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Bilag: Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen af
byudviklingsplanen/kommuneplantillægget 5.020 for Vodskov
Sammenfattende redegørelse
I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planen, skal der efter §13 i Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) foreligge en sammenfattende redegørelse for:





Hvordan miljøhensyn er integreret i planen.
Hvordan udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvordan de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.

Hvorledes er miljøhensyn integreret i planen?
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er miljøhensyn også vurderet på et overordnet
niveau og ud fra en helhedsbetragtning for hele byen. I forbindelse med byudviklingsplanen er det
forsøgt at skabe mulighed for at udvikle byen på en bæredygtig måde. Dette ses i forhold til en lang
række faktorer som placering af nye arealudlæg, landskab, natur, kystnærhedszonen, drikkevand og
grundvand, klimaforandringer, støj, kulturarv, det gode hverdagsliv osv.
Hvordan udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning?
Miljørapporten har medvirket til at afdække relevante miljøforhold i relation til forskellige bindinger i byen
- eksempelvis landskab, klimaforhold, beskyttet natur, fredskov og grundvandsinteresser.
I forbindelse med offentlighedsfasen i perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018 er der
indkommet 16 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne handler primært om de trafikale forhold til
Vodskov herunder for og imod Halsvejs forlængelse, ændring af perspektivområde til et egentlig
boligområde, udtagning af et eksisterende boligområde, inddragelse af nyt boligområde mellem
Vodskovvej og motorvejen, bedre forhold for cyklister og boligformer for ældre.
I forhold til de indkomne bemærkninger/indsigelser om en fremtidig vejforbindelse, der på sigt skal være
med til at aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej for trafik, vil den vestlige linjeføring indgå i
Byudviklingsplanen for Vodskov. Der er dog ingen aktuelle planer om etablering af vejforbindelsen.
Den skitserede vestlige vejforbindelse vurderes at være en mere tidssvarende løsning sammenlignet
med den oprindelige planlagte linjeføring til Halsvejs forlængelse. Den alternative linjeføring skal ses i
sammenhæng med mulighederne for yderligere boligudbygning af områderne syd for Langbrokrovej. En
linjeføring, der føres vest om nye boligområder syd for Langbrokrovej, vil være med til at danne en
ramme om Vodskov By. Vejen skal nødvendigvis anlægges med en naturlig linjeføring, hvor trafikken,
og fremkommeligheden for den gennemkørende trafik, prioriteres, så vejen bliver en attraktiv
vejforbindelse uden om byen. Begge linjeføringer vil kunne aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej
for gennemkørende biltrafik uden ærinde i byen.
Hvorledes omfartsvejen kan/skal tilsluttes Tingvejen vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en
detailprojektering. Derudover gav bemærkningerne anledning til nogle ændringer, som blev vurderet til

et krav om en supplerende høring. Dette skete i perioden fra 7. maj til 4. juni 2018. Den supplerende
høring omfattede udtagning af et areal til boligformål mellem motorvejen og Vodskovvej nr. 5.2.B6
Englodden og ændring af perspektivområde sydvest for Vodskov til et egentlig boligområde 5.2.B13
Vodskov sydvest – begge inden for kystnærhedszonen og begge efter ejernes ønsker.
I den supplerende høring modtog kommunen 3 bemærkninger, som ikke har givet anledning til
yderligere ændringer. Bemærkningerne drejer sig om vedligeholdelse af en privat sti og opbakning til de
ændringer, der er foreslået i byudviklingsplanen.
Der henvises desuden til behandlingen af den enkelte bemærkning/indsigelse i forbindelse med den
politiske behandling.
Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer?
0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune har stor interesse i at udnytte potentialet for byvækst. I
forbindelse med miljørapporten er vurderet forskellige alternative byudviklingsmuligheder i Vodskov. De
valgte løsninger vurderes at være de løsninger, der har mindst indvirkning på miljøet i forhold til de
rammer kommende boligområder skal etableres på, og dermed størst chance for at blive realiseret.
Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af planen
Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er der ikke planer om at
iværksætte afbødende foranstaltninger eller overvågningsprogrammer. Det vil eventuelt være muligt i
forbindelse med en kommende konkret planlægning.
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