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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag
i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver Byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men Byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og bestemmelser
til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til
byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at
de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter
Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel gør
det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller
projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er
planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må
etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplan 2-2-108 er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes ønske om at skabe et
boligområde med etageboliger på Gammel Kongevej i Nørre Uttrup.
Området planlægges på baggrund af et boligprogram for almene familieboliger, som By- og
Landskabsudvalget godkendte den 26. januar 2017. Boligprogrammet indeholder 55 boliger på
Gammel Kongevej.
Lokalplanen skal sikre et godt boligområde for områdets fremtidige beboere. Lokalplanen skal
endvidere sikre gode forbindelser gennem området til tilstødende boligområder og grønne arealer.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i Nørre Uttrup i den sydligste del af Gammel Kongevej. Mod vest afgrænses
området af Gammel Kongevej, mod nord følger lokalplanen skel mod Sundby-Hvorups Boligforenings
afdeling nr. 7. Mod øst følger lokalplangrænsen den vestlige side af hækken langs med småhaverne
45c-45f. To af småhaverne (45a og 45b) ligger altså inden for lokalplanområdet. Mod syd følger
lokalplangrænsen den sti, som løber langs den sydlige kant af småhaven 45B og som fortsætter syd
om eksisterende foreningshus. Foreningshuset er ejet af Nørre Uttrup Husflidsforening. Bygningen
ligger på Aalborg Kommunes matrikel.
Lokalplanområdet er ca. 7500 m².
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Området ligger i byzone.
Den nuværende anvendelse inden for lokalplanområdet består af parkering, foreningshus og to
småhaver. Arealet nord for den vej, som kører ind over området, er tidligere blevet brugt som
oplagsplads af materialer i forbindelse med vejprojekter i nærheden.

Eksisterende forhold med parkering og småhaver i baggrunden. Foreningshuset ligger bag beplantningen til højre på
billedet og kan ikke ses. I forgrunden ses areal, som tidligere har været brugt til oplag i forbindelse med
vejrenoveringer i nærheden.

Eksisterende foreningshus i den sydlige del af lokalplanområdet. Bygningen ligger afskærmet bag tæt beplantning og
omrgivet af græsarealer.

I det sydøstlige hjørne er et mindre areal, som er udpeget som beskyttet natur af typen overdrev. Mod
nord er der et højt beplantningsbælte, som skal bevares.
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På billedet ses det eksisterende beplantningsbælte, som skaber grænsen ind til Sundby-Hvorup Boligforenings
afdeling nr. 7.

Der er vejadgang fra Gammel Kongevej, der fortsætter som en stiforbindelse under
Nørresundbygrenen af Nordjyske Motorvej til Søndre Kongevej og de boliger og kolonihaver, som
ligger syd for motorvejen.
I den nordlige ende af lokalplanområdet løber der to spildevandsledninger og en gasledning.
Spildevandsledningerne samles i den østlige side og ledes i en åben rende langs beplantningsbæltet
mod øst.

I forgrunden ses regnvandet fra de to ledninger, der løber på arealet. Regnvandet samles og ledes ud i en stor åben
grøft.
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Inden for lokalplanområdet falder terrænet med ca. 2,5 m mod øst.

Omgivelser
Nord for lokalplanområdet ligger Sundby-Hvorup Boligforenings Afdeling 7. Det er et område med
almene boliger i stokbebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage.

Eksisterende boligblokke nord for lokalplanområdet. På tidspunktet hvor billedet er taget er bygningerne under
renovering.

Mod øst ligger der fem småhaver, som udlejes af Aalborg Kommune. De er en del af lille gruppe
på syv småhaver, hvor af de to ligger inden for lokalplanområdet. Småhaverne fungerer som
kolonihaver, men er ikke omfattet af Lov om kolonihaver. Øst for småhaverne ligger der et åbent grønt
areal, som er beskyttet natur af typen overdrev.

Lokalplanens afgrænsning ligger langs med hækken. Niveauet af vedligeholdelse af haverne
varierer.
Nordjyske Motorvej ligger ca. 210 m fra lokalplanområdets østlige grænse. Nørresundbygrenen af
motorvejen løber syd for lokalplanområdet i en afstand på ca. 50 m. Mod vest ligger Gammel
Kongevej og tre institutioner. Afstanden til Hjørringvej mod vest er ca. 115 m. Vejene skaber en
væsentlig støjbelastning af lokalplanområdet.
Mod nordvest ligger der åben-lav bebyggelse langs den vestlige side af Gammel Kongevej.
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Gammel Kongevej set mod nord. Til venstre ligger der åben-lav boliger og til højre ligger der etageboliger. Vejen bruges
meget til parkering.

Tunnellen under motorvejen er en vigtig stiforbindelse for cyklister og forgængere, som her kan
undgå at skulle ud på Hjørringvej og krydse motorvejstilkørslen.

Gammel Kongevej ender blindt med en stiforbindelsen igennem tunnel under motorvejen. Til højre ligger der tre
institutioner til børn og unge.

Området langs med Gammel Kongevej er helt udbygget bortset fra det areal, som ligger mellem
Nordjyske Motorvej og Nørresundbygrenen, som har fået lov til at ligge hen og udvikle sig som
naturområde.

Beskyttet natur på arealet øst for lokalplanområdet. Der er flere trampestier igennem området, som har væsentlig
naturværdig, men er påvirket af støj fra motorvejen.
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Langs den nordlige grænse af lokalplanen står der et højt beplantningsbælte, som fortsætter helt ud
til motorvejen. Lige syd for dette beplantningsbælte løber der en dyb åben rende, som samler
regnvand fra omkringliggende arealer og leder vandet først mod øst og senere videre mod syd, hvor
det ledes i rør under Nordjyske Motorvej og videre ud i et regnvandsbassin øst for motorvejen.

På billedet ses den vejforbindelse, som fortsætter øst for lokalplanområdet. Til højre ses vejen ned til småhaverne. Til
venstre ses hvor regnvandsledningen leder ud i den åbne rende. Der er blevet etableret mindre broer hen over renden
for at binde det grønne område sammen med boligselskabets arealer mod nord.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse
Den primære anvendelse inden for lokalplanområdet er etageboliger. Der er også mindre naturarealer,
som skal bevares.

Bebyggelse
Lokalplanen muliggør opførelse af en etageejendom til boliger i 5 etager.
Al bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet vist på Kortbilag 2. Byggefeltet er placeret 5 m fra
skel til Gammel Kongevej. Placeringen af stikvejen er flyttet mod nord, så den flugter med
beplantningsbæltet. Byggefeltet ligger også 5 m fra denne vej. Byggefeltet strækker sig helt ned
til sydsiden af foreningshuset, som dermed ligger inden for byggefeltet. Dette gøres for at skabe
mulighed for, at den fremtidige bebyggelse kan placeres længere mod syd, hvis aktiviterne i
foreningshuset skulle ophøre og bygningen fjernes. Hvis foreningshuset bevares, så skal den ny
boligbebyggelse placeres nord foreningshuset.
Bygningen udføres som en åben karrébebyggelse, hvor der åbnes op mod vest. Lokalplanområdet er
støjpåvirket fra motorvejen og for at sikre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes på
svalegange og udendørsopholdsareal, så skal selve bygningen fungere som støjskærm.
Bebyggelsen skal placeres og udformes, så omgivelser og fælles udendørs opholdsarealer inden for
karrébebyggelsen ikke påvirkes i væsentlig grad af skygge fra bebyggelsen. Det vil sige at der skal
være sol på opholdsarealerne om eftermiddagen i sommerhalvåret.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der blevet lavet skyggestudier af bebyggelsen.
Herunder ses ses skyggestudie fra omkring forårsjævndøgn. Se også skyggestudier for
sommersolhverv og vintersolhverv.
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Skyggestudier for den 21. marts.

Trafikstøj
Hele lokalplanområdet er påvirket at støj fra motorvejen. I lokalplanens bestemmelse 10.1 stilles der
krav om at der kan overholdes følgende støjgrænser:
58 dB(A) på alle udendørs opholdsarealer til bebyggelsen, og
46 dB(A) indendørs for åbne vinduer.
I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er der lavet støjberegninger af bebyggelsen for at
dokumentere, at støjgrænserne for udendørs opholdsarealer kan overholdes. Beregningerne viser, at
det er muligt at overholde støjgrænserne med det udformningsprincip for bebyggelsen, som
beskrives herunder.
Bebyggelsen skal udføres som en åben karrébebyggelse, hvor der åbnes op mod vest. Selve
bygningen skal fungere som støjskærm for at sikre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes på
svalegange og udendørsopholdsareal.
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Herunder ses beregning af scenarie, hvor bygningen placeres så sydligt som muligt inden for
byggefeltet og uden supplerende støjafskærmning. De orange arealer lever op til støjkravene. Hele
støjnotatet er vedlagt lokalplanen under Øvrige Bilag.

Billede fra det støjnotat, som er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplanen.

I lokalplanens bestemmelse 7.3 gives der mulighed for etablering af støjskærm i en højde på op til 4 m
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inden for byggefeltet og arealet mellem byggefelt og vejskel ud til Gammel Kongevej. Minimum 50 % af
skærmens areal skal være transparent for at sikre visuel forbindelse mellem områderne.
Der stilles samtidig krav om at der skal være mulighed for passage for fodgængere for mindst hver
30 m, hvis støjskærmen er mere end 50 m lang.
Minimum 50 % af skærmens areal være transparent.
Formålet med bestemmelsen er at sikre at fysisk og visuel forbindelse mellem lokalplanområdet og
omgivelserne.

Veje og stier
Inden for lokalplanområdet skal det sikres, at der fortsat er adgang fra Gammel Kongevej til de
eksisterende rekreative stier øst for lokalplanområdet. Det skal også sikres, at det er nemt at færdes
inden for lokalplanområdet, samt at der er adgang til småhaverne mod øst.
Vejadgang til området fra Gammel Kongevej er markeret på Kortbilag 2. Den er flyttet ca. 20 m mod
nord i forhold til den eksisterende vejadgang. Dette er gjort for at udnytte arealet mere effektivt.
Vejen a-b, som vist i princippet på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på 9 m med 5,5 m kørebane,
1,5 m fortov og 1 m rabat til begge sider. Der skal endvidere være adgang for køretøjer til grusvejen,
som fører ind på arealet øst for lokalplanområdet.
Parkering skal anlægges efter princippet, vist på Kortbilag 2. Der inddrages to eksisterende
småhaver for at sikre plads til parkering øst for bebyggelsen. Det skal sikres, at der er adgang til de
resterende fire småhaver. Dette gøres med et udlæg til sti på 3 m mellem skel til småhaver og
parkeringplads heraf skal mindst 2 m anlægges med grus eller stenmel.
Rekreative stier skal udlægges i 3 m som trampesti. Den rekreative sti i-j kan også anlægges med
stenmel.
De andre stier, som ligger i forbindelse med den ny bebyggelse, skal etableres med fast belægning.

Ubebyggede arealer
Der er begrænset plads inden for lokalplanens afgrænsning til de forskellige funktioner, som der skal
indpasses. Dette skyldes lokalplanens omgivelser allerede er udviklet. Støjbelastningen fra
motorvejen begrænser, hvordan området kan indrettes. Andre faktorer, som bygningens højde og
antallet af boliger, sætter også begrænsninger og krav.
I følge kommuneplanens retningslinje 6.1.2 Kvantitative retningslinjer for nyudlæg, så skal 25 % af et
områdes areal udlægges til fælles udendørs opholdsarealved etageboliger. På grund af
støjbelastningen i området, så er det ikke muligt at opfylde dette krav. Lokalplanen stiller krav at der
skal etableres 400 m², som overholder støjgrænsen, får direkte sollys om eftermiddagen i
sommerhalvåret og indrettes til ophold og aktivitet.
400 m² svarer til ca. 11 %, hvis bygherre køber en grund på ca. 3550 m². Det kvantitative krav i
retningslinje 6.1.2 overholdes dermed ikke, men der skal tages højde for, at der lige øst for
lokalplanensafgrænsning ligger et større rekreativt areal med væsentlig naturværdi. Dette område er
også belastet af støj.
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Lokalplanen sikrer, at det eksisterende beplantningsbælte mod nord bevares. Der gives mulighed for
at etablere en stiforbindelsen igennem beplantningsbæltet, med det krav at de større træer i bæltet
bevares. Der må altså kun ryddes mindre træer og krat for at gøre plads til stien.
Der udlægges areal, hvor der må opføres støjskærm for at sikre, at støjgrænserne ikke overskrides i
gårdrummet ved den kommende bygning. For at undgå en mur, som afskærer forbindelsen mellem
lokalplanområdet og omgivelserne, så er der krav om at, der skal være mulighed for passage for
fodgængere og cyklister, hvis skærmen bliver mere end 50 m lang. Ligeledes er der krav om
transparens, hvis skærmen er højere end 2,5 m.
Da der skal etableres boliger i stueetagen, så stilles der krav om, at der etableres en bufferzone af
beplantning, for at sikre kvaliteten af boligerne. Bufferzonen skal indrettes, så den ikke indbyder til
ophold eller færdsel inden for arealet. Således holdes forbipasserende på afstand fra boligernes
vinduer, så privatlivet i boligen ikke forstyrres. Minimumsbredden af bufferzonen afhænger af
sokkelhøjden, da en øget sokkelhøjde også kan mindske indsigtsgener fra forbipasserende.

Beplantning
Beplantningsbæltet mod nord, markeret på Kortbilag 2, skal bevares. Den høje beplantning er
karaktergivende og skærmer den ny bebyggelse, så kigget ned langs Gammel Kongevej ikke
domineres af den ny bebyggelse.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen,
og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives, hvordan
planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og
2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når det
endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for en
vurdering af om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger
2,6 km fra lokalplanområdet. Afstanden mellem områderne er så stor, at det vurderes, at
planlægningen for området til boligformål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og
projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.
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Bilag IV-arter
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.
Der er ikke registreret beskyttede dyrearter inden for lokalplanområdet.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
Samtidig med Lokalplan 2-2-108 vedtages Kommuneplantillæg 2.018, som udvider
kommuneplanramme 2.2.B6, så hele lokalplanområdet overføres hertil.
Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 2.2.O4 til offentligt formål. En
mindre del af området ligger inden for kommuneplanramme 2.2.R4 til rekreative formål. Disse arealer
offentlige og rekreative formål overføres til kommuneplanramme 2.2.B6 for boliger.
Kommuneplanramme 2.2.B6 opdeles i to delområder: zone 1 og zone 2. Dette gøres for at fastholde
de eksisterende krav til bebyggelsens arkitektoniske udtryk for bebyggelsen i zone 1.
Der fastholdes en maks. bebyggelseshøjde på 16,5 m for begge zoner. Max antal etager for zone 1
er 4,5 etager og for zone 2 er det 5 etager. Den tilladte maks. bebyggelsesprocent er 50 % i zone 1
og i zone 2 er det 120 %.
Vedr. arealudlæg til nye boliger
Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 55 boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab
for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.
Vedr. arealreservation til fælles udendørs opholdsarealer
I retningslinje "6.1.2 Kvantitative retningslinjer for nyudlæg" stilles der krav om:
"For etageboliger udenfor tætbyområder skal min. 25 % af et områdes areal udlægges til fælles
udendørs opholdsareal. "
Området er blevet fundet egnet til opførelse af etageboliger, fordi det ligger centralt ift. offentlig
transport, motorvej, indkøbsmuligheder, skoler, svømmehal, offentlig park m.m. De nye boliger vil
komme til at ligge ved siden af en eksisterende boligforening og forventes at blive drevet sammen
med denne.
Området er belastet af trafikstøj, så som udgangspunkt er der ingen arealer i området som overholder
den vejledende støjgrænse på max 58 db(A) for opholdsarealer. Der er lavet støjberegninger, som
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viser, at det kun er de arealer, som er afskærmet af den ny bebyggelse, som kan overholde
støjkravet. Det areal, som vil være afskærmet af bebyggelsen, er ikke nok til at opfylde kravet om 25
%. Her kan der skabes ca. 400 m², hvilket svarer til ca. 11 %, altså under halvdelen af af kravet i
retningslinjen.
I lokalplanen stilles der krav om mindst 500 m² til ophold samtidig med, at der gives mulighed for at
placere ophold på bebyggelsen. 500 m² svarer til 17 %. Disse arealer vil ligge med umiddelbar
adgang fra boligerne og skal indrettes med høj kvalitet.
Det vurderes at, at behovet for adgang til rekreative arealer er opfyldt for boligerne. Solsideparken
ligger 350 m gang fra boliger og der vil være adgang til boligforeningens opholdsarealer ved siden af.
Derudover ligger der et beskyttet naturareal på 2 ha lige op boligerne, hvilket også er medvirkende til,
at selvom lokalplanområdet udnyttes intensivt, så vil det samlede område ikke opleves som tæt.
Naturarealet benyttes som rekreativt areal for de nuværende beboere i området.
Af ovenstående grunde vurderes det at være acceptabelt, at der ikke etableres helt så store arealer
til ophold, som retningslinjen foreskriver.

Kystnærhedszonen
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den
visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er
væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.

Lokalplanområdet ligger i den tætte by i Nørre Uttrup og godt 800 m fra Limfjorden, i et såkaldt område
B – planlagt kystlandskab.
Lokalplanområdet er afskærmet mod Limfjorden af høj beplantning langs Limfjorden. De øverste
etager af bebyggelsen vil være svagt synlige fra Limfjorden. Den nye høje bebyggelse,
som lokalplanen giver mulighed for at opføre, adskiller sig ikke fra den øvrige bebyggelse i området
for så vidt angår bygningshøjder, og vil således ikke påvirke kystlandskabet visuelt.
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Udsigt fra sydsiden af Limfjorden ved Rørdal. Rød og gul linjer viser udsigtslinje på kort og foto. Eksisterende
bebyggelse er delvist skjult af høje træer. Høje beplantningsbælter omkranser hele lokalplanområdet. Ny bebyggelse
vil få samme højde som eksisterende boligblokke og vil dermed også være skjult af beplantningen.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Inden for lokalplanområdet findes et overdrevsareal mod sydøst, der er beskyttet jf.
Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages aktiviteter der medfører ændringer i områdets
tilstand uden at Aalborg Kommune, Park & Natur, giver dispensation hertil.
I dag forløber der trampestier på tværs af overdrevsarealet, som lokalplanen sikrer bevaret.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om
dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen. Formålet
med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Støj
I Vejledning fra Miljøministeriet Nr. 4 fra 2007 om Støj fra veje er den vejledende støjgrænse for
boligområder og udendørs opholdsarealer Lden 58 dB.
På grund af lokalplanområdets placering tæt på motorvejen er der der blevet udarbejdet et støjnotat,
som viser at støjbelastningen ligger på Lden 65-67 dB. I gårdrummet har bebyggelse en skærmende
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effekt og her ligger støjniveauet på facaden på Lden 56-61 dB. Hvis der etableres en støjskærm ved
gårdrummets åbning med vest, så kan støjniveauet (i 1,5 m over terræn) reduceres til max Lden 58 dB
i hele gårdrummet.
Der er udarbejdet miljørapport, som belyser overvejelserne bag lokalplanen. Miljørapport og
ovennævnte støjnotat er vedlagt lokalplanen.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 6a, Nr. Uttrup By, Hvorup
Tinglyst: 15.07.2014
Titel: Servitut om færdselsret
Indhold: Der skal være adgang til motorvejen gennem lokalplanområdet for at vejbestyrelsen kan føre
tilsyn og vedligholde rørledninger.
Påtaleberettiget: Vejdirektoratet
Matr.nr. 6a, Nr. Uttrup By, Hvorup
Tinglyst: 01.05.1973
Titel: Dok om forsynings‐/afløbsledninger mv. vedr. 6a,
Indhold: Tinglysning af adgang til rørledning og beskyttelseszone på 2 m til hver side af ledningernes
midte.
Påtaleberettiget: Nørresundby kommunalbestyrelse
Matr.nr. 6a, Nr. Uttrup By, Hvorup
Tinglyst: 11.09.1978
Titel: Dok om forsynings‐/afløbsledninger mv
Indhold: Tinglysning af gasledninger og 1,5 m beskyttelseszone til hver side af ledningen.
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune
Matr.nr. 34af, Nr. Uttrup By, Hvorup
Tinglyst: 19.07.1969
Titel: Dok om forsynings‐/afløbsledninger mv, Vedr
Indhold: Deklaration af kloak- og regnvandsledninger samt grøft.
Påtaleberettiget: Nørresundby kommunalbestyrelse
Matr.nr. 34af, Nr. Uttrup By, Hvorup
Tinglyst: 11.09.1978
Titel: Dok om forsynings‐/afløbsledninger mv
Indhold: Tinglysning af naturgasledninger.
Påtaleberettiget: Naturgas Midt/Nord I/S
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Matr.nr. 34af, Nr. Uttrup By, Hvorup
Tinglyst: 10.07.1990
Titel: Dok om forsynings‐/afløbsledninger mv, vedr 22Q
Indhold: Tinglysning af underjordiske høj- og lavspændingskabler.
Påtaleberettiget: Elselskabet, som ejer ledningerne
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at der kan opføres etageboliger
vejadgang fra Gammel Kongevej,
at beplantningsbælte mod nord bevares,
at de beskyttede naturområder bevares, og
at der sikres plads til fælles udendørs opholdsarealer.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Områdets hovedanvendelse er boligformål,
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Naturområder

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Byggefelt
Al bebyggelse skal placeres inden for det viste byggefelt på Kortbilag 2.

5.2 Omfang
Inden for byggefeltet må der opføres bebyggelse inden for en ramme på op til 3500 m².

5.3 Principiel udformning
Boligbebyggelsen skal udformes som tre-sidet karrebebyggelsen med åbning mod vest efter princip
vist på nedenstående illustration.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller jordfarver. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige gives andre farver.

6.2 Taghældning
På etageboligbebyggelse skal tage skal udføres, så de syner flade (max. 5° hældning).
For andre mindre bebyggelser skal tage udformes som saddeltag, fladt tag eller med ensidig
taghældning.

6.3 Facader
Facader skal udføres i beton, tegl eller lignende. Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal
kan udføres i andre materialer (andre materialer omfatter også døre og vinduer). Hvis der anvendes
tegl, så skal det være gul tegl. Hvis der anvendes beton, så skal minimum 30 % af facadearealet
udføres i andre materialer.
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig
arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres fx bjælkehuse eller træhuse med krydsende
hjørnesamlinger.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor, dog i harmoni med primær bebyggelse.

Side 30

Udkast

Lokalplan 2-2-108

7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles udendørs opholdsarealer
Der skal sikres et areal på mindst 500 m² til fælles udendørs opholdsarealer, som overholder
støjgrænserne.
Der skal være sollys på arealet om eftermiddagen i sommerhalvåret.
Det fælles udendørs opholdsareal skal have et grønt præg (fx med stauder, buske, blomster eller
mindre træer) og indrettes varieret, så det indbyder til ophold og aktivitet, som er tilpasset beboernes
behov.
Der kan etableres fælles opholdsarealer på bygninger, hvis støjkravene overholdes. Opholdsarealer
på bygninger skal udformes som opholdsdæk ved trappeopgange med et grønt præg, fx vha.
stauder, buske, blomster eller mindre træer i kummer.

7.2 Bevaringsværdig beplantning
Beplantningsbælte, markeret på Kortbilag 2, i den nordlige del af lokalplanområdet skal bevares.
Der kan etableres en stiforbindelse igennem beplantningsbæltet, men træerne, markeret som
bevaringsværdige på Kortbilag 2, må ikke berøres heraf.
Udtynding af beplantningen kan finde sted som del af det almindelige vedligehold. Høje træer, som er
kendetegnende for trærækkens markante fremtræden i landskabsbilledet er dog bevaringsværdige.
Ad 7.2
Såfremt bevaringsværdig beplantning går ud, vil der være krav om genplantning, idet den indgår
som en del af en bevaringsværdig grøn sammenhæng.
Bevaringsværdig beplantning skal sikres særligt i bygge- og anlægsfasen, herunder mod skader
på stamme, rødderne inden for drypzonen, samt grenbrud.

7.3 Støjafskærmning
Der skal etablereres støjskærm langs åbning til gårdrum. Støjskærm kan placeres både inden for
byggefeltet og arealet markeret på Kortbilag 2 med signaturen "Støjafskærmning".
Støjskærme må etableres med en maks. højde på 4 m over terræn.
Hvis støjskærmen er længere end 50 m, skal der sikres mulighed for passage for fodgængere og
cyklister for mindst hver 30 m.
Minimum 50 % af skærmens areal være transparent.
Ad 7.3
Formålet med at minimum 50 % af skærmens areal skal være transparent for at undgå at
gårdrummet opleves som skjult.

7.4 Bufferzoner
Langs med bygningens ydre facade skal der etableres en beplantet bufferzone, hvis der er boliger i
stueetagen.
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Beplantningen skal bestå af lavere planter som ikke inviterer til at færdes på arealet, fx stauder,
blomster eller mindre buske.
Bufferzonens minimumsbredde afhænger af sokkelhøjden.
Den samlede længde af sokkelhøjden og bufferzonens bredde (målt vinkelret ud fra facaden) skal
være mindst 2,5 m.
Ad 7.4
Det vil sige at bestemmelsen kan opstilles som en formel, hvor sokkelhøjde (H) og bufferzone (B)
skal være lig med eller større end 2,5 m:
H + B ≥ 2,5 m
Nedenstående illustration viser, hvordan enten afstand fra boligen eller afstand til gadeniveau sikre
at ophold i boligen føles privat. Formålet er at undgå den situationen, vist som eksemplet længst til
højre, hvor forbipasserende kan kigge uhindret ind i boligen.

7.5 Grønt friareal
De grønne friarealer skal indrettes og beplantes med en afvekslende vegetation, gerne i forskellige
variationer og i flere lag af hensyn til en styrket biodiversitet, dog sådan at der opnås en god
helhedsvirkning.
På arealet langs med Gl. Kongevej skal der etableres allétræer af spidsløn med ca. 8-10 meters
afstand i forlængelse af trærækken i den nordlige del af Gl. Kongevej. Træerne skal gives
tilstrækkelige vækstbetingelser.
Der skal tages særligt hensyn til arealerne ved en evt. støjvæg, sådan at de tilstødende arealer gives
et præsentabelt udseende. Det betyder ikke, at der skal etableres klippet græs, men en beplantning
der kan forhindre at området virker forsømt. Det kan fx være mindre fritvoksende buske og/eller
bunddækkende planter. Desuden kan der etableres klatreplanter på dele af støjvæggen (undtaget de
transpareante dele).
Bygningernes forarealer skal være disponeret sådan, at de forskellige funktioner, herunder
boligernes indgangspartier, cykelparkering, parkeringsarealer, stiforløb osv. ikke generer hinanden og
danner et godt helhedsindtryk. Forarealerne skal være præget af varierede grønne elementer, fx
buske, stauder, mindre træer.
Eksisterende beplantning i lokalplanområdet, herunder mod syd og sydvest, kan med fordel indgå i
disponeringen af området.
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7.6 Parkeringsarealer
Parkeringsarealer skal underopdeles og gives et grønt præg, herunder fx mindre træer og buske.
Parkeringsbåsene skal etableres i græsarmering, dog undtaget HC-parkering.
Beplantning mellem parkeringsarealer og byggefeltet i form af en mindre hæk eller lignende skal sikre
boligerne i stueetagen mod blændingsgener fra biler.

7.7 Terrænregulering
Terrænreguleringer må ikke finde sted nærmere skel end 1,00 m. Herudover må der ikke foretages
terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.

7.8 Udendørs oplag
Eventuelle udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelse eller afskærmes af beplantning.

7.9 Beskyttet overdrev
Arealet, der er registreret som beskyttet overdrev iht. Naturbeskyttelseslovens §3, skal henligge
uforstyrret. Der må ikke foretages ændringer i arealets tilstand. Arealet er vist på kortbilag 2. Der skal
dog foretages en årlig slåning, så arealet fortsat er lysåbent.
Ad 7.9
På Kortbilag 2 er vist de arealer, der er registreret som beskyttet natur på tidspunktet for lokalplanens
udarbejdelse. Da arealer kan vokse ind (og ud) af beskyttelsen, er det altid arealernes aktuelle naturtilstand,
der bestemmer arealernes beskyttelsestilstand efter naturbeskyttelsesloven, uanset afgrænsningen på
Kortbilag 2.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Gammel Kongevej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Veje skal anlægges, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Vejen a-b, som er vist på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på minimum 9 m (5,50 m kørebane og
1,5 m fortov samt 1 m rabat i begge sider).
Fra vejen a-b skal der være kørselsadgang videre mod øst ad den eksisterende grusvej.
Det skal etableres vendemulighed for en 12 m lastbil for enden af blinde veje.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges, som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stien c-d-e skal bevares som rekreativ sti i form af trampesti.
Stien f-e-h-g skal udlægges som befæstet sti i en bredde af 3 m med fast belægning på mindst 2 m.
Stien b-g skal udlægges mellem skel til småhaver og parkering i en bredde på 3 m med belægning af
grus eller stenmel på mindst 2 m.
Stien i-j skal udlægges som rekreativ sti i en bredde af 3 m og anlægges med stenmel i en bredde af
2 m.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Der skal tages hensyn til den bevaringsværdige beplantning, herunder at stien i-j ikke må
etableres i de store træers drypzone for at beskytte deres rødder.

8.4 Parkering
Der skal som minimum udlægges areal til 41 p-pladser.
Parkering skal placeres efter princippet, vist på Kortbilag 2.

8.5 Cykelparkering
Der skal som minimum udlægges areal til cykelparkering svarende til 110 cykelparkeringspladser.
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Cykelparkering skal placeres ved ankomst til boliger.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal separatkloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning til offentlig regnvandsledning eller
alternativt nedsives på egen grund.
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer. Eventuelle regnvandssøer
skal udformes landskabeligt, herunder deres form, hældning og indretning.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Der skal etableres nedgravede containere til opsamling af affald.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, og
ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. vejledning
nr. 4, 2007 om Støj fra veje.
Det skal sikres følgende grænseværdier kan overholdes:
58 dB(A) på alle udendørs opholdsarealer til bebyggelsen, og
46 dB(A) indendørs for åbne vinduer.

Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning skal der redegøres for, hvordan det sikres at grænseværdierne
for trafikstøj overholdes.
Der er lavet en støjrapport (se Øvrige sagsbilag), der viser, at området er belastet af trafikstøj op
til 68 dB(A). En forudsætning for at etablere boliger, hvor støjen er højere end 58 dB er, at
bebyggelsen indrettes med særlig støjisolering eller - afskærmning, så der sikres et forsvarligt
støjniveau indendørs – også med åbne vinduer, og der er under 58 dB på alle udendørs
opholdsarealer til bebyggelsen.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj er overholdt, jf. pkt. 10.1.
Der skal være udarbejdet skyggediagrammer, som viser at omgivelser og fælles udendørs
opholdsarealer ikke påvirkes af væsentlig skyggepåvirkning, jf. pkt. 5.4.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Illustrationsplanen er ikke målfast
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Øvrige sagsbilag
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner bliver der ofte lavet baggrundsmateriale, hvor kun dele
eller konklusionen bliver brugt i selve lokalplanen. Det kan fx være støjberegninger, geotekniske
rapporter eller skyggediagrammer.
Herunder kan du se noget af det baggrundsmateriale, der er produceret til denne lokalplan.
Det er vigtigt at understrege, at bilag herunder IKKE er en del af lokalplanen. De ligger som en service
til læseren, da vi løbende vil forbedre de muligheder, du har for at hente oplysninger om lokalplaner
og deres tilblivelse.
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Støjnotat
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1

INDLEDNING
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for et område på Gammel Kongevej i Nørresundby ønskes en vurdering af støjen fra de omkringliggende veje.
Niras har på foranledning af Aalborg Kommune foretaget beregninger af vejtrafikstøj på
lokalplanområdet.

2

FORMÅL
Formålet med dette notat er at dokumentere vejtrafikstøjniveauerne på lokalplanområdet på udendørs opholdsarealer og facader af det foreslåede byggeri, samt holde
disse op mod gældende grænseværdier for vejtrafikstøj.
Notatet forholder sig ikke til overholdelse af støjkrav indendørs. Overholdelse af disse
skal indgå i projekteringen af selve byggeriet.

3

BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Gammel Kongevej ligger i den østlige del af Nørresundby. Lokalplanområdet ligger for
enden af Gammel Kongevej. Ca. 100 m mod vest ligger Hjørringvej og ca. 250 m mod øst
ligger Nordjyske Motorvej. Nørresundbygrenen, der forbinder motorvejen med Nørresundby ligger ca. 50 m syd for lokalområdet. Området omkring Gammel Kongevej kan
ses i Figur 1.

Nørresundbygrenen

Figur 1: Luftfoto af området omkring Gammel Kongevej. Lokalplanområdet er markeret med rødt.
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PLANLAGT BYGGERI PÅ LOKALPLANOMRÅDET
Der skal bygges 55 almene boliger på lokalplanområdet på Gammel Kongevej. Der er
indtil videre to forslag til placering af byggeriet, men udformningen af byggeriet vil være

3

den samme i begge forslag. I begge tilfælde bygges umiddelbart øst for Gammel Kongevej, men den ene placering er lidt sydligere end den anden. Den sydlige placering kan
ses i Figur 2 og den nordlige placering i Figur 3. Byggeriet bygges i 5 etager, og der er
antaget en etagehøjde på 3,2 m, hvilket giver en totalhøjde på 16 m.

Figur 2: Sydlig placering af de 55 almene boliger.

Figur 3: Nordlig placering af de 55 almene boliger.
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5

GRÆNSEVÆRDIER FOR TRAFIKSTØJNIVEAUER
Følgende grænseværdier er af Miljøstyrelsen angivet som vejledende grænseværdier
for vejtrafikstøj (i vejledning 4 fra 2007):
Område
Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder,
campingpladser o.l.
Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l.
Desuden
kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.
Hoteller, kontorer mv.

Grænseværdi, Lden ≤
53 dB

58 dB
63 dB

For boliger og udendørs opholdsarealer er det grænseværdien Lden ≤ 58 dB, der skal
overholdes.
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TRAFIKSTØJSBEREGNINGER
Til vurdering af trafikstøjsniveauet er en tredimensionel terrænmodel opbygget i programmet SoundPLAN (version 7.4 – 05-12-2016). Ved hjælp af denne model er støjniveauer beregnet i henhold til beregningsmetoden ”Nord2000”.

6.1

Grundlag for trafikstøjsberegninger
Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Kortforsyningen, som er en
del af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Disse data omfatter højdekurver for
eksisterende situation, bygningsgeometri, vejmidte og matrikelgrænser, som er anvendt
til opbygningen af modellen i SoundPLAN. Bebyggelsen på lokalplanområdet er tilført
ud fra den foreløbige bebyggelsesplan udleveret af Aalborg Kommune.
Situationsplanen for den sydlige placering kan ses i Bilag 1.

6.2

Refleksioner, vejrklasser og terræn
I Miljøstyrelsens vejledning Nr. 4/2007 er angivet, at trafikstøj bør regnes som ”praktisk
fritfelt”, dvs. uden refleksioner i egen facade, men med refleksioner fra andre facader.
Da dette ikke er praktisk muligt at opsætte i beregningsprogrammet for beregninger af
støjkort, er bygningen på lokalplanområdet sat ikke-reflekterende, mens alle andre
bygninger er sat reflekterende. Dette er gjort, da der kun regnes på en enkelt bygning,
hvor beboerne vil dele et fælles gårdrum i midten. For udendørs opholdsarealer betyder
dette, at støjen kan være underestimeret. Støjkortet skal derfor kun ses som orienterende. I beregningen af facadestøj sættes facaden, der regnes på, automatisk ikke-
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reflekterende, og disse niveauer er derfor beregnet som foreskrevet i vejledningen og
kan sammenlignes direkte med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Der er regnet med tre refleksioner og ni vejrklasser i alle beregninger.
Vejene inkluderet i modellen bliver automatisk akustisk hårde i SoundPLAN. Derudover
er arealerne omkring bygningerne umiddelbart vest for Gammel Kongevej og lokalplanområdet vurderet akustisk hårdt. Alt andet omgivende terræn er akustisk blødt.

6.3

Trafiktal for veje
Følgende trafiktal er anvendt i beregningsmodellen:
Vejnavn

Vejtype

Trafikintensitet

Hastighed

(ÅDT)

Let/tung trafik
[km/t]

Nordjyske Motorvej

Motorvej

80.798

110/90

Nørresundbygrenen

Motorvej

7.017

90/80

Hjørringvej

Trafikvej i by

16.442

50/50

Trafiktallene er for Nordjyske Motorvej og Nørresundbygrenen oplyst på vejdirektoratets hjemmeside, mens trafiktal for Hjørringvej er oplyst af Aalborg Kommune. Trafiktallene er fremskrevet lineært til 2027. For Nordjyske Motorvej og Nørresundbygrenen er
fremskrevet med 1,73 % pr år, mens der på Hjørringvej er fremskrevet med 1 % pr år.
Hastigheden på vejene er sat ud fra gældende hastighedsbegrænsning.
Det er vurderet, at der ikke er andre veje i området, der giver et betydende bidrag til
støjniveauet på lokalplanområdet.

6.4

Støjdæmpende asfalt
I beregningsmodellen er der regnet med støjdæmpende asfalt på motorvejen (belægningen ”standard SRS” er anvendt), da det er oplyst af Vejdirektoratet i mail fra 27. april
2017. Der er ikke regnet med støjdæmpende asfalt (belægningen ”SMA 11” er anvendt)
på Hjørringvej og Nørresundbygrenen.
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BEREGNEDE TRAFIKSTØJSNIVEAUER
Støjudbredelsen fra de betydende veje er beregnet som støjkort 1,5 m over terræn på
lokalplanområdet for de to placeringer af bebyggelsen. Dette kan ses i Bilag 2 og Bilag 7
for henholdsvis den sydlige og nordlige placering. Derudover er der regnet facadestøj på
alle etager af bygningens facader for de to placeringer. I Bilag 3 og Bilag 8 ses niveauet
for den mest støjbelastede etage i beregningspunktet for henholdsvis den sydlige og
nordlige placering, og i Bilag 4 til Bilag 6 og Bilag 9 til Bilag 11 ses bygningen i 3D fra øst,
nordvest og sydvest, så støjniveauet på alle etager kan ses.
Da der findes overskrideler af den vejledende grænseværdi på store dele af lokalplanområdet, er der opsat støjafskærmning for at udvide de udendørs opholdsarealer, hvor
støjen ligger under grænseværdien. Afskærmningen er sat op mod vest langs Gammel
Kongevej. For den sydlige placering kan der ses resultater for en 2,5 m høj skærm i Bilag
12 og en 3 m høj skærm i Bilag 13. Skærmen har en længde på ca. 25 m og placeringen
kan ses i bilagene. Ved den nordlige placering viste det sig lidt vanskeligere at dæmme
op for støjen, fordi bygningen er vinklet en smule anderledes ved denne placering, og
der kan derfor ses resultater for en 4 m høj skærm i Bilag 14 og en 4 m høj absorberende skærm i Bilag 15. Længden af denne skærm er ca. 32 m og placeringen af skærmen
kan ligeledes ses i bilagene.
Der gælder at rød, lilla og blå angiver en overskridelse af den vejledende grænseværdi
på 58 dB for boliger, mens orange, gul og grøn angiver niveauer under den vejledende
grænseværdi.
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KONKLUSION
Det kan ses i Bilag 2 og Bilag 7 at den vejledende grænseværdi er overskredet på en stor
del af de udendørs opholdsarealer. Den planlagte bebyggelse giver dog en god skærmende effekt, og grænseværdien er derfor overholdt i en stor del af gårdrummet ved
begge placeringer af bebyggelsen.
I Bilag 3 og Bilag 8 ses det, at der findes overskridelser af den vejledende grænseværdi
på en stor del af byggeriets facader. Som det ses i Bilag 4 til Bilag 6 og Bilag 9 til Bilag 11
ligger støjniveauet på syd-, øst- og nordfacaden i intervallet 62 db-67 dB. På vestfacaden og i gårdrummet er støjniveauet noget lavere, og i gårdrummet ligger støjniveauet
under 58 dB på en stor del af facaderne. Der er ingen facader, der er påvirket med støj
over 68 dB, så der kan ifølge Miljøstyrelsens vejledning bygges boliger efter retningslinjer om nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder. Det skal selvfølgelig også
sikres gennem facadeisolation, at bygningsreglementets krav til det indendørs støjniveau med lukkede vinduer overholdes.
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I Bilag 12 til Bilag 15 ses støjniveauet i gårdrummet efter opsætning af støjafskærmning
mod vest. Det kan ses at en stor del af området mellem bebyggelsen og Gammel Kongevej kan bruges til ikke-støjbelastet udendørs opholdsareal, hvis der opsættes passende støjafskærmning. For den sydlige placering af byggeriet, kan dette opnås med en ca.
25 m lang og 2,5-3 m høj skærm. For den nordlige placering, kan dette opnås med en ca.
32 m lang og 4 m høj skærm. Skærmen ved det nordlige område kan med fordel laves af
et absorberende materiale, der vil udvide det ikke-støjbelastede område noget, som det
ses ved at sammenligne Bilag 14 og Bilag 15.

Niras A/S
Sidsel Marie Nørholm

Jesper Konnerup
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Bilag 1

SITUATIONSPLAN

9

Bilag 2

STØJKORT 1,5 M OVER TERRÆN – SYDLIG PLACERING

10

Bilag 3

FACADESTØJ– SYDLIG PLACERING, HØJESTE NIVEAU

11

Bilag 4

FACADESTØJ – SYDLIG PLACERING, SET FRA ØST

12

Bilag 5

FACADESTØJ – SYDLIG PLACERING, SET FRA NORDVEST

13

Bilag 6

FACADESTØJ – SYDLIG PLACERING, SET FRA SYDVEST

14

Bilag 7

STØJKORT 1,5 M OVER TERRÆN – NORDLIG PLACERING

15

Bilag 8

FACADESTØJ – NORDLIG PLACERING, HØJESTE NIVEAU

16

Bilag 9

FACADESTØJ– NORDLIG PLACERING, SET FRA ØST

17

Bilag 10

FACADESTØJ – NORDLIG PLACERING, SET FRA NORDVEST

18

Bilag 11

FACADESTØJ – NORDLIG PLACERING, SET FRA SYDVEST

19

Bilag 12

STØJKORT GÅRDRUM – SYDLIG PLACERING, 2,5 M SKÆRM

20

Bilag 13

STØJKORT GÅRDRUM – SYDLIG PLACERING, 3 M SKÆRM

21

Bilag 14

STØJKORT GÅRDRUM – NORDLIG PLACERING, 4 M SKÆRM

22

Bilag 15

STØJKORT GÅRDRUM – NORDLIG PLACERING, 4 M ABS. SKÆRM

23

Udkast

Lokalplan 2-2-108

Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 2-2-108 og kommuneplantillæg 2.018 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Der er lavet en miljøscreening af planerne, som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
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Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen,
og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget
en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives, hvordan
planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for den tilhørende plan.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten
suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et
selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i
overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold
Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
- "Baggrund og formål" hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
- "Lokalplanområdet" med en beskrivelse af lokalplanområdets placering.
- "Omgivelser" med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
- "Lokalplanens indhold" med en beskrivelse af det aktuelle projekt, der foreslås planlagt for.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden Planlægning" i lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit
relevante:
- "EF-habitatdirektivet" med en beskrivelse af Natura 2000-områder og Bilag IV-arter.
- "Kommuneplan", med en beskrivelse af tilhørende kommuneplantillæg og fravigelse ift. retningslinje
6.1.2 om udendørs opholdsarealer.
- "Kystnærhedszone", med beskrivelse af hvordan projektet indvirker på kystlandskabet.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. I det
tilfælde vil de ny boliger ikke blive etableret og den del af Aalborg Kommunes boligprogram 2017 vil
ikke blive realiseret.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Bymiljø
På grund af at hele området er støjpåvirket er det kun muligt at etablere fælles udendørs
opholdsarealer i det gårdrum, som bebyggelsen afskærmer. Der ikke areal nok til at opfylde kravet i
kommuneplanen. Ved at etablere en støjskærm foran gårdrummet kan dette areal udvides.
Støjskærmen vil dog lukke gårdrummet af og kan medvirke til at bebyggelsens omgivelser opleves
mindre trygge.
Der gives også mulighed for etablering af fælles udendørs opholdsarealer på bebyggelsen, i form
af terrasser ved trappeopgange ifm. svalegange, hvilket vil bidrage til arealkravet, men det vil ikke
være nok til arealkravet opfyldes.
Bebyggelsen afskærmer ikke kun for trafikstøj, men vil også kaste skygge i gårdrummet. Det vil
betyde væsentlige skyggegener for de fælles udendørs opholdsarealer.
Der kan også opstå vindgener omkring bebyggelsen.
Støjpåvirkning (Trafik)
På grund af støjpåvirkningen fra motorvejen og de andre omgivende større veje vil det ikke være
muligt at overholde støjgrænsen på bebyggelsens ydre facade. Facader skal udføres med
lydisolering og der forventes at skulle gives dispensation fra støjkravet for åbne vinduer, på
betingelse af at der etableres mekanisk ventilation i alle lejligheder og der er mulighed for udluftning
fra vinduer på den side af bygningen, som vender ud mod gårdrummet.
Lys-/skygge-/vindgener
På grund af bebyggelsens højde og placering i et relativt åben område kan der forventes vindgener
rundt om bebyggelsen.
Bebyggelsens udformning og højde vil betyde skyggegener om formiddagen det meste af året for
institution og boliger på vestlig side af Gammel Kongevej. For nogle lejligheder i den nedre del af
bebyggelsen vil der være skyggegener fra andre dele af bebyggelsen.
Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)
De eksisterende småhaver øst for lokalplanområdet, som bevares, vil opleve indsigtsgener fra den
ny bebyggelse i 5 etager.
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Miljøvurdering
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb. Miljøscreeningen,
som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som scoping. I denne er der lavet en
nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes påvirket, og hvilke faktorer
der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirkningens
omfang og karakter.
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
- Bymiljø
Menneskers sundhed
- Støjpåvirkning (trafik)
- Lys-/skygge-/vindgener
- Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Bymiljø
På grund af trafikstøj er der som udgangspunkt ingen arealer i området, som lever op til støjkravet på
maks. Lden 58 dB.
Inde i "gårdrummet", som bebyggelsen skaber, er der tilstrækkelig afskærmning til at dele af
gårdrummet påvirkes af mindre end 58 dB(A).
I kommuneplanens retningslinje 6.1.2 Kvantitative retningslinjer for nyudlæg er der krav om, at der for
etageboliger uden for tætbyområder skal udlægges min. 25 % af et områdes areal til fælles udendørs
opholdsareal.
I lokalplanens bestemmelser er der kun stillet krav om 500 m², hvilket er det areal, som det er vurderet
muligt at etablere, som overholder støjgrænsen. Det svarer til ca. 17 % af områdets areal.
Der er tale om en vedvarende negativ miljøpåvirkning, som ikke kan hindres, da det er en konsekvens
af placeringen tæt på motorveje.

Menneskers sundhed
Støjpåvirkning (Trafik)
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Nordjyske Motorvej, Nørresundbygrenen og Hjørringvej.
Der er lavet en støjrapport, der viser, at området er belastet af trafikstøj op til 68 dB(A).
De vejledende grænseværdier for trafikstøj er Lden 58 dB for boligområder.
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2007 om Støj fra Veje står der:
Der bør aldrig planlægges for boliger eller støjfølsom anvendelse i øvrigt, hvor støjniveauet er
højere end 68 dB.
Lokalplanområdet er dermed støjbelastet. Anvendelsen til boliger er støjfølsom
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anvendelse. Støjniveauet er lige på grænsen af den vejledende grænse.
Planloven siger:
§ 15 a. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen
med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 19
og 22, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
I lokalplanens bestemmelser er der krav til at bebyggelsen udformes, så den afskærmer et indre
gårdrum, hvor støjgrænsen kan overholdes.
På den ydre facade vil støjbelastningen være op til 68 dB, derfor skal facader som
udgangspunkt lydisoleres, så den vejledende grænse på 46 dB for åbne vinduer kan overholdes.
Bygningsreglementet siger under pkt. 6.4.2 Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning:
Grænseværdien Lden 33 dB indendørs i boliger for klasse C skal opfyldes ved udendørs
trafikstøjniveauer (i frit felt) på mere end 58 dB fra veje eller mere end 64 dB fra jernbaner.
Grænseværdien gælder for møblerede rum med lukkede døre og vinduer, men med udeluftventiler
i åben position.
Der forventes at skulle dispenseres fra kravet på 46 db(A)om åbne vinduer på den ydre facade på
betingelse af, at der installeres mekanisk ventilation i lejlighederne. Dette skyldes at de forventede
økonomiske rammer for projektet ikke vil være tilstrækkelige til at installere specielle lydisolerede
vinduer med mulighed for udluftning.
Der vil altså ikke være muligt at overholde støjkravet med åbne vinduer.
Der kan ikke dispenseres fra grænseværdien Lden 33 dB indendørs i boliger med lukkede vinduer.
Det vil være en vedvarende negativ miljøpåvirkning.
Lys-/skygge-/vindgener
Skyggegener
Lokalplanen muliggør bebyggelse i optil 5 etager, som skal afskærme et indre gårdrum, som er åbent
mod vest.
Der er udarbejdet skyggediagrammer, som viser, at det meste af gårdrummet vil ligge i skygge om
morgen og formiddagen. I vinterhalvåret vil det være meget begrænset, hvor meget sol der kommer
på de fælles udendørs opholdsarealer.
Der vil også være lejligheder i den nedre del af bebyggelsen, som vil opleve skyggegener.
Skyggediagrammerne viser, at der vil være skyggegener om formiddagen for institutionen og
boligerne vest for bebyggelsen.
Vindgener
Bebyggelsens højde og udformning med et åbent gårdrum mod vest vil sandsynligvis skabe
vindgener i gårdrummet og rundt om bebyggelsen. Dette vil sænke kvaliteten af de fælles udendørs
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opholdsarealer.
Skygge- og vindgener vurderes at være en vedvarende negativ påvirkning.
Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)
De 5 småhaver, som bevares øst for lokalplanområdet, vil opleve væsentlige indsigtsgener fra den
nye høje beyggelse.
Med de eksisterende forhold er det en væsentlig kvalitet for småhaverne, at der ikke er særlig meget
færdsel i området og dermed en væsentlig grad af privatliv.
Opførelsen af bebyggelsen på 5 etager vil være en vedvarende negativ påvirkning for småhaverne.
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Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført:
Støjpåvirkning
- Der etableres støjskærm langs gårdrummets åbning mod vest for at skabe mere areal til fælles
udendørs opholdsareal.
- Bebyggelsens facader lydisoleres, så indendørs støjkrav for lukkede vinduer overholdes.
- Der etableres mekanisk ventilation i alle lejligheder for at der kan opnåes passende udluftning uden
behov for at åbne vinduer ud til den støjpåvirkede facade. Der sikres mulighed for at åbne vinduer ud
mod gårdrummet.
Fælles udendørs opholdarealer
- Der etableres støjskærm for at sikre mere areal, som opfylder støjkravet. Der gives også mulighed
for at fælles ophold kan etableres på bygningen ved trappeopgange.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. I det
tilfælde vil de ny boliger ikke blive etableret og den del af Aalborg Kommunes boligprogram 2017 vil
ikke blive realiseret.
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Overvågning
Støjpåvirkning
I forbindelse med byggetilladelse vil der blive stillet krav om dokumentation for overholdelse af
støjgrænser.

Side 59

Udkast

Lokalplan 2-2-108

Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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