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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. Disse krav 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 godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. 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 vedtages 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 vedtaget 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
Der ønskes opført plejeboliger i tilknytning til Fyensgade Centret og de eksisterende ældreboliger
beliggende på Fyensgade 27-41 i Aalborg. Fyensgade Centret er et aktivitetscenter med tilbud der
blandt andet retter sig mod beboerne i de eksisterende ældreboliger.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at der indenfor planområdet kan opføres etagebebyggelse
med op til 75 nye plejeboliger samt dertilhørende fælles- og servicearealer.
Ny bebyggelse skal opføres i materialer og med en arkitektur og rummelighed der forholder sig til
omgivelserne. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny tresidet karrébebyggelse som
komplementerer de eksisterende ældreboliger, og tilpasser sig til planområdets omgivelser. Inde i
karrébebyggelsen dannes et afskærmet opholdsareal som orienterer sig mod og skaber en
sammenhæng med de eksisterende plejeboligers opholds- og friarealer.
Nord for området ligger virksomheden Tulip Food Company. Lokalplanen skal derfor sikre at
boligerne og opholdsarealerne etableres således, at de vejledende grænseværdier for støj og
lugt overholdes, og dermed sikrer virksomhedens fortsatte drift.
For realisering af projektet ønskes eksisterende bebyggelse, Markusgaarden, nedrevet. Lokalplanen
giver mulighed for at bebyggelsen kan nedrives.

Side 4

Udkast

Lokalplan 1-4-112

Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr. nr. 4el og del af 4eo begge Aalborg Markjorder.
Området udgør et samlet areal på ca. 3.780 m2.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af risikovirksomheden Tulip Food Company Aalborg, mod
øst af Bonnesensgade, mod syd af Fyensgade og mod vest grænser planområdet op til
eksisterende ældreboliger og Fyensgade Centret.
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver ved planens endelige vedtagelse i byzone.
Planområdet er idag udlagt til offentlige formål. Størstedelen af planområdet består af bebyggelsen
Markusgaarden, der tidligere har været anvendt til fritidsformål for børn og unge. På tidspunktet for
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udarbejdelse af lokalplanen står bebyggelsen tom. En mindre del af planområdet anvendes til
udearealer til ældreboligerne.
Markusgaarden består af én langstrakt bygningskrop i en etage med saddeltag. Bygningen ligger på
tværs af matriklen og er omgivet af et mindre haveanlæg, bestående af en plæne med enkelte
træer. Mod Fyensgade er matriklen afsluttet med en randbeplantning. I forbindelse med
udarbejdelse af lokalplanen er eksisterende træer besigtiget og et enkelt af de fritstående træer mod
Fyensgadeboligerne er vurderet til at være et bevaringsværdigt træ, grundet dets karakteristiske og
markante træk.
Markusgaarden er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 6.
Bevaringsværdier 1-3 kategoriseres som høj bevaringsværdi imens værdier imellem 4-6
kategoriseres som middelbevaringsværdier. Realisering af lokalplanen forudsætter nedrivning af
Markusgaarden.
Markusgaarden har overkørsel til Bonnesensgade.

Markusgaarden, set fra sydvest, fra hjørnet af Fyensgade og Bonnesensgade.

Omgivelser
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Ø-gadekvarteret som er en del af Midtbyen i Aalborg.
Ø-gadekvarteret ligger på det flade landskab, tæt på Limfjorden og imellem Aalborgs tre store
kridtbakker.
Et karakteristisk træk ved planområdets næromgivelser er de meget forskelligartede
nabobebyggelser.
Mod nord grænser planområdet op til erhvervsvirksomheden Tulip Food Company, der producerer
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pålæg. Tulip Food Company er en risikovirksomhed. Virksomheden omfatter et større areal med
store bygningsvolumener.
Øst for planområdet, på den anden side af Bonnesensgade, ligger Østre Anlæg, et større rekreativt
område centralt i Aalborg. Syd for planområdet, langs Fyensgade ligger karrébebyggelser i 5 etager.
Karréerne er bygget med hævet kælder og 4 fulde etager plus en tagetage. Karréerne består
primært af boliger med blandet erhverv og bolig i stueetagen. Karrébebyggelserne varierer en
smule, men fremstår alle i røde sten, med saddeltag og med en rytmisk placering af vinduerne som
er karakteristisk for byggestilen.
Lige vest for planområdet ligger Fyensgade ældreboliger og Fyensgade Centret, dernæst ligger en
tankstation ud til Karolinelundsvej. Ældreboliger og Fyensgade Centret er opført på baggrund af en
arkitektkonkurrence i midten af 80’erne og fremstår som en harmonisk sluttet enklave.
Ældreboligerne består af en etagebebyggelse i 2 plan, som er opført i røde sten, med saddeltage i
tagpap. Bebyggelsen afsluttes udadtil af mindre haver med lave hække. Opholds- og friarealerne
rundt om bebyggelsen består overordnet af en græsflade, med spredte solitære træer.
Planområdet ligger i nærheden af to større grønne områder, Karolinelund mod vest og Østre Anlæg
mod øst. Karolinelund er en del af den grønne kile Østeråkilen som skaber forbindelse helt ud til
Limfjorden.

Skråfoto med angivelse af lokalplanområdet og de omkringliggende karréer og bebyggelser.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres nye pleje- og ældreboliger i tilknytning til de
eksisterende ældreboliger på Fyensgade 27-41 og Fyensgade Centret. Forudsætning for opførelse
af nye plejeboliger er, at den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet, Markusgaarden, nedrives.

Princip og struktur
Den nye bebyggelse ønskes indpasset i Ø-gadekvarteret, der er domineret af de lange gadeforløb
med sluttede karré-bebyggelser. Som det ses herunder er der med den nye bygning skabt en
bebyggelse, der helt i stil med de øvrige bebyggelser, danner en stram karré-struktur mod
Fyensgade, Bonnesensgade og mod nord. Bebyggelsen danner dermed et veldefineret gaderum
og en markant bygning på dette hjørne.

Diagram der viser den karré-struktur området omkring Fyensgade er domineret af.

Karréen er åben mod vest og danner et afskærmet grønt gårdrum i kombination med de
eksisterende grønne arealer omkring ældreboligerne. Det grønne trækkes rundt om bygningen som
kantzoner og bliver koblet på de markante træer og grønne elementer ved Østre Anlæg.
Adgangen til selve bygningen skal ske fra Bonnesensgade og der skabes et indbydende
indgangsparti, hvor nærheden til naturen og de rekreative muligheder i Østre Anlæg fornemmes
tydeligt.
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Diagram der viser den grønne struktur og sammenhængen til Østre Anlæg.

Etablering af plejeboliger stiller særlige krav til bebyggelsens indretning. Boligerne skal etableres i
funktionelle og overskuelige grupper med 8-10 enheder, der deler en række centralt placerede
relaterede service- og fællesfaciliteter. Der etableres udendørs opholdsareal i direkte tilknytning til
alle boenhederne, på terræn eller som tagterrasse. Da der er tale om særlige grupper af
beboere må boenhederne ikke etableres på tværs af etager.
Indretningen har betydning for facadeudtrykket, se mere i afsnittet "Bebyggelse".

Diagram der viser princippet for indretning af en boenhed.

Områdets disponering og anvendelse
Med lokalplanen fastsættes anvendelsen af området til offentlige formål og institutioner i form
af pleje- og ældreboliger med tilhørende service- og aktivitetsarealer for bebyggelsens beboere.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 75 nye plejeboliger. Boligerne må opføres som
etagebebyggelser i op til 4-5 etager. Der tillades i alt opført 7000 m2. Bebyggelsen opføres som en
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samlet tresidet karrébebyggelse.
En del af bebyggelsen kan opføres i 5 etager. 5. etage kan udnyttes til boliger med servicearealer,
fællesarealer for bebyggelsens beboere, såsom multisal og tagterrasser samt tekniske anlæg.
Ved disponering af arealet er der lagt vægt på at skabe en bebyggelsesstruktur som forholder sig
aktivt til de tilstødende bebyggelser.
Der er derfor i lokalplanen fastsat bestemmelser, som sikrer at bebyggelsen i materiale, form og
skala skaber en overgang imellem Fyensgadeboligerne og den klassiske karrébebyggelse
beliggende på modsatte side af Fyensgade.
Disponeringen sikrer samtidig et friholdt ubebygget afskærmet indre gårdrum, som orienterer sig
mod Fyensgade Centret.
I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet et skitseforslag til den nye bebyggelse. Skitseforslaget
samt perspektiv af den nye bebyggelse er vist på illustrationerne nedenfor.

Ovenfor ses et eksempel på hvordan området kan disponeres. Planen er ikke målfast og ikke bindende.
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Illustration der viser princippet for bebyggelsens indpasses i det eksisterende miljø, som en afsluttende karrébebyggelse.

Bebyggelse
Eksisterende bebyggelse, nedrivning
Realisering af lokalplanen forudsætter at den eksisterende bebyggelse, Markusgaarden, beliggende
Bonnesensgade 16, nedrives.
Markusgaarden er registreret som bevaringsværdig med middel bevaringsværdi på 6. Bygninger
med bevaringsværdi 1-6 må jf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og miljøer" ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.
Markusgaarden er en enkeltstående bebyggelse, der ikke er en del af et samlet bebygget miljø.
Bebyggelsen har tidligere været anvendt til børne- og ungeformål samt til spejderforeninger.
Nyfortolkning
Ved at sikre at bygningsbasen har reference til materialevalg i området, og ved at fastsætte
bestemmelser der skal sikre variation i facaden, sikres helheden og sammenhæng til de
eksisterende bebyggelser langs Fyensgade. Samtidig skabes der rum til en nyfortolkning således, at
den nye bebyggelse både tilpasses omgivelserne og gives et nutidigt udtryk med en nyfortolkning af
karréstrukturen.
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Perspektiv mod nordøst, set fra hjørnet imellem Bonnesensgade og Fyensgade. Eksempel på materialeskift og
tilbagetrukken del af facade.

Bebyggelsens omfang og placering
Der fastsættes et maksimalt etageareal på 7000 m2, med et lokalplanareal på ca. 3.780 m2 svarer
dette til en bebyggelsesprocent på ca. 185.
Lokalplanens formål er bl.a. at sikre udformningen af den fremtidige bebyggelse, således at den
tilpasses områdets skala under hensyntagen til nabobebyggelser, herunder de eksisterende
ældreboliger og karrébebyggelsen beliggende på modsatte side af Fyensgade.
For at sikre at bebyggelsesstrukturen tilpasses omgivelserne, er der fastsat bestemmelse om, at
bebyggelsen skal opføres som en samlet tresiddet karrébebyggelse.
Langs Fyensgade er byggefeltet udlagt med en afstand på minimum 5 meter fra vejskel,
imens byggefeltet langs Bonnesensgade er udlagt minimum 2,5 og 1,25 meter fra vejskel. Dette
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sikrer at der langs vejene er areal til etablering af kantzoner, se afsnittet Ubebyggede arealer.
Hele karrébebyggelsen må opføres i 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter.
Indenfor et afgrænset byggefelt, placeret i den tresidede karrés sydlige del, angivet som byggefelt
B1 på kortbilag 2, må bebyggelsen dog kun opføres op til 4 etager og med en maksimal
bygningshøjde på 18 meter. Nedenstående snit viser den nye bebyggelses højder set i
sammenhæng med omgivelserne. Lokalplanens fastsatte etageantal og bygningshøjder skal
sikre en tilpasning af skala til omgivelserne.

Karrébebyggelsen set fra øst. Snittet viser referencen til de omkringliggende karréstukturer, samt hvordan der ved hjælp
af materialeskift, tilbagetrukne facader m.v. kan skabes variation i facaden.

Karrébebyggelsen set fra syd. Her ses igen eksempel på hvordan der kan skabes et varieret facadeudtryk.
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Snit igennem karrebebyggelsen set fra syd/Fyensgade.

Karrébebyggelsen set fra nord.

Bebyggelsens udseende
Der stilles i lokalplanen vilkår om, at ny bebyggelse skal gives en udformning og et udseende, der
sikrer et godt samspil med den eksisterende bebyggelse og afslutter området. Materialer og form
vurderes ud fra sammenhæng med områdets øvrige arkitektur og materialer.
For at sikre at den nye bebyggelse i 4-5 etager ikke fremstår proportionelt ude af sammenhæng
med omgivelserne skal det sikres, at facaden ikke er monoton og uden variationer.
Dette sikres i lokalplanen ved at fastsætte bestemmelse om at min. 50% af facader skal fremstå i
synlig tegl og at facader på de nederste etager (bygningsbasen) skal domineres af tegl.
Der stilles desuden krav til variation i facaden, i form af fx etablering af vertikal eller horisontal
facadespring, etablering af altaner, tagterrasser, orangerier eller lignende mindre bygningsdele.
Eksempler på hvordan variationen i facaden kan udføres:
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Ovenfor ses eksempler på hvordan dele af facaden kan trækkes tilbage, og der kan skabes relief i murværket.
Etablering af kviste og altaner samt brug af varierende materialer.

Ubebyggede arealer
Beplantningen på området skal have flere forskellige funktioner. Enkelte steder skal beplantningen
være det grønne bindeled langs gaden og mellem de to gamle byparker, samt mod havnefronten.
Beplantningen skal også medvirke til at mindske skalaspringet mellem mennesker og de store rum,
der dannes af bebyggelse og gader, og inde bag bebyggelsen. Andre steder skal beplantningen
medvirke til at sikre svale og skyggefulde udearealer, læ og frodig blomstring, farveskift og dyreliv
(særligt fugle). Da bygningen fylder den største del af grunden ud, stilles der krav om beplantning på
tagterrasser, for at understøtte det bløde udtryk samt sikre læ og skygge.
Kantzoner langs vejene
Mellem facadebyggelinje og vejskel skal beplantning være med til at blødgøre overgangen mellem
facade og fortov, ligesom det skal sikres, dog i en minimeret udgave, at det grønne udtryk, som ses
langs gaden vest for byggeriet, kan fortsætte. Ankomstarealet mod Østre Anlæg skal gives et frodigt
og skyggefuldt udtryk. Enkelte steder på strækningen skal der plantes buske i varierende højder.
Ved at anlægge en grøn kantzone sikres en udtryksmæssig sammenhæng med friarealerne ved
Fyensgade Centret, ældreboligerne og Østre Anlæg, samt bidrager til at give skygge og hindre
indkigsgener.
Tagterrasser
Tagterrasser skal etableres med grønne elementer, der giver oplevelser, læ og skygge. Der skal
beplantes med større buske og planter med forskellig blomstringstid, samt stauder, græsser m.v. i
en etageret plantesammensætning i plantekasser eller lignende. Beplantningen på tagterrassen skal
være medvirkende til at binde bygningen visuelt sammen med Østre Anlæg.
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Træer

Indenfor lokalplanområdet er der mod Fyensgade Centret et større træ, en spidsløn, der er udpeget
som bevaringsværdigt på grundlag af træets størrelse, alder og udtryk, samt bidrager positivt til
biodiversiteten.
Det sikres med lokalplanen at træet bevares. Hvis det i forbindelse med byggeriet bliver nødvendigt
at fælde træet, kan det, efter aftale med Aalborg Kommune, erstattes med et andet markant træ,
som bidrager positivt til biodiversiteten og trivsel.
Opholdsarealer
En del af lokalplanens formål er at sikre kvalitetsfyldte opholdsarealer.
Lokalplanen fastsætter at der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 10% af
etagearealet. Jf. kommuneplanen skal der etableres opholdsarealer svarende til 30% af
etagearealet, men i dette tilfælde, med nærheden til Østre Anlæg, Karolinelund og med etablering
af plejeboliger, er opholdsarealernes kvalitet og nærhed til de indendørs fællesarealer prioriteret
over kvantiteten.
Der er fastsat bestemmelse om at opholdsarealer skal placeres i direkte tilknytning til bebyggelsen,
det kan være på terræn, fx i det afskærmede gårdrum som bebyggelsen skaber, på dæk, som
terrasser, orangerier, som altaner eller som tagterrasser.
Opholdsarealerne skal orienteres væk fra trafikstøj fra Fyensgade og Bonnesensgade samtidig
med at de placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til solorientering og læ for vind. Desuden skal
beplantning på opholdsarealerne give mulighed for, at man kan søge i skyggen på varme dage.
Der er fastsat bestemmelse om at området ikke må tages i brug før det er dokumenteret, at der er
etableret kvalitetsfyldte opholdsarealer. Udformningen af opholdsarealerne skal ske i tæt dialog
med Aalborg Kommune.
Opholdsarealerne skal anlægges med en frodig og varieret grøn karakter. De skal indrettes og
beplantes, så vegetation spiller en synlig rolle og der opnås en rummelighed med fx buske, stauder,
hække, træer og græsser. Opholdsarealet i karréen skal have mindst ét markant træ, der med tiden
kan ses fra Fyensgade.
Af hensyn til områdets benyttelse giver lokalplanen mulighed for at opholdsarealerne må hegnes
med levende hegn, trådhegn eller fast hegn. Trådhegn eller fast hegn skal skjules med beplantning.
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Referencebilleder af opholdsarealer, taghaver, orangerier og køkken-, urte- og sansehaver, krolf og petanque.

Trafik
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om at lokalplanområdet, som hidtil, skal vejbetjenes fra en
overkørsel fra Bonnesensgade mod øst. Den principielle placering af overkørslen kan ses på
kortbilag 2.
For at underbygge sammenhængen gennem lokalplanområdet og de nære omgivelser er der fastsat
bestemmelse om, at der skal skabes stiforbindelse mellem adgangspunkter fra Bonnesensgade
og fra vej/stiforløbet imellem de eksisterende ældreboliger. De principielle forbindelsespunkter for
stiforbindelserne er vist på kortbilag 2.
Der skal etableres parkeringspladser i henhold til Aalborg Kommunes parkeringsnorm.

Miljø
Trafik- og virksomhedsstøj
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Fyensgade og Bonnesensgade. Der er foretaget en
støjberegning, der viser at bebyggelsens facader, altaner og tagterrasser imod syd og øst, samt den
sydligste del af bebyggelsens vestlige afgrænsning er støjbelastet ud over miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier.
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Det er derfor nødvendigt, at sikre at ny bebyggelse opføres med støjisolering, samt at
opholdsarealer lokaliseres så de afskærmes for støjen.
Der er ligeledes foretaget en støjberegning, der viser at støjen fra virksomheden, Tulip Food
Company, overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder på
facaderne mod nord. Det kan derfor blive nødvendigt at facaderne mod planområdets nordlige
afgrænsning støjisoleres. Grænseværdierne er overholdt ved de planlagte udendørs fælles og
private opholdsarealer.
Støjpåvirkningerne fra både trafiktøj og virksomhedsstøj er moderate og forventes derfor at kunne
løses ved tekniske løsninger i byggeriet, derfor sætter lokalplanen ikke krav om specifikke løsninger
til støjafskærmning. Der er dog fastsat bestemmelse om at det skal dokumenteres at de vejledende
grænseværdier for støj indendørs og på udendørs opholdsarealer er overholdt inden ny bebyggelse
må tages i brug.
Risikovirksomhed
Nord for planområdet ligger virksomheden Tulip Food Company, som er udpeget som
risikovirksomhed kolonne II i henhold til dansk særregel om ammoniakoplag på mindst 5 tons
indenfor 200 meter af risikofølsom bebyggelse jf. risikobekendtgørelsen.
Der skal tages hensyn til risikoen for ammoniakudslip fra Tulip Food Company. Det vurderes i
miljørapporten, som er vedlagt denne lokalplan, at planlægningen vil kunne gennemføres, uden at
samfundsrisikoen ved en sådan hændelse bliver større/øges til et uacceptabelt niveau.
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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" opstiller kriterier for hvilke planer og programmer,
der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme
bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der
foretaget en screening af planforslaget. 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 VVM-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.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
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, der er
beliggende 6 km nordvest for lokalplanområdet. Alene pga. afstanden vurderes det at
planlægningen af nedrivning og opførsel af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet hverken i sig
selv eller sammen med andre planer og programmer har en indvirkning på Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura

Side 19

Udkast

Lokalplan 1-4-112

2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for flere arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV,
damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og
spidssnudet frø.
Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Aalborg. De eneste arter, der potentielt vurderes at
kunne forefindes på lokaliteten, er arter af flagermus. Bebyggelsen der nedrives eller
ombygges/tilbygges ved realisering af planen, vurderes dog ikke at være egnet som yngle- og
rasteområde for flagermus. Det vurderes, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller
rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV, hvorfor det vurderes, at planen ikke vil påvirke
bilag IV arter.

Kommuneplan
Kommuneplanens hovedstruktur
Aalborg Kommune ønsker at koncentrere Aalborgs byvækst i vækstaksen, som er et bånd der løber
fra lufthavnen i nordvest til havnen i sydøst. Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at
byudvikling i Aalborg først og fremmest skal ske indenfor eksisterende grænser via fortætning og
omdannelse. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og bo-miljøer med
fokus på bæredygtighed, og boligmassen i midtbyen skal som udgangspunkt bevares og udbygges,
hvor der er muligheder.
Kommuneplanens hovedstruktur beskriver at en større del af trafikken i Aalborg midtby skal foregå
med bæredygtige transportformer. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik prioriteres højt. I
vækstaksen danner højklasset kollektiv transport en trafikal rygrad for den fremtidige bæredygtige
byudvikling i Aalborg. Der er reserveret et trace til højklasset kollektiv trafik, hvilket skal understøttes
ved at fortætte byen og derved øge passagerpotentialet i umiddelbar nærhed af traceet.
Lokalplanområdet er beliggende i Ø-gadekvarteret, inden for vækstaksen og i umiddelbar nærhed til
tracé til højklasset kollektiv transportforbindelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanens hovedstruktur.
Kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Lokalplanens forhold til retningslinje for bevaringsværdige bygninger "5.2.3
Bevaringsværdige bygninger"
Markusgaarden er registreret som bevaringsværdig med middel bevaringsværdi på 6. Bygninger
med bevaringsværdi 1-6 må jf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og miljøer" ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.
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For realisering af projektet ønskes eksisterende bebyggelse, Markusgaarden, nedrevet. Lokalplanen
giver mulighed for at bebyggelsen kan nedrives.
Lokalplanens forhold til retningslinje for opholdsrealer "6.1.2 Kvantitative retningslinjer for
nyudlæg"
Lokalplanen fastsætter at der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 10% af
etagearealet. Jf. kommuneplanen skal der etableres opholdsarealer svarende til 30% af
etagearealet, men i forhold til særlige forhold for opholdsarealerne i tætbyen vurderes der i dette
tilfælde, med nærheden til Østre Anlæg, Karolinelund og med etablering af plejeboliger, er
opholdsarealernes kvalitet og nærhed til de indendørs fællesarealer prioriteret over kvantiteten.
Ændringer i ramme 1.4.O1 med kommuneplantillæg 1.048
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.4.O1 Fyensgade Centret m.m. som
udlægger området til "område til offentlig service", herunder boliger (tæt-lav kun i form af
plejeboliger el.lign.), institution m.m. Målet for området er, at sikre en høj kvalitet i områdets
fremtoning. Med kommuneplantillægget gives der indenfor området for lokalplanen mulighed for
etageboliger, og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 60 til 185. Desuden ændres det
maksimale etageantal fra 2½ til 5, og den maksimale bygningshøjde fra 12 til 22 meter.
Derudover forholder kommuneplantillægget sig til arkitekturen i området, hvor ny bebyggelse skal
udformes i et forhold, der skaber en skalamæssig overgang til eksisterende bebyggelser i området.
Bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse og videreføre Ø-gadekvarterets
karakteristiske karréstruktur.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 10-013.
Lokalplan 10-013 ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af nærværende
lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne lokalplan, Lokalplan 1-4-112

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, ca. 600 meter syd for Limfjorden.
Imellem lokalplanområdet og Limfjorden er der eksisterende by med bebyggelse i samme skala og
højere end de 5 etager lokalplanen maksimalt giver mulighed for. Det vurderes derfor at planlægning
for en ny bebyggelse ikke vil medføre en reel påvirkning af kystlandskabet.
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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).

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
Lokalplanområdet er områdeklassificeret som område med krav til analyser i henhold til
jordforureningsloven.
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.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for midlertidig eller permanent
grundvandssænkning skal ansøgningen eller anmeldelsen sendes til Aalborg Kommune inden
igangsættelse jf. Vandforsyningsloven og Byggeloven.
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Støj
Af punkt 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning fremgår det, at
kommunen skal sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national
interesse. Tulip Food Company vurderes at være en produktionsvirksomhed af national interesse.
Tulip Food Company skal sikres at kunne udnytte sin nuværende miljøgodkendelse fuldt ud, samt
sikres de udviklingsmuligheder der er mulige i forhold til den nuværende
miljøgodkendelsen. Således skal virksomheden kunne udvide deres aktiviteter uden at
plejeboligernes placering påvirker et eventuelt handlerum i den eksisterende miljøgodkendelse.
Der åbnes i planloven op for at kunne opføre boliger i nærheden af eksisterende virksomheder i
form af huludfyldning, hvor det ved hjælp af støjisolering kan sikres, at miljøstyrelsens
grænseværdier er overholdt indendørs med åbne vinduer og på udendørs opholdsarealer.
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. Planlovens § 15a.
Der er udarbejdet en rapport, som redegører for trafikstøj og ekstern støj fra virksomheder.
Trafikstøj
De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning, nr. 4/2007 'Støj
fra veje' samt i kommuneplanens retningslinje 13.3.
Planområdet er udsat for støj fra Fyensgade og Bonnesensgade, som løber langs planområdets
sydlige og østlige afgrænsning. Der er udarbejdet en redegørelse for trafikstøj, som viser at
vejstøjen langs planområdets sydlige og østlige afgrænsning overstiger grænseværdien på 58 dB
for boliger, offentlige formål og rekreative områder i byer.
Virksomhedsstøj
De vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984 'Ekstern støj fra virksomheder' samt i kommuneplanens retningslinje 4.1.3
Planområdet er udsat fra ekstern virksomhedsstøj fra virksomheden Tulip Food Company, som er
beliggende nord for planområdet. Der er udarbejdet en redegørelse for ekstern virksomhedsstøj,
som viser at der er en overskridelse af grænseværdierne. Støjgrænserne til det område, hvor ældreog plejeboligerne tænkes opført, er i den seneste miljøgodkendelse for Tulip Food Company fastsat
til 55/45/40 dB.
I henhold til tillægget til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 fra juli 2017, kan der planlægges nye
støjisolerede boliger i eksisterende støjbelastede byområder. Så længe området til udendørs ophold
overholder støjgrænserne, skal det sikres at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum med
åbne og lukkede vinduer overholder støjgrænserne. Dette kan sikres ved at etablere specielle
facadeløsninger som fx russervinduer eller vinduer med forsatsruder på de dele af facaderne, hvor
der vil forekomme overskridelser.
For at sikre en acceptabel støjpåvirkning af bebyggelsen iht. til reglerne om nye boliger i
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støjbelastede byområder, skal der derfor etableres lyddæmpende foranstaltninger mod ovenævnte
veje, i form af fx forsatsfacader af glas, lyddæmpende ruder, ventilationsvinduer, glasafskærmning af
opholdsarealer på tagterrasser og lignende med henblik på at sikre, at støjkravene overholdes
indendørs og på opholdsarealer.

Lugt, støv eller anden luftforurening
Jf. Planlovens §15 b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden
luftforurening til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med
bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en
sådan forurening. Lugtvejledningen fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder
til 5-10 lugtenheder/m3.
Der er derfor gennemført beregninger af lugt emissioner (OML beregning) fra Tulip Food Company i
en højde på 23,5 meter. Beregningen viser at den maksimale emission af lugt i omgivelserne for det
planlagte byggeri udgør 2 LE/m3.
Ved opførelse af nye, høje bygninger i virksomhedens nærhed reduceres den sikkerhedsmargin i
forhold til grænseværdien for lugt, som virksomheden har i dag. For en virksomhed med et varieret
produktsortiment og varierende produktion anbefales typisk en sikkerhedsmargin på faktor 0,5, når
der er tale om få lugtmålinger, og man skal være sikker på at overholde lugtkrav. Det vil sige, at man
på virksomheden har valgt en skorstenshøjde, som beregningsmæssigt resulterer i, at man ligger på
det halve af lugtkravet i omgivelserne. Virksomhedens sikkerhedsmargin fastholdes i det
foreliggende tilfælde.

Risikovirksomhed
Lokalplanen omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra en risikovirksomhed. Hensynet
til risikoen for større uheld skal derfor inddrages i planlægningen.
Nord for planområdet ligger virksomheden Tulip Food Company, som er en risikovirksomhed
kolonne II i henhold til dansk særregel om ammoniakoplag på mindst 5 tons indenfor 200 meter af
risikofølsom bebyggelse jf. risikobekendtgørelsen.
Risikovirksomheder er virksomheder, med særlige beliggenhedskrav, da der kan forekomme farlige
stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der opstår et større uheld.
Mængderne er bestemt i risikobekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016.
Af bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, nr. 371 af 21. april 2016 samt af
Aalborg Kommuneplan retningslinje 4.1.7 Risikovirksomheder fremgår det at hensynet til risikoen for
større uheld skal inddrages i planlægningen før der kan fastsættes bestemmelser for
arealanvendelsen for områder der ligger indenfor en afstand af 500 meter af en risikovirksomhed.
Risikomyndighederne er hørt forud for tilvejebringelsen af planen, jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om
planlægning omkring risikovirksomheder. Følgende risikomyndigheder er hørt: Aalborg Kommune,
Miljø- og Energiforvaltningen, Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Arbejdstilsynet,
Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.
Der er modtaget 2 høringssvar. På den baggrund er der foretaget følgende sikkerhedsmæssige
foranstaltninger i planlægningen:
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Ved ændringer inden for den maksimale konsekvensafstand på 380 m fra Tulip Food Company
Aalborg skal bidraget til samfundsrisikoen i forbindelse med ændringer i plangrundlaget eller
ændringer i arealanvendelsen vurderes.
Aalborg Kommune har fået udført en testberegning af samfundsrisikoen rundt om Tulip Food
Company ud fra oplysninger vedr. byggeprojekt med 75 nye plejeboliger med besøgende.
Beregningen fremgår af rapport fra Rambøll af 5. april 2018 ”Testberegninger af samfundsmæssig
risiko”.
Samfundsrisikoberegningen viser, at etableringen af det konkrete byggeprojekt inden for maksimal
konsekvensafstand er acceptabel i relation til risikoforhold.
I forbindelse med byggeri kan der påregnes at komme krav til muligheden for at stoppe
bygningsventilation i en beredskabssituation, krav til begrænsninger af brugen af forskellige
områder, afskærmning m.m.

Bevaringsværdige bygninger
Inden for lokalplanområdet findes en bevaringsværdig bygning, Markusgaarden, beliggende på
Bonnesensgade 16. Der er tale om tom bygning med middel bevaringsværdi på 6.
Bevaringsværdige bygninger, med bevaringsværdi 1-6 må ikke nedrives, før Aalborg Kommune har
meddelt, om der nedlægges forbud mod nedrivning.
I forbindelse med realiseringen af lokalplanen forudsættes ovennævnte bygning nedrevet.

Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er jf. Aalborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2017, omfattet af kloakopland
0.3.28 som er fælleskloakeret og planlagt separat kloakeret inden 2028.
Området forventes seperatkloakeret i forbindelse med vandhandleplanernes anden planperiode
(2021-2026).
Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal separatkloakeres.

Afledning af overfladevand
Mængden af overfladevand fra lokalplanområdet øges. Som udgangspunkt må belastningen fra den
enkelte grund, målt i l/s ikke øges, derfor kan der jf. spildevandsplanen stilles krav om, at der skal
kompenseres for øget afledning af overfladevand fra øget bebyggelse eller befæstelse ved
etablering af lokal forsinkelse og/eller andre LAR-løsninger efter gældende retningslinjer.
Området planlægges seperatkloakeret, der bør derfor være særligt fokus på lokal håndtering af
regnvand. Der findes en række muligheder for håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet:
minimere området med befæstede arealer,
anvendelse af vandgennemtrængelige belægninger,
etablering af grønne tage og facader,
opsamling og anvendelse af regnvand til fx vanding,
etablering af render, grøfter, regnbede mv. som enten bidrager til forsinkelse, bidrager til
fordampning eller nedsivning af regnvandet og samtidig har en natur- og/eller rekreativ gevinst.
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Anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) anlæg kan med fordel etableres i fællesskab med
ældreboligerne beliggende Fyensgade 27-41. Lokalplanen giver mulighed for at der indenfor
planområdet kan etableres LAR løsninger.
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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. 4el og 4eo, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 19.08.1932
Titel: Dok om approbation af facadetegninger
Indhold: Servitutten findes ikke i akten eller i tinglysningsrettens akter. Aalborg Kommune har lavet
en aflysning af akten på en anden ejendom.
Vedrører måske planområdet, bør aflyses.
Matr.nr. 4el og 4eo, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 20.03.1974
Titel: Dok om hegn, hegnsmur mv, parkering mv, evt. tilbageskødning til Aalborg Kommune om
forbud mod færdsel mod Fyensgade.
Indhold: Betinget skøde, der fastsætter 4 punkter, punkt 3a; Aalborg Kommune har ret til,
vederlagsfrit, at kræve ejendommen tilbageskødet hvis børne- og ungdomsformål på
Markusgaarden ophører. 3b; Fastsætter at der ikke må etableres færdsel fra matr. 4el. til Fyensgade
for hverken gående eller kørende færdsel. 3c; Fastsætter at hegn på matr. 4el, imod arealer
tilhørende Aalborg Kommune skal godkendes af kommunen. 3d; Fastsætter at der skal anlægges
parkeringspladser i fornødent omfang.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune – formentlig jf. deklarationens ordlyd.
Ejendommen er pr. 1. juli 2017 overdraget til Aalborg Kommune, jf. deklarationens punkt 3a.
Fremtidige bestemmelser om arealets disponering fastsættes i denne lokalplan.
Deklarationen er uaktuel og bør aflyses.
Matr.nr. 4eo, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 24.04.1991
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Dokument om fælles forsyningsledningern fra teknikrum på 4dz til ældreboliger på
4eo. Færdselsret af adgangsveje og stiforbindelser for alle. Støjmur samt et servitutareal på 1,5m
bredde i den nordlige del af matriklen. Servitutareal skal disponeres således at 'særlige krav fra
sunhedsmyndighederne kan overholdes' .
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Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, teknisk forvaltning
Rids som viser det servitutbelagte areal er vist på bilag 2
Servitutten vedrører lokalplanområdet og skal respekteres.
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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 området kan anvendes til offentlige formål og institutionsformål i form af pleje- og ældreboliger,
at ny bebyggelse gives en udformning og et udseende, der sikrer et godt samspil med den
eksisterende bebyggelse,
at der skal etableres fælles kvalitetsfyldte opholdsarealer,
at der etableres støjafskærmning i facaden, således at de vejledende støjkrav overholdes
indendørs for åbne og lukkede vinduer,
at området vejbetjenes fra Bonnesensgade.
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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 Arealanvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er offentlige formål og institutionsformål.
Inden for lokalplanområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Pleje- og ældreboliger med tilhørende serviceareal
Tekniske anlæg

Ad 3.1
Anvendelsen omfatter service- og aktivitetsarealer til områdets beboere.
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
Lokalplanområdet kan udstykkes i sin helhed.
Ad 4.1
Ny bebyggelse kan ikke opføres henover matrikulære skel. Det forudsættes at ejendommene matr.
nr. 4el og del af 4eo begge Aalborg Markjorder sammenlægges til én ejendom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Nedrivning
Eksisterende bebyggelse (Markusgaarden) kan nedrives.

Ad 5.1
Den eksisterende bebyggelse, Markusgaarden beliggende på matr. 4eo Aalborg Markjorder, er
udpeget som bevaringsværdig med en registreret bevaringsværdi 6, svarende til en middel
bevaringsværdi.
Realiseringen af planen forudsætter, at Markusgaarden nedrives.
Uanset lokalplanens bestemmelser må bevaringsværdig bebyggelse ikke nedrives før Aalborg
Kommune har meddelt tilladelse hertil iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljøer.

5.2 Bebyggelsens omfang
Indenfor lokalplanområdet må der maksimalt opføres 7000 m2 bebyggelse, ekskl. tagterrasser og
altaner.
Udover det maksimale etageareal kan der opføres mindre sekundære bygninger som fx
skure, carporte, plads til opsamling af affald mv., jf. bestemmelserne i bygningsreglementet.

Ad 5.2
En bebyggelse på 7000 m2 svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 185 for lokalplanområdet under
ét. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 3.780 m2.

5.3 Etager
Bebyggelsen inden for byggefelt B1 må opføres i maks. 4 etager.
Bebyggelse indenfor byggefelt B2 må opføres i maks. 5 etager.
Der må opføres tagterrasser, tagterrasser udgør en etage.

Ad 5.3
Byggefelt B2 giver mulighed for at der kan opføres en 5. etage på en del af karréen. Den 5. etage
kan opføres som bebyggelse i form af fx boliger med servicearealer, fælles faciliteter, tekniske
anlæg og/eller som tagterrasse.
Der kan etableres kælder, når denne har en lofthøjde på maksimalt 1,25 meter. over det omgivende
terræn.

5.4 Bygningshøjder
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Ny bebyggelse i byggefelt B1 må opføres i en højde på maks. 18 meter ekskl. trapperum og
elevatortårne.
Ny bebyggelse i byggefelt B2 må opføres i en højde på maks. 22 meter ekskl. trapperum og
elevatortårne.
Bygningshøjder måles fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Tekniske installationer, ventilationsanlæg, antenner mv. under 1 meter er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.

Ad 5.4
Bygningernes højde er fastsat udfra at tekniske anlæg så vidt muligt skal integreres i bygningen.

5.5 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal opføres som en tresidet karrébebyggelse, således at der sikres et ubebygget
indre gårdrum som orienterer sig mod ældreboligerne ved Fyensgade Centret.
Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
Ad 5.5
Det ubebyggede rum som dannes inde i karréen åbner sig op mod Fyensgade Centret og de
eksisterende ældreboliger og skaber derved en sammenhæng imellem den eksisterende
bebyggelse vest for lokalplanområdet og de nye plejeboliger.

5.6 Sekundære bygninger
Carporte, redskabsskure, cykelskure, plads til opsamling af affald og andre mindre sekundære
bygninger skal placeres i henhold til bygningsreglementet.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal gives en nutidig udformning og der skal sikres en høj arkitektonisk kvalitet.
Bebyggelsen skal tilpasses til omgivelserne med hensyn til facaderytme, skala og materialer.
Bebyggelse skal udformes som en tresidet karrébebyggelse.
Ad 6.1
Bebyggelsens udformning fastsættes til en tresidet karré for at sikre en klar sammenhæng imellem
de nye plejeboliger og den eksisterende karrébebyggelse syd for Fyensgade.
Det ubebyggede rum som dannes inde i karréen åbner sig op mod Fyensgade Centret og de
eksisterende ældreboliger og skaber derved en sammenhæng imellem den eksisterende
bebyggelse vest for lokalplanområdet og de nye plejeboliger.

6.2 Facader - variation
Ny bebyggelse skal opføres med tegl som det bærende materiale, dvs. mindst 50% af facaderne
skal udføres i tegl. Den øvrige del af bygningens samlede facadeareal kan derfor udføres i andre
materialer end tegl, som eksempelvis metal (andre materialer omfatter også døre og
vinduer). Undtagen facader på mindre, sekundære bygninger der må udføres i andre materialer.
De nederste etager (bygningsbasen) skal domineres af blank mur.
Der skal skabes variation i facaden, fx ved at:
facader brydes af vertikale eller horisontale facadespring,
dele af facaden udføres i andre materialer,
teglstensfacaden udformes med forskellig tekstur.
Bygningensvolumen skal opbrydes skalamæssigt, fx ved at:
de øverste etager brydes af materiale, farve eller tekstur forskelligt fra basen.
der etableres altaner, tagterrasser, orangerier eller lignende mindre bygningsdele.
Afskærmning mod støj fra trafikken skal opføres som en integreret del af facaden, og må ikke
opføres som en selvstændig konstruktion, undtagen i de tilfælde hvor der er tale om afskærmning af
opholdsarealer, fx omkring tagterrasse.

Ad 6.2
Bestemmelser om materialevalg og variation er fastsat for at sikre en sammenhæng med de
omkringliggende bebyggelser, samt sikre at facaden ikke opleves som ensformig, men gives et
varieret udtryk som sikrer at bygningen ikke fremstår massiv og ude af proportion med de
omkringliggende bygninger.
Nedenfor ses eksempler på, hvordan dele af facaden kan trækkes tilbage, der kan skabes relief i
murværket. Etablering af kviste og altener samt brug af varierende materialer.
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6.3 Farver
Teglene skal være i en rød/brun nuance, som spiller sammen med de røde tegl langs Fyensgade.
Udvendige bygningssider skal etableres i materialernes naturlige farve eller i sort eller jordfarver.
Enkelte arkitektoniske elementer kan fremstå i andre farver.

6.4 Tagform
Ny bebyggelse skal opføres med tage, så de mod Fyensgade og Bonnesensgade opleves som
saddeltage, mansard-/københavnertag eller så de fremstår flade (tagterrasse).
Fælles for hele lokalplanområdet gælder at sekundære bygninger, cykelskure, redskabsskure,
carporte og lign. kan have en anden tagform end hovedbygningerne.

6.5 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke medføre

Side 37

Udkast

Lokalplan 1-4-112

blændingsgener.
Ad 6.5
I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan Aalborg Kommune kræve, at der opsættes en prøve
som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener.

6.6 Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg på tage skal trækkes mindst 1,0 meter tilbage fra bygningens facade. Anlæggene
må ikke være synlige og skal integreres i bygningens arkitektur.
Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningens facader.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Kantzone langs vejskel
Arealet imellem bygning og vejskel langs Fyensgade og Bonnesensgade skal udlægges som grøn
kantzone med græs og beplantes med klippet pur eller fritvoksende lavere buske i varierende
højder.
Kantzonen skal have en bredde på minimum
5 meter mod Fyensgade
2,5 meter mod den sydlige del af Bonnesensgade (dvs. fra adkomstarealet og ned til Fyensgade)
og 1,25 meter mod den nordlige del af Bonnesensgade.
Ankomst arealet mod Bonnesensgade og overfor Østre Anlæg skal beplantes med større buske
og/eller mindre træer således at arealet gives et frodigt grønt udtryk.
Ad 7.1
Ved at sikre et grønt frodigt adkomst areal sikres en udtryksmæssig sammenhæng med Østre
Anlæg.
Ved at sikre en grøn kantzone sikres en udtryksmæssig sammenhæng med friarealerne ved
Fyensgade Centret, ældreboligerne og de nærliggende parker.

7.2 Træer
Det udpegede markante træ, som vist på kortbilag 2, må ikke fældes eller beskæres uden tilladelse
fra Aalborg Kommune.
Såfremt det under opførelse af nye boliger er nødvendigt at fjerne træet, kan det kun ske ved
forudgående aftale med Aalborg kommune om at det erstattes af et nyt træ.

Ad 7.2
I forbindelse med byggeri skal træet så vidt muligt beskyttes i kronens bredde i forhold til færdsel og
oplag. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne træer under byggearbejdet, kan det erstattes med fx en
spidsløn med en højde på 3-5 meter.

7.3 Opholdsarealer
Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 10% af etagearealet.
Opholdsarealer skal placeres på terræn, på dæk, som terrasser, orangerier, som altaner eller som
tagterrasser, i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Opholdsarealet i karréen skal have mindst ét markant træ, der med tiden kan ses fra Fyensgade.
Ad 7.3
Eventuel tagterrasse betragtes som en etage.

7.4 Udformning af opholdsarealer
Opholdsarealerne skal orienteres væk fra trafikstøj fra Fyensgade og Bonnesensgade og
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virksomhedsstøj fra Tulip Food Company, eller udformes således at de vejledende grænseværdier
for trafik- og virksomhedsstøj kan overholdes.
Opholdsarealer skal orienteres mest hensigtsmæssigt i forhold til sol- og læforhold.
Opholdsarealerne skal anlægges med en åben og grøn karakter. De skal indrettes og beplantes, så
vegetation spiller en synlig rolle og der opnåes en rummelighed med fx buske, stauder, hække,
træer og græsser.
Tagterrasser skal beplantes med større buske og planter med forskellig blomstringstid, samt
stauder, græsser m.v. i en etageret plantesammensætning i plantekasser eller lignende.
Beplantningen på tagterrassen skal yderligere være medvirkende til at binde bygningen visuelt
sammen med Østre Anlæg.
Ad 7.4
Fælles friarealer og opholdsarealer skal indrettes efter princip om tilgængelighed for alle.
Der findes mange kvalificerede måder at indrette fri- og opholdsarealer på. Derfor stiller lokalplanen
ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal
bygherren dokumentere, at fri- og opholdsarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner.
Dokumentationen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar,
belægning og beplantning er vist.

7.5 Regnvandshåndtering
Indenfor de ubebyggede arealer kan der etableres anlæg til regnvandshåndtering, som eksempelvis
grønne tage/facader, regnvandsbede, åbne bassiner, grøfter mv. som beskrevet i redegørelsen.
Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) på overfladen skal udformes så de bidrager med
rekreative og visuelle kvaliteter.
Ad 7.5
Der kan evt. være mulighed for at lave en samlet løsning med Fyensgade Centret.

7.6 Hegn
Opholdsarealerne i tilknytning til bebyggelsen må hegnes med levende hegn, trådhegn eller fast
hegn.
Trådhegn eller fast hegn skal skjules med beplantning.

7.7 Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer .
Hegn skal sløres af beplantning mod naboarealer, herunder mod veje.

7.8 Terrænregulering
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 meter indenfor lokalplanens område, i øvrigt
må der ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 1,0 meter i forhold til det eksisterende terræn.
Undtaget herfra er anlæg til regnvandshåndtering, eksempelvis etablering af regnbede.
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8. Veje, stier og parkering

8.1 Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Bonnesensgade, som vist i princippet på kortbilag 2.
Ad 8.1
Med "i princippet" menes, at vejadgangen kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.

8.2 Veje
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 meter lastbil.
Ad 8.2
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.
Vendemulighed for en 12 meter lastvogn skal opfylde kravene i vejreglerne (Byernes Trafikarealer,
hæfte 9)

8.3 Stier
Der skal anlægges stiforbindelser imellem adgangspunkterne a og b som vist i princippet på
Kortbilag 2.
Stien skal anlægges med en belægningsbredde på min. 1,5 meter.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes ved udarbejdelsen af det endelige projekt, men således
at der skabes forbindelse mellem de omkringliggende stisystemer.

8.4 Parkering
Der skal anlægges parkeringspladser i henhold til Aalborg Kommunes parkeringsnorm, som fremgår
af Bilag F i Aalborg Kommuneplan.
Ad 8.4
Parkeringskravet kan opfyldes ved en tinglyst brugsret på de nødvendige P-pladser på anden
matrikel. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i nærheden.

8.5 Cykelparkering
Cykelparkering skal etableres på terræn eller i bygningskonstruktion.
Ad 8.5
Aalborg Kommunes parkeringsnorm for cykler specificerer ikke en cykelparkeringsnorm for andet
byggeri, såsom plejehjem og lign. Antallet af cykel p-pladser vil blive fastsat ud fra en konkret
vurdering af behovet.
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8.6 Belægning
Vejadgange, stier og parkeringspladser skal udføres med fast belægning, hvor dette er nødvendigt
af hensyn til tilgængelighed for alle.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt
større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive
forsyning i området.

9.2 Kloakering
Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal separatkloakeres.

Ad 9.2
Lokalplanområdet er jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan 2016-2027, beliggende i et
fælleskloakeret kloakopland, som er planlagt separatkloakeret inden 2028. Ny bebyggelse i
lokalplanområdet skal derfor separatkloakeres, men tilsluttes fælleskloakken jf. Anvisninger fra
Aalborg Kommune.
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
Afledning af overfladevand til kloaksystemet må ikke forøges.
Der vil blive stillet krav om forsinkelse af overfladevand, hvis afledningen til Kloaks ledninger forøges
i forhold til det nuværende.
Forsinkelse af regnvand kan fx ske ved etablering af grønne tage/facader, regnvandsbede, mv. som
beskrevet i redegørelsen.
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Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-anlæg i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeabel belægning, spejlbassiner mv.
LAR-anlæg kan etableres sammen med boligerne ved Fyensgade Centret.
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
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
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.

9.7 Energianlæg
Der må opsættes energianlæg på ny bebyggelse.
Solenergianlæg (fx solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke medføre
blændingsgener. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen, skal antirefleksbehandles og må ikke
medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (fx 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,
udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier indendørs for åbne og lukkede vinduer samt på udendørs opholdsarealer.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning skal støjniveauet dokumenteres ved målinger eller beregninger
jf. 10.1.
Der henvises desuden til afsnittet om støj i lokalplanens redegørelse og til 'Vejledning fra
Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 om støj fra veje'.

10.2 Støj fra virksomheder
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer,
udformes på en måde, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra
virksomheder overholdes indendørs i boliger og på udendørs opholdsarealer.

Ad 10.2
I forbindelse med byggeansøgning skal støjniveauet dokumenteres ved målinger eller beregninger
jf. 10.2.
Der henvises til afsnittet om støj i lokalplanens redegørelse og til 'Tillæg til vejledning nr. 5/1984:
Ekstern støj fra virksomheder - Juli 2007'.
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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:
Vejen er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1. og 8.2.
Sti er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
Beplantning og anlæg af opholdsarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.3.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning jf.
pkt. 9.2.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 10-013, Østerbro, Bonnesensgade, Fyensgade, Karolinelundsvej.
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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 vedtagne 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 vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget 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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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Kortbilag 3 - Situationsplan
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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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Støjredegørelser - trafik og virksomhed
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Beregning af lugtspredning
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Testberegning af den samfundsmæssige risiko
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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af lokalplan 1-4-112 og kommuneplantillæg 1.048 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Hvad er en miljøscreening?
Ifølge loven skal der 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.
Det vurderes gennem en miljøscreening af en række miljøparametre, om planen kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser. Ifølge loven skal
vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til
aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad.
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne.
Hvis konklusionen er, at der er tale om væsentlig indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere
indhold af en egentlig miljørapport i samarbejde med de berørte myndigheder. Denne afgrænsning
(scoping) vil i så fald være indarbejdet i miljøscreeningen ved en uddybning af de relevante emner.
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Konklusion
Behov for miljøvurdering:

Kryds

Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages ikke
at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således udarbejdes en
miljørapport.

X

Screening
Ja
Omfatter planen projekter på
lovens bilag 3/4? [MVL §3,1 nr.
1 og 3]
Er der tale om et mindre
område på lokalt plan eller
mindre ændringer i
eksisterende plangrundlag
[MVL § 3,2]

Bemærkninger

X

X

Påvirker planen et
internationalt
naturbeskyttelsesområde
væsentligt [MVL § 3,1 nr. 2]

Vil planen kunne få en
væsentlig indvirkning på
miljøet, jf. screeningsskema?
[MVL § 3,1, nr. 3 og § 3,2]

Nej

X

Planerne ligger inden for
konsekvensafstanden til risikoog produktionsvirksomheden
Tulip Food Company og kan
derfor have påvirkning på
menneskers sundhed.

X

Resume af screeningsskema
Miljøforhold

Bemærkninger

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Planlægningen vil have en mindre ikke
væsentlig indvirkning på plante- og
dyreliv i området.
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Landskab

Lokalplanområdets vestlige del vil
ændre karakter fra i dag, hvor der er
beplantning ud imod Fyensgade og
Bonnesensgade til en mere urban
karakter. De landskabelige og æstetiske
ændringer vurderes ikke at være
væsentlige.

Arkitektur og Kulturarv

Ny bebyggelse kan skabe en
skalamæssig overgang fra Fyensgade
Centret til karrébebyggelserne i
Ø-gadekvarteret. Aalborg Kommune
skal godkende nedrivning af
Markusgården.

Befolkningens levevilkår og materielle
goder

Området ligger allerede godt placeret i
forhold til offentlige transport og
indkøbsmuligheder. Planlægningen skal
sikre, at der sikres en god
tilgængelighed for beboer, gæster og
forbipasserende.

Menneskers sundhed

Screeningen viser at der kan være
væsentlige indvirkninger på menneskers
sundhed. Det skal sikres gennem
planlægning at den acceptable grænse,
af den samfundsmæssige risiko,
overholdes. Derudover skal der også
sikres, at støjforholdene kan afværges,
samt at lugtforholdene kan overholdes.

Grundvand, overfladevand og jordbund

Ny bebyggelse vil ikke medføre
væsentlige indvirkninger på det
eksisterende miljø.

Klimatiske faktorer

Der kan være risiko for oversvømmelse
ved kraftig regn og skybrud. Permeable
overflader eller LAR-løsninger kan
nedsætte risikoen for at dele af området
bliver oversvømmet ved kraftig regn og
skybrud.
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Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Beskyttet natur §3
Der er ikke registreret arealer med beskyttet natur indenfor lokalplanområdet.
Nærmeste §3 beskyttede areal er en sø beliggende ca. 137 meter øst for
lokalplanafgrænsningen.

Beskyttede plantearter
Der er ikke registreret beskyttede plantearter indenfor lokalplanområdet.

Planteliv
En mindre del af det nuværende friareal udlægges med lokalplanen til bebyggelse.
Det friareal som reduceres og ændres består i dag af plæne, med randbeplantning
ud mod Fyensgade og enkelte solitære træer samt hæk. Ændringen er så minimal,
at det vurderes ikke at have en relevant indvirkning på plantelivet.

Beskyttede dyrearter
Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for flere arter opført på
EU-habitatdirektivets bilag IV, herunder flere flagermusarter. Aalborg kommune
vurderer at lokalplanområdet ikke opfylder levestedsbetingelserne for arter opført
på EU-habitatdirektivets bilag IV.

Dyreliv
En del af det nuværende friareal udlægges med lokalplanen til bebyggelse. Det
sikres gennem lokalplanens bestemmelser at den nye bebyggelse skal opføres i
byggefelt, samt at der etableres udearealer med beplantning der bidrager til
levesteder for dyrearter såsom smådyr og insekter i området

Aalborg kommunes grøn-blå struktur
Lokalplanområdet er beliggende imellem Karolinelund og Østre Anlæg.
Lokalplanen fastholder en forbindelse på tværs af lokalplanområdet, som bidrager
til at styrke den grønne sammenhæng på tværs af de eksisterende grønne
områder.

Eksisterende skove
Området indeholder ikke eksisterende skov.

Økologiske forbindelser og lavbundsområder
Området indeholder ikke økologiske forbindelser eller lavbundsområder.
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Natura 2000
Det nærmeste Natura-2000 område ligger ca. 7 km væk og er "Nibe Bredning,
Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Lokalplanområdet forventes ikke at have nogen
indvirkning alene på baggrund af afstanden til området.

Opsummering
Planlægningen vil have en mindre ikke væsentlig indvirkning på plante- og dyreliv i
området.
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Landskab

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Beskyttelseszoner og -linjer, kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, ca. 600 meter syd
for Limfjorden. Imellem lokalplanområdet og Limfjorden er der eksisterende by, det
vurderes at planlægning for en ny bebyggelse ikke vil medføre en påvirkning af
kystlandskabet.
Herudover er lokalplanområdet ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer.

Fredninger
Der findes ingen fredninger eller fortidsminder på området.

Geologiske interesseområder og -beskyttelsesområder
Området indeholder ingen geologiske interesseområder eller beskyttelsesområder.

Særligt værdifuldt landskab/ uforstyrrede landskaber
Der er ingen særlig værdifulde eller uforstyrrede landskaber i området.

Landskabelig værdi, æstetiske ændringer
Arealet er uden større terrænformer. Lokalplanområdet omfatter eksisterende
ældreboliger og aktivitetscenter som fremstår som en harmonisk sluttet enklave. I
den vestlige del af lokalplanområdet ligger i dag et længehus i en etage.
Området fremstår i dag grønt ud imod de omkringliggende veje imens der er en
mere urban karakter, dog i mindre skala ind imod områdets gårdrum/byrum.
Lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse, som bidrager til en oplevelse af et
fælles indre byrum/gårdrum.

Skovrejsningsområde/uønsket for skovrejsning
Der skabes eller fjernes ikke skov.

Opsummering
Lokalplanområdets vestlige del vil ændre karakter fra i dag, hvor der er beplantning ud
imod Fyensgade og Bonnesensgade til en mere urban karakter. De landskabelige og
æstetiske ændringer vurderes ikke at være væsentlige.
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Arkitektur og Kulturarv

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Arkitektoniske værdier
Lokalplanområdet omfatter et længehus i en etage. Lokalplanen giver mulighed for
ny bebyggelse i varierende højde, som i skala skaber en overgang fra de
eksisterende ældreboliger, Fyensgade Centret til Ø-gadekvarterets
karrébebyggelser.

Kulturhistoriske værdier
Området indeholder ingen værdifulde kulturmiljøer.

Arkæologiske værdier
Området ligger udenfor kulturministeriets kulturarvsarealer.

Kirker - Provst Exner fredninger - Aftaleplaner – kirkevejledning
Området omfatter ikke kirkebyggelinjer- eller fredninger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer
Bebyggelsen Markusgården har en bevaringsværdi 6 på skalaen 1-9, hvor der jf.
Planlovens "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og miljøer" ikke må
nedrives bygninger inden for bevaringsværdi 1 - 6, før Aalborg Kommune har
meddelt, om der nedlægges forbud.

Opsummering
Ny bebyggelse kan skabe en skalamæssig overgang fra Fyensgade Centret til
karrébebyggelserne i Ø-gadekvarteret. Aalborg Kommune skal godkende nedrivning
af Markusgården.
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Befolkningens levevilkår og materielle goder

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Bymiljø
Ny bebyggelses på området skaber gode muligheder for at bygge videre på det
miljø, der findes ved Fyensgade Centret og dermed får forløbet langs Fyensgade til
at fremstå som en helhed rent arkitektonisk. Området har i dag en ret grøn
karakter, som medvirker til bl.a. temperatursænkninger i det tæt befæstede
område, fugleliv og styrke det grønne udtryk langs gaden. Dette vil ændres til en
mere urban karakter med det nye byggeri. Ved at sikre begrønning af bygningen,
og plantning af træer og buske på væsentlige steder, samt stille krav til den grønne
kvalitet i baghaven forsøges det at mindske tabet af eksisterende trævækst på
området.

Fremkommelighed
Området indeholder på nuværende tidspunkt gode trafikale forbindelser, både i
forhold til stisystemer, veje og offentlig transport. De nye +BUS vil have
station/holdeplads ved Bornholmsgade, som ligger i en gåafstand af cirka 250
meter. Den nye bebyggelse forventes ikke at ændre på de eksisterende trafikale
forbindelser.

Sårbare grupper, ældre og handicappede
Indretning af veje og stier skal sikre god tilgængelighed for beboer, gæster og
forbipasserende.

Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur, grønne områder
Området sikre god adgang til indkøb med kun 150 meter gåafstand til nærmeste
indkøbsmulighed. Derudover byder området også på nærhed til Øster Anlæg, som
ligger på modsatte side af Bonnesensgade. Lokalplanen sikrer en del af en
stiforbindelse mellem Karolinelund og Østre Anlæg. Lokalplanen sikrer at der
indenfor planområdet etableres mindre grønne opholdsarealer i direkte tilknytning
til bebyggelsen som tilgodeser plejeboligernes beboere.

Materielle goder
Ikke relevant. Der er ingen værdifulde landbrugsområder eller graveområder for
råstofvinding.

Opsummering
Området ligger allerede godt placeret i forhold til offentlige transport og
indkøbsmuligheder. Planlægningen skal sikre, at der sikres en god tilgængelighed for
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beboer, gæster og forbipasserende.
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Menneskers sundhed

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Støjpåvirkning (trafik, virksomheder)
Trafikstøj: Området er belastet af trafikstøj. Der skal derfor redegøres for hvor
meget lokalplanområdet belastes af trafikstøj. Følgende grænseværdier skal kunne
overholdes; 46 dB for åbne vinduer, 33 dB for lukkede vinduer og 58 dB på
udendørs opholdsarealer.
Virksomhedsstøj: Her skal fremsendes oplysninger, hvor der redegøres for
hvordan de vil sikre, at de nye boliger ikke bliver belastet af virksomhedsstøj fra
Tulip Food Company.
Ved Markusgården er der ikke blevet foretaget vurdering af støj fra Tulip Food
Company, da det har været anvendt til fritidsaktiviteter. Her er der kun fortetaget en
vurdering ved plejehjemmet. Det anbefales derfor, at der bliver udarbejdet en støj
vurdering i forhold til det aktuelle projekt på Markusgården, hvor vurderingen skal
være både på grundareal og i højden.

Luftkvalitet/luftgener
Her skal fremsendes oplysninger, hvor der redegøres for hvordan de vil sikre, at
de nye boliger ikke bliver belastet af lugt fra Tulip Food Company.

Lys-/skygge-/vindgener
Bebyggelsen i området øges fra 1 etage og op til 5 etager. Bebyggelsen opføres i
varieret højde og der gives mulighed for at der kan etableres opholdsrum/en
tagetage på tagene. Bebyggelseshøjden er tilsvarende anden bebyggelse i
midtbyen.
Der er i planlægningen taget højde for skyggegener fra ny bebyggelse.

Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)
Øster Anlæg ligger modsat grunden, hvor der er offentlig adgang. Der med fordel
etableres mere beplantning og grønne opholdsarealer på området.

Trafiksikkerhed
Planområdet vejbetjenes fra Bonnesensgade. Der forventes kun en beskeden
stigning i trafik i personbiler. Etableringen af plejeboliger vil skabe et behov for af
og pålæsning af leverancer fra lastbiler, blandt andet til køkkenfaciliteterne på
plejehjemmet. Det sikres i planlægningen at der udlægges de fornødne arealer så
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det sikres at af og pålæsning kan ske indenfor planområdet.

Risikovirksomheder
Der er benyttet følgende forudsætninger vedr. udendørseksponeringen af
mennesker i den udførte samfundsrisikoberegning jf. rapport fra dec. 2017:
75 personer inkl. besøgende. Under disse forudsætninger er samfundsrisikoen
acceptabel.
I høringen af risikomyndigheder skal antallet af boliger, størrelse af boliger og
P-pladser oplyses.
Der gøres opmærksom på, at der ikke må bygges eller etableres opholdsareal eller
P-pladser indenfor sikkerhedsafstanden.
Projektering af ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til muligheden for at
sikre fortsat kontrol med risikoen i forbindelse med et eventuelt fremtidigt uheld på
risikovirksomheden Tulip Food Company.
Dette kan fx ske ved at sikre mulighed for at stoppe bygningsventilation i en
beredskabssituation og ved at indrette adgangsforholdene således, at de i videst
mulig omfang orienteres væk fra konsekvenszonen omkring Tulip Food Company.

Opsummering
Screeningen viser at der kan være væsentlige indvirkninger på menneskers sundhed.
Det skal sikres gennem planlægning at den acceptable grænse, af den
samfundsmæssige risiko, overholdes. Derudover skal der også sikres, at
støjforholdene kan afværges, samt at lugtforholdene kan overholdes.
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Grundvand, overfladevand og jordbund

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Grundvandsinteresser (beskyttelse og sikring af drikkevand)
Lokalplanområdet ligger uden for område for særlige drikkevandsinteresser (OSD)
og indvindingsoplande til almene vandværker.

Grundvandssænkning
Indvirkning, såfremt der skal grundvandssænkes. I henhold til vandforsyningsloven
og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg Kommune
inden igangsættelse med henblik på en konkret vurdering af en midlertidig eller
permanent grundvandsænkning.

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal, der er beliggende 7,3 km fra lokalplanområdet.

Limfjorden, vandløb, søer og vådområder
Området er fælleskloakeret og planlagt separat kloakeret. En del af
regnvandshåndtering kan ske ved LAR løsninger indenfor lokalplanområdet.
Såfremt det senere viser sig aktuelt med droslet afløb kan det enten ske til recipient
eller til kloak, det afklares efter konkret ansøgning til Aalborg Kommune.

Håndtering af spildevand
Negativ påvirkning. Mængden af spildevand fra lokalplanområdet øges.
Lokalplanområdet er omfattet af Aalborg Kommunes spildevandsplan som status
fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret. Ny bebyggelse skal derfor
separatkloakeres. Spildevand ledes til rensning på Renseanlæg vest.

Håndtering af overfladevand
Området ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at nedsive
grundet høj befæstelsesgrad. Der kan planlægges for LAR-løsninger (Lokal
Afledning af Regnvand) til at håndtere overfladevandet.

Jordforurening
Området er områdeklassificeret med krav til analyse, men der er ikke kortlagt
forurening på området. Konstateres der forurening under bygge- eller jordarbejde
skal processen standes jf. Jordforureningslovens §71. Hvis man opfører nye
boliger, skal man ifølge jordforureningslovens § 72b sikre sig, at det øverste 50
cm’s jordlag på de ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der er varig fast
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belægning.

Jordhåndtering/-flytning
Flytning af jord skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor
ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden flyttes, er beliggende.

Opsummering
Ny bebyggelse vil ikke medføre væsentlige indvirkninger på det eksisterende miljø.
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Klimatiske faktorer

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Vandstandsstigninger
Ikke væsentlig indvirkning. Området ligger ikke i en lavning, men da
befæstelsesgraden er høj, kan vandet have svært ved at nedsive. Der kan være
risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og skybrud. For at undgå
oversvømmelser kan der tænkes i LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand)
eller i permeable overflader.

Øvrige klimatiske forhold
Ikke relevant. Området er ikke påvirket af øvrige klimatiske forhold.

Fastlæggelse af sokkel- og gulvkote
Ikke relevant. Der er ikke behov for at fastlægge sokkel- og gulvkote.

Opsummering
Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og skybrud. Permeable
overflader eller LAR-løsninger kan nedsætte risikoen for at dele af området bliver
oversvømmet ved kraftig regn og skybrud.
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Miljørapport
Der er lavet en miljøscreening af planen som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
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.
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Hvad er 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
Miljørapporten giver en samlet miljøvurdering af lokalplan 1-4-112 Plejeboliger og institution,
Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret, og kommuneplantillæg 1-048 for området ved Fyensgade.
Planerne omfatter et projekt, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og
forventes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således udarbejdes en
miljørapport.
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
"Baggrund og formål", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
"Lokalplanområdet", med en beskrivelse af lokalplanområdets placering, nuværende brug og
omgivelser.
"Lokalplanens indhold", med en beskrivelse af de muligheder, der er planlagt for.
Planen ændrer ikke i sig selv den eksisterende miljøstatus væsentligt, men der udlægges
miljøfølsom anvendelse i et område med eksisterende miljøbelastninger.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" og "Anden lovgivning" i lokalplanredegørelsen.
Her er især følgende afsnit relevante:
"Kommuneplan", hvor lokalplanen beskrives i forhold til gældende hovedstruktur og
rammebestemmelser.
"Støj" og "Risikovirksomhed", hvor lokalplanen beskrives i forhold til anden lovgivning.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Udgangspunktet for lokalplanen er, at etabelere pleje- og ældreboliger på hjørnet mellem
Fyensgade og Bonnesensgade.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som område til offentlig service, hvor der kan
planlægges plejeboliger og lign., men hvor en væsentlig fortætning af området ikke vil være mulig.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Risikovirksomheder
Det planlagte bebebyggelse og anlæg ligger inden for konsekvensafstanden til Tulip Food
Company. Der skal tages hensyn til risikoen for et ammoniakudslip fra Tulip Food Company. Det
vurderes, at planlægningen vil kunne gennemføres uden at samfundsrisikoen ved en sådan
hændelse bliver større.
Lugtkvalitet/lugtgener fra nabovirksomhed
Den maksimale lugtkoncentration i omgivelserne for det planlagte byggeri vurderes ikke at være til
gene for beboerne i de nye pleje- og ældreboliger. Det vurderes at det planlagte byggeri kan opføres
uden yderligere tiltag/lempelser ift. nabovirksomheden.
Støjpåvirkning fra nabovirksomhed
Der er jf. støjberegninger registreret facader og udearelaer, der ikke kan overholde kravet til
grænseværdierne. Lokalplanen forudsætter, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger så
grænseværdien for virksomhedsstøj kan overholdes.
Støjpåvirkning fra trafik
Der er jf. støjberegninger registreret facader og udearelaer, der ikke kan overholde kravet til
grænseværdierne. Lokalplanen forudsætter, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger så
grænseværdien for trafiksstøj kan overholdes.
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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 vedr. nabovirksomheden og menneskers sundhed kan blive
berørt.

Menneskers sundhed
Risikovirksomhed
Der etableres nye pleje- og ældreboliger på hjørnet af Fyensgade og Bonnesensgade, der ligger i
planlægningszonen for Tulip Food Company, som er en risikovirksomhed kolonne II i henhold til
dansk særregel om ammoniakoplag på mindst 5 tons inden for 200 meter af risikofølsom
bebyggelse jf. risikobekendtgørelsen.
For Tulip Food Company Aalborg er der fastlagt en maksimal konsekvensafstand på 380 meter på
baggrund af dét worst case scenarie, der giver den største afstand til en ammoniakkoncentration
baseret på AEGL3-værdien. (AEGL = Acute Exposure Guideline Levels)
AEGL3 er den luftbårne koncentration over hvilken, det forventes, at den generelle offentlighed
inklusive sårbare personer vil kunne opleve livstruende sundhedspåvirkninger eller død ved et worst
case uheldsscenarie for udslip af ammoniak.
Ved ændringer inden for den maksimale konsekvensafstand på 380 meter fra Tulip Food Company
Aalborg skal bidraget til samfundsrisikoen i forbindelse med ændringer i plangrundlaget eller
ændringer i arealanvendelsen vurderes. Der må inden for sikkerhedsafstanden til Tulip Food
Company ikke planlægges for aktivitet, ophold, parkeringspladser mm.
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Figuren viser de planlægningsmæssige afstande til Tulip Food Company, hvoraf den gule kurve viser
sikkerhedsafstanden og den grønne kurve viser konsekvensafstanden.
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Testberegninger for den samfundsmæssige risiko
Aalborg Kommune har fået udført en testberegning af samfundsrisikoen rundt om Tulip Food
Company ud fra oplysninger vedr. byggeprojekt med 75 nye plejeboliger og besøgende.
Beregningen fremgår af rapporten fra Rambøll af 5. april 2018 ”Testberegninger af samfundsmæssig
risiko”.
I testberegningerne afklares mulighederne for nye byggeprojekter i området. I denne afklaring indgår
beregninger ved byggeprojekterne kombineret med ændringer i aktiviteter i Karolinelund. Desuden
afklares det, hvorvidt der er risikomæssigt råderum til et aktivitetsområde ved Østre Havn, samt
hvilken betydning det har for den samfundsmæssige risiko, at fredagskoncerter i Karolinelund
ændres med hensyn til antal koncerter og antal koncertgæster.
Samfundsrisikoberegningen viser, at etableringen af det konkrete byggeprojekt inden for maksimal
konsekvensafstand er acceptabel i relation til risikoforhold. Beregningerne viser dermed, at der kan
etableres et nyt plejehjem med 75 beboer og besøgende, samt byggeprojekt på Karolinelundsvej og
aktivitetsområde på Østre Havn.
Luftkvalitet/lugtgener fra nabovirksomhed
Der er udført OML-beregninger, foretaget af Teknologisk institut, som kan ses i
bereningsrapporten. Den maksimale immission af lugt i omgivelserne for det planlagte byggeri
udgør 2 LE/m3. Denne højeste lugtkoncentration forekommer i receptorhøjden 23,5 meter svarende
til for en person på tagterrassen. Samme resultat opnås også ved benyttelse af 1 års meteorologi,
disse beregninger er dog ikke medtaget i beregningen.
Resultatet er højere end ved receptorhøjden 1,5 meter, hvor resultatet er det samme som fundet
ved beregninger i 2015, hvor den maksimale immission i omgivelserne var 1 LE/m3.
Ved opførelse af nye, høje bygninger i virksomhedens nærhed reduceres den sikkerhedsmargin i
forhold til grænseværdien for lugt, som virksomheden har opnået gennem design, drift og
vedligeholdelse af udsugningsanlæg, afkast og skorsten. For en virksomhed med et varieret
produktsortiment og varierende produktion anbefales typisk en faktor 0,5, når der er tale om få
lugtmålinger, og man skal være sikker på at overholde lugtkrav. Det vil sige, at man vil vælge en
skorstenshøjde, som beregningsmæssigt resulterer i, at man ligger på det halve af lugt kravet i
omgivelserne. Dette opnås netop i det foreliggende tilfælde.
Støjpåvirkninger fra nabovirksomhed
Sweco A/S, lydafd. Acoustica er af Vivabolig blevet rekvireret til at belyse støjbelastningen for de
planlagte pleje- og ældreboliger på hjørnet af Fyensgade og Bonnesensgade i Aalborg, forårsaget af
den forventede eksterne støjbelastning fra nabovirksomheden Tulip Food Company.
Støjgrænserne til det område, hvor pleje- og ældreboligerne tænkes opført, er i den seneste
miljøgodkendelse for Tulip Food Company, Aalborg fastsat til følgende:
Ugedag

Periode

Støjgrænse
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Mandag - fredag

kl. 07.00 - 18.00

55 dB (A)

Lørdag

kl. 07.00 - 14.00

55 dB (A)

Mandag - fredag

kl. 18.00 - 22.00

45 dB (A)

Lørdag

kl. 14.00 - 22.00

45 dB (A)

Søn- og helligdage

kl. 07.00 - 22.00

45 dB (A)

Alle dage

kl. 22.00 - 07.00

40 dB (A)

Tabel: Støjgrænser for området anført i miljøgodkendelsen for Tulip Food Company.

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).
Facader
Beregnede facadeniveauer repræsenterer støjniveauet lige uden for vinduet. På alle dage i dag-,
aften- og natperioden er der beregnet støjniveauer op til 51 dB(A) på den nordvendte facade og op
til 50 dB(A) på de vestvendte facader.
På de mest støjbelastede nordvendte facader mod Tulip Food Company, er der beregnet
overskridelser af støjgrænserne op til 6 dB i aftenperioden. På de mest støjbelastede vestvendte
facader er der beregnet overskridelser af støjgrænserne op til 5 dB i aftenperioden.
I natperioden er der beregnet overskridelser af støjgrænserne op til 11 dB på de mest støjbelastede
nordvendte facader. På de mest støjbelastede vestvendte facader er der beregnet overskridelser af
støjgrænserne op til 10 dB i natperioden.
Udendørs opholdsareal
Støjens udbredelse på udendørs opholdsareal i 1,5 meters højde er beregnet.
Støjudbredelseskortet er vist for natperioden for alle dage i støjrapporten. Der er ligeledes beregnet
støjniveauer i referencepunkter på udendørs opholdsarealer på altaner. Placering af
referencepunkterne R1-R5 fremgår af støjrapporten.
Støjbelastningen på de udendørs opholdsarealer i gårdarealet på de mest støjbelastede områder er
beregnet til 40 dB på alle dage i dag-, aften- og natperioden, hvilket overholder støjgrænserne i alle
perioder. På altanerne er der i R3 beregnet overskridelser af støjgrænserne på 4 dB på lørdage i
eftermiddagsperioden, på søndage i dagperioden og alle dage i aftenperioden og på 9 dB alle dage i
natperioden. I R1 og R4 er der beregnet overskridelser af støjgrænsen på 2 dB i natperioden.
Støjgrænserne er overholdt i de resterende referencepunkter på altanerne.
Vurdering
Huludfyldning giver mulighed for planlægning af ny boligbebyggelse i eksisterende varigt
støjbelastede boligområder, hvor det ved hjælp af støjisolering kan sikres, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier er overholdt indendørs med åbne vinduer og på
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udendørsopholdsarealer. Det er en forudsætning, at bebyggelsen kan udformes, placeres og
støjisoleres på en sådan måde, at boligerne fortsat kan luftes ud med åbne vinduer, at
opholdsarealerne er afskærmet mod støj, og at støjen især i nattetimerne kan begrænses. Jf. tillæg
til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007. De vejledende grænseværdier for
støjbidrag fra virksomheder, indendørs i sove- og opholdsrum i støjisolerede boliger mv. kan findes i
vejledningen nr. 5/1984 fra juli 2007.
Dette kan sikres i dette lokalplanforslag ved at etablere specielle facadeløsninger som fx
russervinduer eller vinduer med forsatsruder på de dele af facaderne, hvor der vil forekomme
overskridelser. De støjreducerende vinduer giver mulighed for at åbne til kip, så der skabes frisk luft
og dermed har reference til traditionelle vinduer. Der bør lægges vægt på, at boligerne orienteres så
der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facader og birum mod
nabovirksomheden.
Når man som bygherre vil opføre boliger mv. i et støjbelastet område i henhold til disse
retningslinier, er det bygherre som er ansvarlig for at byggeriet disponeres og projekteres således, at
tabellens støjgrænser overholdes. Kravet om særlig støjisolering og afværgeforanstaltninge bør som
nævnt fremgå klart af lokalplanens bestemmelser, ligesom etablering af den særlige støjisolering
bør være en betingelse for ibrugtagning af det ny byggeri.
Støjpåvirkning fra trafik
Sweco A/S, lydafd. Acoustica er af Vivabolig er ligeledes rekvireret til at belyse støjbelastningen fra
vejtrafikken.
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”, er der angivet vejledende grænseværdier for
vejtrafikstøj i Danmark. Støjbelastningen fra vejtrafikken er beregnet efter Nord2000
beregningsmetode og udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsen vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra
veje”.
Her gælder følgende:
Område

Støjgrænse

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler

Lden = 58
dB

o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.

Tabel 4: Vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i Danmark.

Nyeste trafiktal for Bonnesensgade er fra 2011 (ÅDT 900) og for Fyensgade fra 2006 (ÅDT 6012),
oplyst af Aalborg Kommune. Jf. Aalborg Kommunes trafikhandlingsplan fra 2013, er væksten 0 % i
perioden 2006-2011 ud fra trafiktællinger fra samtlige permanente tællestationer i kommunen. Herfra
anbefales at tage udgangspunkt i Aalborg Kommunes trafikmodel hvor fremskrivningsfaktoren var
1,73 %. Hastigheden på Bonnesensgade er målt til 38,1 km/T og på Fyensgade 50 km/t. Vejtypen er
valgt til Lokalvej i by efter Nord2000. Trafiktallene er opdelt i tidsintervaller og køretøjskategorier og
angivet som antal køretøjer pr. time i nedenstående tabel. Årsdøgnstrafikken kan ses i
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støjrapporten.
Facader
For den nordvendte facade mod Tulip Food Company er der beregnet støjniveauer på 46-54 dB. På
den østvendte facade er der beregnet støjniveauer på 58-64 dB, hvor de højeste niveauer er på
facaden nærmest Fyensgade. På den sydvendte facade mod Fyensgade er der beregnet
støjniveauer på 66-68 dB. På de vestvendte facader er der på bygningen nærmest Fyensgade
beregnet støjniveauer på 60-63 dB og på resterende vestvendte facader op til 56 dB.
Den vejledende støjgrænse på 58 dB overholdes på alle vestvendte facader med undtagelse af den
sydlige bygningsdel, nærmest Fyensgade. På den sydvendte facade overskrides støjgrænsen med
10 dB på de mest støjbelastede facadeområder. På den østvendte facade overskrides støjgrænsen
med 6 dB på de mest støjbelastede facadeområder, nærmest Fyensgade. På de nordvendte
facader mod Tulip Food Company overholdes støjgrænsen.
Udendørs opholdsarealer
De beregnede støjniveauer i områderne for udendørs opholdsarealer, overholder alle den
vejledende grænseværdi på 58 dB(A). De udendørs opholdsarealer på altanerne overholder den
vejledende støjgrænse i R1 og R2, mens der er overskridelser på 3 dB i R3 og R4 og på 8 dB i R5.
Vurdering
I henhold til Miljøstyrelsen vejledning nr. 4/2007 ” Støj fra veje” afsnit 2.2.2, omhandlende nye
boliger i eksisterende støjbelastede byområder, er det dog muligt at etablere boliger i et område,
som medfører støjbelastninger over de vejledende eksterne støjgrænser, hvis kravet om
støjbelastningen inden døre (med åbne vinduer) kan overholdes. Dette kan muliggøres ved at
etablere specielle facadeløsninger som fx russervinduer eller vinduer med forsatsruder på de dele af
facaderne, hvor der forekommer overskridelser. Der bør lægges vægt på at boligerne orienteres, så
der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facader og birum mod den
støjbelastede facade.
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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:
Inddragelse af risikoforhold i planlægningen
Som en del af kommuneplantillægget er den generelle retningslinje '4.1.7 Risikovirksomheder', der
ifølge krav i 'Cirkulære om planlægning af arealanvendelsen inden for en afstand af 500 meter fra
risikovirksomhed', skal være med til at sikre, at ændringer af kommuneplanen samt udarbejdelse af
lokalplaner altid inddrager spørgsmålet om risikoforholdene i planovervejelserne.
I forbindelse med byggeri kan der påregnes at komme krav til muligheden for at stoppe
bygningsventilation i en beredskabssituation, krav til begrænsninger af brugen af forskellige
områder, afskærmning m.m.
Høring af risikomyndigheder
Risikomyndighederne er hørt forud for tilvejebringelsen af planen, jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om
planlægning omkring risikovirksomheder. Følgende risikomyndigheder er hørt: Aalborg Kommune,
Miljø- og Energiforvaltningen, Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Arbejdstilsynet og
Sikkerhedsstyrelsen.
Testberegninger af samfundsmæssige risiko
Ved planlægning af ny aktivitet bør der foretages en testberegning, som sikre at planlægningen ikke
overstiger den acceptable grænse for den samfundsmæssige risiko.
Luftkvalitet
Der foretages ikke yderligere afbødende foranstaltning for luftkvalitet, da den allerede er vurderet til
ikke at være til gene for beboerne.
Støjpåvirkning fra nabovirksomhed og traæk
For at sikre området for støjpåvirkning, stiller lokalplanen krav om, at facader og vinduer skal
udformes, så de vejledende støjgrænseværdierne kan overholdes indendørs for åbne og lukkede
vinduer. Desuden gives der mulighed for, at der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger.
Bygherren for de støjbelastede boliger er efter Planlovens regler ansvarlig for, at det nye byggeri
overholder grænseværdierne, så længe støjforholdene er uforandrede på den eller de virksomheder,
der giver anledning til støjbelastningen.
Tulip Food Company skal sikres at kunne udnytte sin nuværende miljøgodkendelse fuldt ud, samt
sikres de udviklingsmuligheder der er mulige i forhold til den nuværende miljøgodkendelsen.
Således skal virksomheden kunne udvide deres aktiviteter uden at plejeboligernes placering
påvirker et eventuelt handlerum i den eksisterende miljøgodkendelse. Dette kan gøres ved at sikre
et passende råderum for virksomheden, ved at der med afværgeforanstaltninger skabes plads i
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forhold til de maksimale grænseværdier.
Hvis støjforholdene senere ændrer sig på pågældende virksomhed, og ikke kan overholdes inden
for nuværende miljøgodkendelse, vil virksomheden være den ansvarlige for nødvendig
støjdæmpning efter Miljøbeskyttelseslovens almindelige regler. Her kan de særlige foranstaltninger
på de støjisolerede boliger forudsættes opretholdt.
Ved byggeansøgning skal dokumenteres at det pågældende projekt overholder Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier på opholdsarealer og indendørs. Ny bebyggelse må ikke tages i brug,
før det er dokumenteret, at de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil store dele af området fortsat kunne anvendes til et område til offentlig service,
herunder pleje- og ældreboliger, men en væsentlig fortætning og øget aktivitet vil ikke være mulig.
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Overvågning
Testberegninger af samfundsmæssige risiko
Med beregningsmodellen for testberegninger af den samfundsmæssige risiko, kan det vurderes
hvorvidt nye aktiviteter kan accepteres indenfor konsekvensafstanden. Det skal bemærkes, at hvis
den stedbundne risiko ændres, fx ved en ajourføring af sikkerhedsdokumentationen fra Tulip Food
Company, så bør den samfundsmæssige risiko også opdateres. Derudover bør testene for den
samfundsmæssige risiko opdateres, hvis der sker mange ændringer i grundlaget for befolkningsdata
(både flere og/eller færre personer/aktiviteter).
Luftkvalitet samt støjpåvirkninger fra nabovirksomhed og trafik
Overvågning af miljørapportens emner sker primært via kommunens myndighedsbehandling og
tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
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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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xx Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete
projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en
lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan
fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop
denne plan.
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Baggrund
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Området
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Eksisterende planforhold
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Projektet
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning.
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Anbefaling
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Kommentarer til forslaget
Her kan du se de kommentarer og indsigelser, der er kommet til lokalplanforslaget.
Indsigelser og bemærkninger, som er sendt til kommunen pr e-mail eller brev bliver lagt
på løbende, men der kan være nogle dages forsinkelse.
Hvis du har indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan du bruge knappen “Skriv
en kommentar” i højre side, som er aktiv indtil høringen er slut.
Der ikke kommet nogen høringssvar til denne lokalplan

Udkast
24.09.2018
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Status og proces

Lokalplan på vej
Januar 2018
Det er besluttet at igangsætte en lokalplan for plejeboliger på hjørnet mellem Fyensgade og
Bonnesensgade, hvor Markusgården er beliggende. Den eksisterende bebyggelse nedrives og ny
bebyggelse forventes at få en større sammenhæng til Fyensgade Centret.
Det forventes at lokalplanen er godkendt inden udgangen af 2018.
Hvis du vil vide mere kan du kontakte byplanlægger Laura Lyhne på 99312039 eller e-mail.
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