af cykelstier
på Vestre Fjordvej og langs Skydebanevej.
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Med lokalplanen vil der kunne etableres bedre forhold for handicappede. Der vil bl.a. blive etableret handicapvenlig adgang til vandet.
Med lokalplanen vil forholdene for vandrelaterede foreningsaktiviteter
og den uplanlagte brug af området forstærkes. Med lokalplanen vil der
blive skabt bedre forhold for eksisterende foreninger og flere aktivter,
fx kajak, dykning, legeplads, cirkusarena, vinterbadning, løb, rulleskøjtning. cykling, kiteboarding, udendørs køkken mv.
Der er også fortsat plads til uplanlagt brug, fx solbadning.
Med kommuneplantillægget ophæves den 3. Limfjordsforbindelse, Lindholmlinjeføringen. Der er stadig 2 andre linjeføringer (Egholmlinjeføringen og ekstra tunnelrør).

Menneskers sundhed
Området ud mod Limfjorden vil være udsat for til tider hård blæst.
Fritidshuset udformes således, at der vil blive skabt læ mellem bebyggelserne.
Et af formålene med lokalplanen er at skabe bedre sammenhæng, også
visuel kontakt, mellem byen, Limfjorden og friluftbadet.
Et løft af stierne motiverer til at cykler og gåendes færdsel i højere
grad foregår separeret fra biltrafikken og dermed mere trafiksikkert.
Der er planer om gode rekreative stiforbindelser i og på tværs af området. Af vejudbygningsplanen fremgår det, at der skal etableres cykelsti
på Vestre Fjordvej. Af Cykelhandlingsplanen fremgår det, at Skydebanevej er prioriteret i forhold til fremtidige cykelstier. Der er endvidere
planer om gode cykelparkeringsfaciliteter.
I forhold til materialevalg lægges der vægt på ,at der vælges langtidsholdbare materialer, således at hensynet til bæredygtighed også vægtes.

Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Kulturhistoriske spor ,som de gamle skydebanevolde og bunkers, bevares og synliggøres med den nye lokalplan.
Det er et mål, at ny bebyggelse opføres i et højt arkitektonisk kvalitetsniveau, tilpasset stedet, og som et vigtigt identitetsskabende element.
Vesterkærets Kirke ligger umiddelbart syd for lokalplanområdets grænse.
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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.

