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Luftfoto med lokalplanafgrænsning, vejnavne og evt. angivelse af særlige bebyggelser eller landskaber.
På luftfotoet zoomes ud til større overordnede veje eller andet genkendeligt, fx 1:8000 eller 1:10.000, så man kan finde
stedet i 3 step:
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Lokalplanens baggrund og formål
Som følge af en stadig stigende byudvikling i Aalborg er det besluttet
at etablere en sammenhængende tværgående vejforbindelse, Egnsplanvej, som sammenbinder Hadsund Landevej ved Universitetsområdet i Aalborg Øst med motorvejen.
Egnsplanvej inddrager dele af Gug Blodklubs nuværende baner, og lokalplanen har således til formål at udlægge et nyt område til offentlige
formål, hvor der kan etableres boldbaner, klubhusfaciliteter, parkeringsfaciliteter, maskinhus, belysningsanlæg, adgangsveje, stiforbindelser
og lign.
Lokalplanområdet er beliggende i Gug og afgrænses mod nord og øst
af henholdsvis Indkildevej og Vissevej. Mod syd og vest afgrænses området af den kommende Egnsplanvej.
Lokalplanområdet er på ca. 5,5 ha. Området ligger delvis i byzone og
delvis i landzone.
Området anvendes i dag af Gug Blodklub. Der er endvidere 2 eksisterende boliger langs Indkildevej inden for området.

Konklusion på miljøscreening/miljøvurdering af planen
Samlet vurderes, at påvirkningerne af planen ikke er væsentlige, og
planen er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser, der er stillet i lokalplanen samt
øvrige lovkrav, der skal overholdes, for at forudsætningerne i miljøvurderingen holder.
-- 
Der stilles krav om, at nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri,
-- 
under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
-- 
Der stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.
-- 
Der åbnes mulighed for etablering af permeable parkeringsarealer.
-- 
Der stilles krav til cykelparkering.
-- 
Der stilles krav om beplantning.
-- 
Der åbnes mulighed for etablering af solceller.

Februar 2014 • Side 4

Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-3-102
Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej, Gug
Bæredygtighedstemaer i planen

Social
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Lokale
værdier
Miljø

Økonomi

Med Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Aalborg Commitment har kommunen forpligtet sig til at arbejde målrettet for en
bæredygtig udvikling. Derfor er bæredygtighedsaspektet tænkt ind i
lokalplanlægningen med temaerne Klima, Ressourcer, Natur samt Miljø
og Sundhed.
Nedenfor er beskrevet hvordan planen forholder sig til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi
Formålet med lokalplanen sikrer grundvandsinteresserne i området, da
anvendelsen til fritidsformål ikke tilrettelægger aktiviteter, der øger risikoen for forurening af grundvandet. Endvidere anvender Aalborg Kommune ikke pesticider.
Bæredygtighedstemaet Miljø og Sundhed fremmes ligeledes ved formålet med lokalplanen, da formålet sikrer etablering af boldbaner og
vejadgang fra Vissevej, hvilket fremmer bevægelse/sundhed og cykling
for beboerne i fx Gug og Visse.
For at fremme bæredygtighedstemaet ”Klima” er der fastsat planbestemmelser om:
• Kollektiv varmeforsyning.
• Mulighed for nedsivning.
• Mulighed for solceller i tagfladen eller på facaden.
For at fremme bæredygtighedstemaet ” Ressourcer” er der fastsat
planbestemmelser om:
• Et areal til opbevaring af affald, som muliggør sortering.
• Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.

Gug boldklub - klubhus
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For at fremme bæredygtighedsteamet ”Natur” er der fastsat planbestemmelser om:
• Etablering af beplantningsbælter langs Vissevej og Indkildevej.
• Hegn skal være levende hegn
• Parkeringsarealer skal give et grønt præg og omgives af levende
hegn, suppleret med opstammede træer.
Forudsætninger
I vejprojektet for Egnsplanvej er der stillet krav om, at trafikstøjen
sænkes således, at trafikstøjen overholder kravene for trafikstøj jf. vejledning om støj fra veje pt. Vejledning nr. 4/2007.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurderingslovens formål
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 område til offentlige formål, der ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet.
Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2.
Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planen:
• Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
• Landskab
• Grundvand, overfladevand og jordbund
• Klimatiske faktorer
• Befolkningens levevilkår og materielle goder
• Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Påvirkningerne er nærmere beskrevet i det følgende.

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Området anvendes i dag til boldbaner, klubhus, parkering og bolig.
Hele området er allerede udlagt til rekreativt formål i kommuneplanen
(4.3.R4).
Den nordlige del af lokalplanområdet omfatter et privat træbevokset
område. Ved etablering af nye boldbaner fjernes dele af træbevoksningen, men lokalplanen muliggør etablering af beplantningsbælter omkring området.
Den sydøstlige del af lokalplanområdet omfatter en lille del af en fredskov. Naturstyrelsen har givet tilladelse til ophævelse af fredskovplig-
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ten på dele af matr. nr. 1a Visse By, Nøvling i forbindelse med nye vejanlæg i Aalborg Syd.
Lokalplanen vurderes at have en neutral påvirkning af den biologiske
mangfoldighed i området.
Natura 2000-områder
Lokalplanområdet ligger ikke inden for eller i forbindelse med et Natura 2000-område. Afstanden til kommunens Natura 2000-områder er
mindst 9 km. Det vurderes derfor, at de aktiviteter, som planen medfører, hverken i sig selv eller sammen med andre planer vil kunne påvirke
et Natura 2000-område væsentligt.
Artsbeskyttelse
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, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsesordningen
medfører, at myndigheden skal sikre sig, at arterne ikke forstyrres eller skades, og at deres yngle- eller rasteområder ikke beskadiges eller
ødelægges af de aktiviteter, der planlægges for.
Lokalplanområdet udgøres af græsmark, yngre skov samt haveanlæg.
Potentielt forekommende bilag IV-arter i området vurderes alene at
være arter af flagermus, men det vurderes umiddelbart, at området
ikke rummer gamle træer, der kan fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus. Forud for rydning af eventuelle gamle træer i området skal det undersøges, om træerne huser flagermus, og hvis det mod
forventning er tilfældet, skal det sikres, at dyrene forinden forlader området. Der er et større sammenhængende skovareal umiddelbart syd
for lokalplanområdet. Med det forbehold vurderes, at lokalplanen ikke
vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområde
for arter på habitatdirektivets bilag IV.

Landskab
Lokalplanområdet er forholdsvist fladt.
Med lokalplanen opretholdes områdets grønne præg, ved at lokalplanen
muliggør etablering af beplantningsbælter samt at området udlægges
til offentlige formål, boldbaner.
Derfor vurderes lokalplanen at have en neutral påvirkning af landskabet.
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Grundvand, overfladevand og jordbund
"Aalborg Kommunes Klimastrategi" har et mål om, at Aalborg Kommune også i fremtiden kan indvinde tilstrækkeligt grundvand til at sikre
forsyning af kommunens indbyggere med rent og urenset drikkevand
til husholdningen. Et tilsvarende mål har Bæredygtighedsstrategien.
Lokalplanen ligger inden for et område med drikkevandsinteresser.
Lokalplanen udlægger området til offentlige formål i form af bl.a. fritidsanlæg, hvilket betyder, at der ikke tilrettelægges for aktiviteter, der
øger risikoen for forurening af grundvandet. Endvidere bruger Aalborg
Kommune ikke pesticider.
Derfor vurderes lokalplanen at have en neutral påvirkning af drikkevandsinteresserne i området.
I Spildevandsplanen 2008 - 2019 fremgår, at Aalborg Kommune vil
igangsætte undersøgelser, der skal klarlægge nødvendigheden af tilpasninger, som er rettet mod konsekvenserne af fremtidens øgende
nedbørsmængder, ekstremregn og vandstandsstigninger. Her skal bl.a.
fokuseres på løsninger, der medfører, at mængden af overfladevand,
der bortledes via kloak, mindskes.
I "Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi" og i "Aalborg Kommunes Klimastrategi" er der fokus på lokal afledning af regnvand, lige som
ønsket om brug af regnvand fremgår i flere af kommuneplanens hovedstrukturafsnit.
Der sker en lokal afledning af regnvand ved nedsivning til grundvandet.
Samlet set vurderes lokalplanen at have en neutral påvirkning af
grundvand, overfladevand og jordbund.

Affald
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og
opbevaring.
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning,
Renovations regulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene
i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Regulativerne findes på
www.skidt.dk.
Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en
lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 99 31 49 55.
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Klimatiske faktorer
Der stilles krav om, at ny bebyggelse opføres som lavenergibyggeri
(dvs. i en energiklasse bedre end mindstekravet i det til enhver tid
gældende bygningsreglement), under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
Lokalplanen vurderes at have en neutral påvirkning af miljøtemaet
Klima.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Lokalplanområdet har nem adgang til eksisterende offentlige veje samt
det overordnede stisystem i området. Ved etablering af Egnsplanvej,
der ligger syd for lokalplanområdet, sikres der en stiforbindelse til rekreative skovområder syd for vejen.
Samlet set vurderes det, at lokalplanen har en neutral til positiv - og
ikke væsentlig - påvirkning af lokalbefolkningens levevilkår og materielle goder.

Menneskers sundhed
Trafikstøj
Den nye Egnsplanvej anlægges syd for lokalplanområdet. Der er regnet
med en årsdøgnstrafik på Egnsplanvej på 13.792 køretøjer vest for Vissevej og 8.333 køretøjer øst for Vissevej. Hastigheden på strækningen
er 60 km/t.
De vejledende normer for trafikstøj på blandt andet udendørs opholdsarealer er max. Lden 58 dB. Støjberegningerne viser, at det forventede
støjniveau i 2020 vil ligge mellem 58 og 63 dB.
Med hensyn til trafikstøj vurderes det, at lokalplanen har en neutral
påvirkning af menneskers sundhed.
Støj fra boldbaner
Boligområdet øst for lokalplanområdet kan i begrænset omfang blive
udsat for støjgener fra brug og vedligeholdelse af boldbanerne, men
der findes imidlertid ingen vejledende grænseværdier for støj fra
idrætsaktiviteter, som kan danne grundlag for kommunens vurdering af
et acceptabelt støjniveau.
Med hensyn til støj fra boldbanen vurderes det, at lokalplanen har en
neutral påvirkning af menneskers sundhed.
Lysgener
Lokalplanen muliggør opstilling af lysmaster, men der findes imidlertid
ingen retningslinjer for lysgener fra boldbaner. Hvis belysningsanlægget
placeres med god afstand fra boligerne, vil der være lille risiko for væsentlige lysgener for beboerne i boligområdet øst for lokalplanområdet.
Belysningen skal være retningsbestemt mod banen og afskærmes således, at lysmængden i andre retninger end banen reduceres.
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Med hensyn til lysgener fra boldbanen vurderes det, at lokalplanen har
en neutral påvirkning af menneskers sundhed.
Rekreative områder og stier mv.
Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål, og muliggør
etablering af blandt andet boldbaner. Tilgængelighed til rekreative områder så som boldbaner vurders at have en positiv effekt på befolkningens sundhed.
Øst for lokalplanområdet etableres der en stiforbindelse, der forbinder
boldbanerne med et rekreativt skovområde syd for den nye Egnsplanvej.
Det vurderes, at lokalplanen har en neutral til positiv - men ikke væsentlig - påvirkning af menneskers sundhed.

Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Der er sandsynlighed for, at der er fortidsminder under terræn. Der
påregnes gennemført en arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller
bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder.
Inden for lokalplanområdet er der kortlagt to bevaringsværdige enkeltbygninger med bevaringskategorien 5 og 6. Bygninger med bevaringsværdi 1-6 må jvf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning
og bevaring af bygninger og miljøer" ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud. Lokalplanen forudsætter,
at en enkelt bygning nedrives.
Det vurderes, at lokalplanen har en neutral påvirkning af kulturarv,
arkitektonisk arv og arkæologisk arv.
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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.

