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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 25 ha. i landzone. Det ligger
ved Vestvej mellem Vodskov og Langholt let tilgængeligt 300 meter fra
Motorvejen.
Arealet mellem Vestvej og privatboligen anvendes i dag til overnatnings- og konferencefaciliteter samt til aktivitetspark, bl.a. fodboldgolf.
Arealet syd herfor dyrkes landbrugsmæssigt. Længere mod syd krydser
Mødholt Bæk og danner overgangen til det lavereliggende engareal
med søer og vandhuller, hvor også det gamle banespor har ligget.
Lokalplanen sikrer, at det nuværende ferie- og fritidsanlæg kan udvides med nye funktioner. Bebyggelser og anlæg koncentreres i området
mellem Vestvej og Mødholt Bæk. Her kan der etableres yderligere 10
ferielejligheder i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. De mere
fysisk betonede aktiviteter forventes udbygget med fx et indendørs
legeland og aktivitetshus, og der kan desuden indrettes cafeteria eller
lignende og opføres fx en kombineret maskin- og kreaturhal.
De udendørs aktiviteter kan suppleres med fx labyrinter, sansehaver,
beach-volley, trampoliner, klatrevæg, søer mv.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, som betyder, at de forventelig
støjende eller på anden måde generende aktiviteter (fx megatrampolin
og klatrevæg) placeres i relativ stor afstand fra østskel, for at genere
naboerne mindst muligt. De mere rolige aktiviteter (som fx naturlabyrint og sansehave) kan til gengæld placeres tættere på østskel.
Syd for Mødholt Bæk anlægges "landbrugsengen", hvor der bl.a. bliver
mulighed for at opleve og fordre landbrugets dyr og deltage i bearbejdningen af markerne og afgrøderne.
Der etableres et beplantningsbælte / vold langs vestskellet fra Vestvej
til Mødholt Bæk. Mindre volde og / eller beplantningsbælter indrettes
langs Vestvej og i øvrigt langs lokalplanområdets østlige afgrænsning
på strækningen mellem Vestvej og Mødholt Bæk. Volde og beplantning
har flere formål: Farm Park tilpasses, som et rekreativt element i det
flade landskab, gæsterne i Farm Park får mulighed for at betragte naturen fra forskellige niveauer, udendørsaktiviteterne på Farm Park vil
foregå i afskærmede rum og voldanlæggen vil have en støjdæmpende
effekt, således at trafikstøjen fra motorvejen ikke opleves i samme
grad. Omvendt forebygger voldene støjudbredelsen mod naboerne fra
Farm Parks aktiviteter.
Langs områdets vestlige afgrænsning er medtaget en sti, der - når muligheden opstår - skal forbinde Langholt Banesti med Vestvej, så man
kan komme rundt i området.

Konklusion på miljøscreening
Samlet vurderes, at påvirkningerne af planerne ikke er væsentlige, og
planerne er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljø-
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vurdering. Påvirkningerne er nærmere beskrevet under "Miljøvurderingsloven" side 7.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav
Her beskrives planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er en forudsætningen for, at miljøscreeningen holder.
- Der er bestemmelser om, at der kan etableres solenergianlæg.
- Der er bestemmelser om etablering af volde og beplantning langs
Vestvej og mod naboerne mod øst.
- Der kan etableres vandhuller.
- Engarealet skal hovedsagelig henligge som natur.
- Der er bestemmelse om etablering af sti mellem Langholt Banesti og
Vestvej.
- P-plads skal etableres med vandgennemtrængelige materialer.
- Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri.
- Der stilles krav om etablering af voldanlæg.
- Der stilles krav om, at støj fra aktiviteterne på Farm Park ikke må
overstige grænseværdierne for virksomhedsstøj.
- Der er bestemmelser om minimumsafstand mellem sø og ny beplantning.

Bæredygtighedstemaer i planen
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:
Natur
- Der etableres volde og beplantningsbælter. Herved sløres Farm Parks
bygninger og anlæg mod det omgivende landskab samtidig med, at
der skabes natur for dyrelivet.
- Der stilles krav om, at evt. ny beplantning syd og vest for søen,
etableres i en afstand af min. 15 m for at imødegå skyggedannelser i
søen og hermed tilgodese dyrelivet.
- Der gives mulighed for at etablere vandhuller, som i givet fald supplerer naturværdierne og mangfoldigheden af dyr og planter.
Sociale forhold
- Farm Park giver mulighed for aktiviteter og oplevelser for alle aldersklasser og tilbyder forskellige former for overnatning.
Lokale værdier
- Farm Park vil være med til at fastholde eller øge handel og service i
lokalområdet.
- Hovedparten af en stiforbindelse mellem Langholt Banesti og Vestvej
sikres, som angivet i kommuneplanen.
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Miljø
- Volde og beplantning omkring Farm Park skærmer for vinden og
dæmper trafikstøjen fra motorvej og Vestvej. Omvendt skærmes
naboerne mod gener fra aktiviteterne i Farm Park.
- Lokalplanen giver mulighed for lokal afledning af regnvand (LARløsninger).
- Der indrettes opsamlingssted for genanvendelige materialer, som papir og flasker.
- Lokalplanen giver mulighed for at opsætte solfangere og solceller.
Økonomi
- Såfremt lokalplanens muligheder for udbygning af Farm Park udnyttes, opnås en større fleksibilitet for områdets brug til fritidsfunktioner og overnatningsfaciliteter. Begge dele kan tiltrække et større og
bredere publikum.

Forudsætninger
Planloven giver ikke mulighed for at lave lokalplanbestemmelser for
alle de emner, det brede bæredygtighedsbegreb i Miljøvurderingsloven
har. I stedet forudsættes det i miljøvurderingen, at de hensigtserklæringer m.v. der er arbejdet med i lokalplanen, også gennemføres ved
planens realisering. I denne miljøvurdering forudsættes følgende:
- At spildevandsforholdene bringes i orden.
- At lokalplanen ikke bidrager til væsentlig at forringe levestedsbetingelserne for Odder, Flagermus, Spidssnudet Frø eller Stor Vandsalamander.
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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 kommuneplantillægget omfatter et projekt i lovens §
3 pkt. 3 "Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, når myndigheden vurderer, at
planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet."
Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planerne er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag
2. Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planerne:
- 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 også kort beskrevet og vurderet. Der er udarbejdet
en samlet screening for både kommuneplantillægget og lokalplanen, da
afgrænsningen er den samme og de to planer i øvrigt følges ad.
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Området rummer en del beskyttede naturarealer (sø, eng, overdrev).
Den vejledende registrering er i 2010 blevet gennemgået og opdateret,
og vurderes derfor at afspejle et korrekt billede af status for ejendommens beskyttede naturtyper.
Det er sandsynligt, at søerne rummer Odder, Flagermus samt Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. Under forudsætning af, at de tilgrænsende beskyttede naturarealer ikke inddrages, vurderes lokalplanen ikke væsentligt at forringe levestedsbetingelserne for de nævnte
arter.
Lokalplanområdet kommer til at fremstå grønt. Engarealet skal henligge som eng. Der etableres beplantningsbælte og/eller volde langs østog vestskellet frem til Mødholt Bæk, der etableres sansehave eller lignende, mindre sø(er) mv. P-arealer skal fremstå grønne og lokalplanen
åbner alene op for begrænset byggeri.
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Landskab

Der er et beskyttet jorddige mod nordøst.
Landskabet karakteriseres af Hammer Bakker, der ligger som et stort,
markant element, i et ellers fladt landbrugsområde. Det flade land er
relativ åben med læhegn mellem markerne og bevoksninger omkring
gårdene.
Voldanlæg vil være et nyt element i dette landskab. Det vurderes, at
der er forskellige visuelle og oplevelsesmæssige konsekvenser af et
sådant anlæg. Set fra landskabet omkring Nymarksminde, vil en vold
virke fremmed. Fra Hammer Bakker og motorvejen, der ligger højere i
landskabet, virker det mere acceptabel. Isoleret set vil anlægget kunne
føre positive egenskaber til Nymarksminde, særligt ved at skabe afskærmede rum for især udendørs aktiviteter.
Som udgangspunkt er det ikke anbefalelsesværdigt at placere fx en
større vold, der vil præge det ellers flade landskab. Alligevel vurderes
de landskabelige konsekvenser at være acceptable, da lokalplanen
samtidig fastlægger krav om (slørende) beplantning på og omkring
voldanlægget.
Med lokalplanen skabes en sammenhæng og tilgængelighed for dyreog planteliv samt for friluftslivet. Det har således været vigtigt at tænke natur og landskab ind i lokalplanen. Det sker ved:
- At støjvolde beplantes.
- At Farm Parkens bebyggede områder / aktivitetsområder omgives af
beplantning, så synligheden mod det åbne land dæmpes.
- At naturelementer bevares eller styrkes, især i lokalplanområdets
sydlige del (eng- og søområdet).
- At eventuel bebyggelse i den sydlige del tilpasses naturen (fx trækonstruktion med grønt tag).
- At stiforbindelsen mellem Vestvej og Langholt Banesti kan etableres.

Grundvand, overfladevand og jordbund
Lokalplanen ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Ejendommen selv og naboerne har egne drikkevandsboringer.
Det offentlige vandløb Mødholt Bæk løber gennem lokalplanområdet.
Vandløbet er i Regionplan 2005 målsat B2, "Opholds- og opvækstvand
for laksefisk". I forslaget til statens vandplaner er målsætningen "God
økologisk tilstand".
I vandløbsregulativet for Mødholt Bæk er der - til udførelse af vandløbsvedligeholdelsen - fastlagt et 8 m bredt arbejdsbælte på begge
sider af vandløbet, som skal friholdes for bygninger, bygværker, faste
hegn, beplantninger mv. Der er i vandløbsregulativet også fastsat bestemmelser om de ulemper, som ejerne skal tåle, og de pligter, som
ejerne har i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Mødholt Bæk er
endvidere omfattet af Vandløbslovens § 69 om 2 m bræmmer.
Der forventes uændret miljømæssig påvirkning af Mødholt Bæk ved
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lokalplanens gennemførelse. Dog åbnes der op for etablering af LARløsninger, fx etablering af mindre søer eller grønt tag.
Der vil ikke være byggeri eller befæstelse, som medfører væsentlige
mængder overfladevand til bortskaffelse.
Ca. 100 m fra drikkevandsboringen er der i 2007 givet tilladelse til nedsivning af spildevand. Da boringen er et "privat fælles vandværk" bliver
afstandskravet som udgangspunkt 300 m. Spildevandsnedsivningen er
pt. designet til 25 mennesker, men det reelle tal er / bliver antageligt
større pga. ferielejlighederne.
Ejeren skal foretage en vurdering (fx sammen med en kloakmester) af
den fremtidige personbelastning, så kommunen kan vurdere om den
eksisterende nedsivning kan udbygges, fx med ekstra sivestrengsanlæg eller om spildevandet skal opsamles i samletank og efterfølgende
bortskaffes eller om ejendommen skal tilsluttes det offentlige kloaksystem.
En mulighed er også at sløjfe egen drikkevandsboring og tilslutte sig
vandforsyningen fra Langholt Vandværk, således at afstandskravene for
sivedræn og drikkevandsboringen kan overholdes.
Der er ikke oplysninger om jordforurening inden for lokalplanområdet.
Voldanlægget langs vestskel, er dog etableret med lettere forurenet
jord.
Klimatiske faktorer

Der åbnes op for muligheden for etablering af solenergianlæg.
Som udgangspunkt stilles der krav om lavenergibyggeri.
Afstanden mellem grundvand og terræn er under 1 m for hele området
syd for stuehuset. Områder langs Mødholt Bæk vil være oversvømmede
i perioder med regn (1 time regn). Såfremt der skal etableres byggeri
eller aktiviteter i dette område, skal der tages hensyn til denne problematik.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Der er, i forbindelse med naboklage over støj fra fodboldgolf, foretaget
en vurdering af støjen fra fodboldgolfen. Det blev vurderet, at støjen er
omkring grænseværdien. Dog vil der med flere aktiviteter kunne forventes en yderligere støjpåvirkning.
Gener fra aktiviteterne på Farm Park er hovedsagelig i forhold til 2 naboer mod øst. Lokalplanen stiller derfor krav om afstandszoner i form
af bl.a. støjvold og beplantningsbælte mellem bebyggelse/støjende
aktiviteter i Farm Park og naboerne. Derfor forventes Farm Park ikke at
medføre øgede gener på sigt - måske tværtmod.
Stiforbindelsen mellem Vestvej og Langholt Banesti vil være generende
for beboerne mod øst. Bl.a. derfor er stien placeret mod vest, hvor der
ikke er nabobeboelser.
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Der er ikke store landbrug i nærheden, som skønnes at kunne give
lugtgener for Farm Park.
Området som sådan er relativ fladt og i vid udstrækning tilgængeligt
for ældre og handicappede.
De fremtidige ferieboliger (max. 10 stk.) forventes placeret i én ny fløj
i et plan, og vil derfor være let tilgængelige. Ferieboligerne vil også
kunne anvendes til overnatning ved brug af Farm Parks konferencefaciliteter.
Farm Park giver i perioder arbejdspladser - typisk fritidsjobs - til lokale
unge mennesker.
Både Vodskov og Langholt ligger i relativ tæt afstand. Her er der muligheder for indkøb. Endvidere åbner lokalplanen op for en mindre butik
og cafeteria eller lignende, som også kan bidrage til det lokale handels
liv.
Menneskers sundhed

Området er i dag ramt af trafikstøj fra motorvejen og fra Vestvej. Mod
motorvejen er der etableret en vold, som har en støjreducerende effekt. Med lokalplanen forudsættes det, at der etableres flere volde mod
motorvejen og Vestvej, at aktiviteterne trækkes væk fra Vestvej, og
der etableres P-pladser mod motorvejen, således at områdets aktiviteter belastes mindst muligt af trafikstøj. Da området i dag bruges til
besøgslandbrug mv. og altid har været støjramt, vurderes det, at området fortsat kan anvendes til samme formål uden at støjkravene for
trafik overholdes fuldstændig.
Området er også påvirket af trafikstøj fra Vestvej - dog i mindre grad.
Voldanlæg og beplantning danner delvis læ mod vinden, både i Farm
Park og for naboerne mod øst.
Beplantningen mod naboerne mod øst etableres på en måde, så der
ikke opstår væsentlige skyggevirkninger i forhold til opholdsarealerne.
Endvidere vil voldanlægget i samspil med beplantningen sikre, at gener
i form af støj og indkig reduceres væsentligt.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling er i samarbejde med borgerne ved
at etablere en stiforbindelse mellem Bragenholtvej og Langholt Banesti.
Lokalplanen fastlægger samtidig en stiforbindelse mellem Banestien og
Vestvej, hvormed der opnås gode muligheder for at komme rundt i området til gavn for især lokalbefolkningen. Farm Park i sig selv tilbyder
endvidere fysisk aktivitet, leg, samvær mv. for borgere og turister.

Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Ejendommens stuehus har en bevaringsværdi på 4 (middel bevaringsværdi). Bygningen må derfor ikke nedrives uden Aalborg Kommunes
tilladelse.
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Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi
Formål

Aalborg Kommune har opstillet visioner, strategier og retningslinjer for
en bæredygtig udvikling.
Nedenfor er beskrevet, hvordan lokalplanen vurderes i forhold til relevante mål i Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien.

Bæredygtighedsstrategien

Fokusområde 1:
Infrastruktur (energiforsyning, drikkevandsforsyning, håndtering af spildevand, affaldshåndtering, kollektiv trafik, cyklisme)
Lokalplanen:
- giver mulighed for opsætning af solenergianlæg
- stiller krav til drikkevandsforsyningen
- stiller krav til håndtering af spildevand
- sikrer de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af
affald i overensstemmelse med renovationsvæsenets regulativer
- sikrer rekreative stier til gående og cyklister
Fokusområde 2:
Håndtering af regnvand og forøgelse af biodiversiteten
Lokalplanen:
- giver mulighed for lokal afledning af regnvand
- giver mulighed for etablering af søer
- fastlægger bestemmelser for beplantning
Fokusområde 33:
Minimering af befæstede arealer
Lokalplanen:
- fastlægger krav om, at P-areal kun må belægges med vandgennemtrængelige materialer

Klimastrategien

Retningslinje R1:
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret
i det til enhver tid gældende bygningsreglement.
Retningslinje R4:
Energibesparende foranstaltninger skal integreres æstetisk og arkitektonisk hensigtsmæssigt.
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Lokalplan 5-9-104
Nymarksminde Farm Park, Vestvej, Landområde Nord

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.

