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

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

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

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

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

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har 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
Baggrunden for ønsket om lokalplan er, at Aalborg kommune har modtaget en konkret henvendelse
om at placere 2 nye store udvalgsvarebutikker (elektronik og sport) i den tidligere Metro-bygning,
Fiskene 10 i City Syd. Da Metro-bygningen ligger uden for afgrænsningen af aflastningsområdet
City Syd, må der ikke inden for gældende plangrundlag placeres butikker i bygningen.
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for en udvidelse af aflastningsområdet City
Syd. City Syd er et regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg Midtby specielt med store
udvalgsvarebutikker. Afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd definerer, hvor der reelt kan
placeres butikker.
Den ønskede udvidelse af aflastningsområdet City Syd medfører, at der skal udarbejdes et
kommuneplantillæg for udvidelsen af aflastningsområdet. Samtidig udarbejdes en afgrænset
lokalplan konkret for omdannelse af Metro-bygningen.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet afgrænses til det tidligere Metro-område samt enkelte naboarealer og omfatter
matriklerne 7dt og 7dæ Drastrup By, Frejlev samt matrikkel 3q Lere By, Svenstrup.
Området ligger på kanten af det bebyggede City Syd og det åbne land. Mod vest afgrænses
området af Krebsen, mod syd af Jomfruen og mod øst af Fiskene, hvorfra der er adgang til området.
Området er beliggende i byzone, og udgør et areal på ca. 30.000 m2.
Området indgår i dag som en del af City Syd med butikslignende formål og parkeringsarealer, med
god adgang til det overordnede vejnet og til kollektiv transport. Fiskene og Krebsen er anlagt med
cykelsti og nord for området er stiforbindelser til blandt andet Drastrup skov.
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Langs Krebsen, Jomfruen og Fiskene er der plantet vejtræer i en ensartet struktur.
Området er omfattet af drikkevandsinteresser.

Omgivelser
Området ligger på kanten af det bebyggede City Syd og det åbne land.
Mod nord støder området op til butiksejendomme, der i skala er noget mindre end de øvrige
omgivende bebyggelser. Mod øst ligger Fiskene, der også er busgade med stoppested, samt
bagsiden af Bauhaus med et langt lukket facadeforløb. Mod syd er nyere varehuse, der forhandler
planter. Disse har en mere åben og inviterende facade.
Mod vest ligger et ubebygget grønt område, en parcelhusudstyknig og fællesareal "Pletten" for
boligkvarteret Drastrup.

Metro-bygningen set fra udstykningen syd for Drastrup
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Stiforbindelse på kanten af City Syd og det åbne land
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Lokalplanens indhold
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området fremadrettet ændrer anvendelse fra
pladskrævende varer til udvalgsvarer, som en del af aflastningsområdet City Syd.
Herudover viderefører lokalplanen i store træk gældende planlægning samt opgraderer enkelte
bestemmelser, så som krav til parkering, beskyttelse af grundvand mm.
Bebyggelsens omfang
Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er 50. Bygninger må maksimalt opføres i
2 etager med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter.
Butiskstørrelser
For lokalplanområdet som helhed må der etableres 14.000 m² udvalgsvarebutikker. Den maksimale
butiksstørrelse fastsættes til 14.000 m² pr. butik, mens den mindste butiksstørrelse fastsættes til 500
m2 pr.
Arkitektur
Bebyggelse inden for lokalplanens område skal gives et harmonisk helhedsindtryk. Det indskærpes,
at facader skal holdes i et neutralt udtryk og ikke må have signalfarver. Indgangspartier er undtaget
for denne bestemmelse.
Infrastruktur
Vejadgang til lokalplanområdet skal ské fra Fiskene og vareindlevering fra Krebsen, som tilfældet i
dag.
Parkeringsnormen fastholdes, dog udløser anvendelsen ”udvalgsvarer” en højere parkeringsnorm pr
m2 end ”særligt pladskrævende varer”.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

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

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

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
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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.
Det nærmeste Natura 2000-område, Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal, ligger ca. 6 km sydøst for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er allerede udlagt og udbygget til centerformål indenfor Aalborg by. Lokalplanens
planlægning vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura
2000-området nr. 15, og i kraft af den betydelige afstand til det nærmeste Natura 2000-område,
vurderes lokalplanen, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at kunne
medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura
2000-konsekvensvurdering.

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
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 en række landlevende dyr opført på
EU-habitatdirektivets bilag IV. Af disse arter vurderes det at lokalplanområdet i mindre grad indgår
som levested (ledelinje og fourageringsområde) for områdets bestand af flagermus - især syd- og
dværgflagermus.
Lokalplanområdet vurderes dog uden væsentlig betydning for områdets flagermusforekomster - dog
kan træerne kan have en vis betydning både som ledelinje og i sammenhæng med dyrenes
fouragering.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser for de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen. Kommuneplantillægget omhandler en udvidelse
af eksiterende aflastningsområde, og sikrer dermed, at der er den nødvendige overensstemmelse
mellem lokalplan og kommuneplan.
Formålet med lokalplanen er at mulliggøre, at den tidligere Metro-bygning kan anvendes til
udvalgsvarer. Ejendommen er i dag beliggende i en del af aflastningscenteret City Syd, der er udlagt
til pladskrævende varer. Ejendommen har i en årrække ligget ubenyttet hen, og der har løbende
været flere henvendelser på en aktivering af ejendommen, der dog ikke har været mulig indenfor
gældende planlægning.
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Eksisterende afgrænsning af aflastningsområdet indenfor kommuneplanrammen 3.6.C1, City Syd, markeret med
lyserødt. Sideløbende med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør, at der kan placeres
udvalgsvarebutikker i hele rammen og ikke kun i det lyserøde område.

I 2017 vedtog folketinget en modernisering af planloven, der gav kommunerne kompetence til at
planlægge for nye aflastningsområder og udvidelse af eksisterende. Dermed kan den enkelte
kommune planlægge for aflastningsområder og fastsætte det maksimale bruttoetageareal til
detailhandel i et aflastningsområde, dog skal størrelsen tilpasses byens størrelse. Samtidig
indebærer de nye muligheder for aflastningsområder, at kommunerne skal opfylde særlige
redegørelseskrav. Disse er uddybes i "Vejledning om detailhandelsplanlægning", der findes på
Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Som følge heraf er der blevet udarbejdet en detailhandelsredegørelse jf. lovkravet. Redegørelsen
findes under Øvrige sagsbilag og relevante konklusioner er indarbejdet i miljøvurderingen.
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Detailhandelstruktur og udvidelsen af aflasningsområdet i City Syd
Kernen i Aalborg Kommunes detailhandelsstruktur er Aalborg Midtby og City Syd, der er
Nordjyllands vigtigste handelsudbudspunkter, hvor der også i fremtiden forventes et stort udbud af
udvalgsvarer. Dertil kommer de udlagte bymidter i oplandsbyerne og øvrige bydelscentre/lokalcentre
i Aalborgs bydele, der udgør vigtige knudepunkter for den lokale handel. Aalborg Midtby skal rumme
et bredt udbud af handels-, kultur-, service- og oplevelsestilbud, hvor City Syd skal kunne rumme
nye butikskoncepter og udvidelse af butikker, som ikke naturligt kan indpasses i Midtbyen.
Der er i 2018 udarbejdet en Detailhandelsanalyse for hele Aalborg Kommune, der kan rekvireres
ved henvendelse til Plan & Udvikling. Her peges på en udvidelse af detailhandle området i City Syd.
Formålet med en udvidelse af aflastningsområdet er at skabe større fleksibilitet og rummelighed i
aflastningsområdet for at skabe mulighed for placering af fremtidige store udvalgsvarebutikker, der
mangler og hører hjemme i området.
I praksis betyder udvidelsen, at aflastningsområdet City Syd vil have samme afgrænsning som
kommuneplanramme 3.6.C1, der af mange betragtes som den reelle afgrænsning af
handelsområdet.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 3-6-107, Boliger, erhverv og butikker,
syd for Vægten, City Syd, Skalborg, med bestemmelser om bla. bebyggelsens placering og
omfang, samt lokalplanen 05-027, Skalborgcenteret, pkt 11 - bestemmelser om grundejerforeninger.
I forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 3-6-112 ophæves lokalplan 3-6-107 i
sin helhed indenfor det område, som er omfattet af nærværende lokalplan. Bestemmelser
vedrørende grundejerforeninger jf. lokalplan 05-027 bevares.
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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
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.
Området er ikke kortlagt og er undtaget af områdeklassificeringen. Jordflytning her fra skal ikke
anmeldes.
Generelt gælder:
at flytning af jord fra forureningskortlagte grunde samt områdeklassificerede områder skal
anmeldes til Miljø
at jorden skal analyseres i forbindelse med jordflytningen. På www.aalborg.dk kan man se, om
området er helt eller delvist omfattet af områdeklassificering.
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Tjek om grunden er forureningskortlagt på www.rn.dk.
Flytning af jord fra offentlige veje skal ligeledes anmeldes til Miljø.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er beliggende inden for indvindingsoplandet til Aalborg Forsyning kildeplads,
Drastrup.
Hele lokalplanområdet er beliggende uden for det grundvandsdannende opland og nitratsårbare
områder, på nær et lille område i den vestlige del.
Den ændrede anvendelse af området vurderes på den baggrund og med de nuværende forhold ikke
at udgøre en væsentlige fare for forurening af grundvandet. Dog skal der fortsat være fokus på
grundvandsinteresserne.
Ved terrænregulering og etablering af veje og p-arealer må der ikke tilføres eller benyttes materialer,
der kan udgøre en forureningsrisiko.

Støj
Alle virksomheder, der måtte etableres sig indenfor lokalplanområdet, vil blive reguleret jf.
miljøstyrelsens vejledning om ”ekstern støj fra virksomheder”. Dette bevirker, at virksomhederne
skal overholde grænseværdier for støj i dag-, aften- og nattetimerne i de
tilstødende erhvervsområdeområder såvel som ved skel til alle nærtliggende boliger.
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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.
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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 centerformål
at området vejbetjenes fra Fiskene og Krebsen
at området begrønnes med beplantning
at der etableres de fornødne parkeringspladser, jf ny anvendelsesmuligheder.
Bemærk, at der er særlige grundvandsinteresser i området, se redegørelsens afsnit 'Anden
lovgivning'.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdet er en del af aflastningsområdet City Syd. Områdets hovedanvendelse er
centerformål.
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Udvalgsvarebutikker
Hotel, restaurant o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Grundvandsbeskyttelse
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, se Bilag 0.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Butiksstørrelser
For lokalplanområdet som helhed må der etableres 14.000 m² udvalgsvarerbutikker.
Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til 14.000 m² pr. butik.
Den mindste butiksstørrelse fastsættes til 500 m2 pr. butik
Ad 3.2
Til den enkelte butik kan der hertil tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter.
Se uddybende vilkår i kommuneplanens retningslinie 7.1.4
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Lokalplanområdet må ikke udstykkes.
Ejendommene inden for lokalplanområdet, matr. nr. 7dt og 7dæ Drastrup By, Frejlev samt matr. nr.
3q Lere By, Svenstrup, skal sammatrikulæres til èn ejendom.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesomfang
Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er 50

5.2 Bebyggelsesns højde
Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter, målt fra
et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Højdebegrænsningen gælder også tekniske installationer på tage.

5.3 Sekundær bebyggelse
Mindre, sekundære bygninger, (skure til indkøbsvogne, cykler og andre mindre bygninger) må ikke
placeres nærmere vejskel end 2,5 meter. Den enkelte bygning må maksimalt være 40 m2.
Sekundære bygninger må opføres med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter.
Midlertidige bygninger, så som baraklignende bygninger, midlertidige pavilloner, andre bygninger af
midlertidig karakter samt telte må ikke opsættes i området.
Midlertidige faciliteter til salg af fyrværkeri er dog undtaget denne bestemmelse.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende
Bebyggelse inden for lokalplanens område skal gives et harmonisk helhedsindtryk. Bebyggelse må i
farver og materialevalg ikke virke skæmmende, hermed menes at facader skal holdes i et neutralt
udtryk og ikke må have signalfarver.
Indgangspartier er undtaget for denne bestemmelse.
Udvendige installationer, fx ventilationsanlæg, samt mindre bygninger og tekniske anlæg, der knytter
sig til hovedanvendelsen, skal bevidst indgå som arkitektoniske elementer i bebyggelsen i forhold til
materialer og farver eller som minimum inddækkes.
Tekniske installationer, fx ventilationsanlæg skal enten være skjult i bygninger, eller bevidst indgå
som en del af bebyggelsens arkitektoniske udformning.

6.2 Sekundær bebyggelse
Skure til indkøbsvogne, cykler og andre mindre bygninger kan opføres i andre materialer end
hovedbebyggelsen.

6.3 Grønne tage og facader
Mindst 10% af det samlede tag- og facadeareal ved nybyggeri og tilbygninger skal fremstå grønt
med beplantning. Begrønning kan placeres på taget og/eller facaden.
Ad 6.3
Begrønning af facader kan etableres i form af klatreplanter. Begrønningen skal ske i så store
sammenhængende forløb som muligt under hensyntagen til indgange mv.
De dele af facaderne, der begrønnes, kan eksempelvis være udformet som stål- rør eller -net, som
begrønningen kan kravle op ad.

6.4 Vareind- og udlevering og oplag
Vareind- og udlevering samt områder til oplag skal integreres i bebyggelsen, så de fremstår som en
samlet helhed med bygningerne. Se desuden pkt. 7.6, herunder også for områder til containere.
Trådhegn betragtes ikke som afskærmende. Såfremt der er behov for det er det muligt at etablere et
støjværn mod vestligt skel. Støjværn skal dækkes af beplantning i fuld højde og længde på værnets
yderside jf. pkt 7.5.
Ad 6.4
Støjbelastningen fra vareindleveing må ikke påvirke de tilstødende boligområde i Drastrup så
grænseværdierne for åben/lav boligbebyggelse overskrides. Integreringen i bebyggelsen kan
eksempelvis bestå af afskærmende vægge eller porte, der er en del af bygningens arkitektur og
udført i samme farver og materialer.

6.5 Skiltning
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning. Skiltning og
reklamering må hverken helt eller delvist dække arkitektoniske elementer, som fx udvendige døre
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og vinduer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Skilte må ikke være reflekterende og må ikke indeholde animerede, bevægelige eller blinkende
elementer.
Der kan dog laves dynamisk skiltning så som storskærme under forudsætning af, at den etableres
som en integreret del af facaden. Dette kræver særskilt godkendelse ved Aalborg Kommune.
Skilte på facader
Facadeskilte skal fremstå som en del af bygningens arkitektur og må ikke række ud over facadens
sider. Facadeskilte må udelukkende angive firmanavne og/eller -logoer.
Vinduer må ikke overmales, blændes eller på anden måde tildækkes.
Skiltning ved indgangspartier har stor betydning for bebyggelsens facadeutryk og skal medvirke til at
lette orienteringen. Øvrig skiltning på facader skal understøtte dette.
Reklameskiltning
Der må ikke opsættes stationære eller midlertidige bannere på facader
Fritstående skilte
Der må etableres ét større fritstående skilt på hver ejendom, der angiver firmanavn og/eller -logo.
Hvert skilt må være op til 8 meter højt, men må dog ikke overstige tagkant på bygningen. Hvert skilt
må have en skilteflade på 12 m2 på hver side - dog maks. 24 m2 i alt. Hvis der er flere butikker på én
ejendom, skal skiltningen foregå på et fælles skilt.
Der må ikke opsættes pyloner og flag.
Ud over firma- og logoskilte må der kun opstilles fælles orienterings- og henvisningsskilte. Skilte skal
udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Skilte skal placeres i vejens
rabatareal ved indkørsel, på parkeringsarealer eller på bygningernes murværk.
Der må ikke opsættes øvrige skilte i rabatarealer ud mod omkringliggende veje og langs øvrige
vejarealer.
Ad 6.5
Aalborg Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor opfordres disse
til at kontakte By- og landskabsforvaltningen for råd og vejledning tidligt i processen.
Aalborg Kommune har udarbejdet en strategi for brug af byens rum og skiltning, der også gælder for
City Syd, de steder der ikke er udmøntet særlige forhold i lokalplanlægningen. Her kan der blandt
andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling, færdselsarealer ved indgangspartier
mv.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelle bestemmelser
For at sikre størst mulig nedsivning på egen grund skal alle ikke-færdselsbetingede arealer ved
nyanlæg udlægges med beplantning, græsarmering eller anden vandgennemtrængelig overflade.
Befæstede arealer skal afgrænses med kantsten, der hindrer overfladevand og saltholdigt
smeltevand i at løbe ind over de ubefæstede arealer.
Opholdsarealer, til eksempelvis ansatte eller udendørs aktiviteter, skal placeres hensigtsmæssigt ift.
sol/skygge og støj. De skal invitere til ophold ift. deres indretning og udseende, fortrinsvis med et
grønt præg.
Græsarealerne langs vejene må ikke benyttes til nogen form for parkering, udstilling, oplag, hegn og
lignende.
Ad 7.1
Alle træer plantes i henhold til "Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde".

7.2 Beplantning
Beplanting på parkeringsarealer
Der skal etableres beplantning omkring parkeringsarealerne. Beplantningen skal bestå af
løvfældende hæk i en højde af minimum 0,5 meter.
Herudover skal der etableres plantehuller svarende til mindst 1 træ pr. 50 parkeringsbåse. Et
plantehul skal svare til minimum 4 parkeringsbåse (5 gange 10 meter). Det afgrænses med kantsten
mod fast belægning, og må ikke etableres i parkeringsarealets yderste område.
I plantehullet plantes en gruppe af store karaktergivende træer svarende til minimum 6 træer. Der
skal vælges en markant træart, som opnår en højde på minimum 15 meter.
Plantehullerne skal fordeles harmonisk i hele området og skal sikres mod saltpåvirkning. Der skal
sikres tilstrækkelige vækstmuligheder til beplantningen.
Såfremt et træ går ud, fjernes eller beskadiges skal det genplantes med et nyt træ af samme art og
sort i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Begrønning af bygninger og facader
Langs facader der begrønnes, skal der laves plantebede i en bredde, der sikrer gode
vækstbetingelser for planterne.
Beplantningsprincipper
Øvrige friarealer skal ved beplantning, tilsåning med græs eller lignende gives et ordentligt
udseende.
Ad 7.2
Indenfor lokalplanens område skal træernes naturlige vækstform bevares. Træernes krone må
derfor ikke stynes eller på anden måde reduceres eller ødelægges.
Når træerne i plantehullerne er i god vækst og har fået en god størrelse, skal træerne udtyndes så
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de bedste 3 træer bliver tilbage i plantehullet.
Træerne langs vejene skal opstammes løbende efter behov, således at træerne på sigt stammes op
til rette fritrumsprofil. Opstamning skal ske efter følgende princip: kronen skal udgøre 2/3 af træets
højde, og stammen skal udgøre 1/3 af træet. Nærmere information findes på Aalborg kommunes
hjemmeside.

7.3 Beplantning langs omkringliggende veje
Der er lavet en fælles beplantningsplan for hele City Syd, vist på Kortbilag 3.
Langs omkringliggende veje skal der etableres græsarealer, der er minimum 7,5 meter brede målt
fra belægningsbagkant og ind på området. Der skal plantes en række opstammede træer langs
vejene efter følgende principper og med de nævnte cirkaafstande:
Langs Krebsen plantes "Tilia platyphyllos Ørebro", storbladet lind str. 14-16, højstammet med
trådklump. Træerne plantes på en lige række langs vejen i grupper af to træer (planteafstand 6
meter). Afstand mellem grupperne 15 meter.
Langs Fiskene plantes "Emerald Queen", spidsløn str. 14-16, højstammet med trådklump.
Planteafstand mellem træerne er 10 meter.
Langs Jomfruen plantes "Tilia cordata Erecta", småbladet lind str. 14-16, højstammet med
trådklump. Planteafstand mellem træerne er 10 meter.
Eksisterende træer skal bevares og suppleres med nye træer. Såfremt der er en eksisterende række
træer langs vejene, skal de nye træer plantes i samme linje. Bestemmelsen gælder ikke
fordelingsveje på parkeringsarealer.
Beplantningsprincipperne er illustreret på Kortbilag 3.

7.4 Belysning
Belysning af parkeringsarealer skal etableres ved opstilling af armatur med en lyspunkthøjde på
maksimalt 8 meter.
Ad 7.4
Aalborg Kommune er gerne behjælpelig med vejledning i forhold til etablering af belysning. Der
opfordres til dialog med By- og landskabsforvaltningen for råd og vejledning.

7.5 Terrænregulering
Terræn må reguleres indtil 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 2,5
meter.

7.6 Hegn
Hegn i skel skal være levende hegn.
Mod Krebsen kan levende hegn suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme
højde som det levende hegn fuldt udvokset, dog maks. 1,80 meter.
Mod Krebsen må desuden etableres fast hegn i skel, til evt støjskærmning af vareindlevering. Dette
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kan kun ske under forudsætning af, at hegnets højde ikke overstiger 2,0 meter, og at det afskærmes
af beplantning mod Krebsen. Beplantning skal således stå på hegnets yderside og skal bestå af
træer og buske, der afskærmer og skjuler hegnet. Beplantningen skal være mindst lige så høj som
hegnet.
Der må ikke opføres faste hegn i skel mod Fiskene og Jomfruen.
Levende hegn langs veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet og vedligeholdes
således, at det ikke vokser ud over vej- og stiskellet.

7.7 Oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæthegnede og afskærmede arealer i direkte tilknytning
til bebyggelsen.
Afskærmning skal bestå af beplantning, faste hegn eller mure i samme materialer som bygningens
facader.
Trådhegn må etableres, men skal afskærmes mod omgivelserne af ovennævnte materialer.
Hegn skal etableres på egen grund.
Containere skal opstilles inden for varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskærmes
mod omgivelserne med fast hegn, mur, beplantning eller lignende.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Fiskene og vareindlevering fra Krebsen, som vist på kortbilag 2.

8.2 Veje
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
Udvalgsvarebutikker: 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt etageareal
Restaurationer o.l.: 1 p-plads pr. 10 siddepladser
Øvrige anvendelser: 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Belysning af parkeringsarealer skal etableres ved opstilling af armatur med en lyspunkthøjde på
maksimalt 8 meter.
Ad 8.3
Aalborg Kommune er gerne behjælpelig med vejledning i forhold til etablering af belysning. Der
opfordres til dialog med By- og Landskabs- forvaltningen for råd og vejledning.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.

8.4 Cykelparkering
Der skal anlægges cykelparkering svarende til mindst:
Udvalgsvarebutikker: 1 pr. 100 m2
Restaurationer o.l.: 2 pr. 10 gæster
Rekreative anlæg: 2 pr. 10 gæster pr dag
Øvrige anvendelser: 1 pr. 50 m2
Cykelparkering skal placeres nær indgange og med gode adgangsforhold for cyklister.
Ad 8.4
God cykelparkering sikrer orden og støtte til cykler, så væltede cykler undgås. Samtidigt er det en
god idé at etablere enkelte stativer til cargocyker/cykler med trailer samt fastlåsningsmulighed.
Ved at placere ordnet cykelparkering nær indgange minimeres risikoen for lænede cykler op ad
vinduespartier og gangarealer. Se evt. i Kommunes cykelparkeringshandingsplan eller
cykelparkeringshåndbog for mere information.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal separatkloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.

9.3 Regnvand
Lokalplanområdet er stort set helt befæstet og separatkloakeret. Ved nyanlæg og omlæg gælder
følgende:
Der skal arbejdes for at mindske de impermeable flader, så afledning af overfladevand mindskes.
I tilfælde af en forøgelse af det befæstede arealer ud over eksisterende skal overfladevand fra det
forøgede befæstede areal forsinkes. Udledningstilladelse vil blive givet på baggrund af en konkret
vurdering fra Kloakmyndigheden.

Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv. Eventuelle
regnvandsbassiner skal være landskabeligt udformet, herunder ift. deres form, hældning og
beplantning.
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.
Der skal sikres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald og
genanvendelige materialer, som fx papir/pap, metal/plast og glas i overensstemmelse med Aalborg
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Forsyning, Renovations regulativer.
Regulativerne findes på www.skidt.dk

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 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller selv påvirkes af
et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning om
”Støj fra virksomheder”.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3, se kommuneplanens retningslinje
vedrørende "Støj fra virksomheder"
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der
vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort
og lang sigt.
Ad 10.1
Opmærksomheden henledes på, at støjbelastningen fra den enkelte ejendom ikke må overstige
grænseværdierne for åben/lav boligbebyggelse i boligområdet mod vest, der ligger uden for
lokalplanområdet.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

Ad 11.1
Bestemmelser vedr. grundejerforeninger fremgår af gældende lokalplan nr. 05-027, der dækker et
større område (lille udklip nedenfor).
"Der skal oprettes 4 grundejerforeninger til varetagelse af grundejernes fælles opgaver, såsom drift
og vedligeholdelse af veje og stier. Der er medlemspligt for grundejerne."
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer må ikke
tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3 og 8.4
Bebyggelses udtryk er i overensstemmelse med pkt. 6.1 og 6.2
Beplantning og ubebyggede arealer er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4
Skiltning er udført i overensstemmelse med pkt. 6.5
Tekniske anlæg er etableret, jf. pkt. 9
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt i skel, jf. pkt. 10.1

Side 32

Forslag

Lokalplan 3-6-112

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan
3-6-107, Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd, Skalborg i sin helhed, for det
område, der er omfattet af denne lokalplan.
Ad 13.1
Lokalplan nr. 05-027's bestemmelser for Grundejerforeninger gælder fortsat, jf. pkt. 11.
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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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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Butikker

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Service
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3
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Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg,

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.
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Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4

Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose

7
6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Lokalplan 3-6-107
Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd, Skalborg

Kortbilag 3 - Beplantningsprincipper

Lokalplan 3-6-112

6m
6m

15 m

15 m

15 m

10
m

0

250

500 m

Mål 1:10.000i A4-format
Tilia platyphyllos 'Ørebro', storbladet lind,
planteafstand 6 m ml. træerne og 15 m ml. grupperne

Acer platanoides 'Emerald Queen', spidsløn
planteafstand 10 m ml. træerne

Gruppe af Tilia cordata 'Erecta', småbladet lind,
planteafstand 7,5 m ml. træerne og 7,5 m ml. rækkerne

Tilia Vulgaris ''Pallida', kejserlind,
planteafstand 6 m ml. træerne og 20 m ml. grupperne

Tilia cordata 'Erecta', småbladet lind,
planteafstand 10 m m ml. træerne

Tilia Vulgaris ''Pallida', kejserlind,
planteafstand 6 m ml. træerne og 15 m ml. grupperne
Beplantningsbælter

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

3.7.2014 - Bilag 4

6.7.2018

Forslag

Lokalplan 3-6-112

Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 3-6-112 og kommuneplantillæg 3.030 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
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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
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for en udvidelse af aflastningsområdet i
City Syd. City Syd er et regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg Midtby specielt med store
udvalgsvarebutikker. Afgrænsningen af aflastningsområdet i City Syd definerer, hvor der reelt kan
placeres butikker.
I forbindelse med udvidelse af aflastningsområdet er der krav til en særlig detailhandelsredegørelse
jf. gældende lovgivning. Desuden er trafikken i og omkring City Syd en tema, der kan have en
væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor vurderes at detailhandelsstrukturen, jf redegørelseskravet
samt mulige trafikale påvirkninger skal undersøges nærmere i en miljøvurdering.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen
indeholdende en vurdering af den trafikale påvirkning samt påvirkning af detailhandelstrukturen.

Forhold til anden planlægning
I 2017 vedtog folketinget lovforslag om en modernisering af planloven, der gav kommunerne
kompetence til at planlægge for nye aflastningsområder og udvidelse af eksisterende.
Dermed kan den enkelte kommune planlægge for aflastningsområder og fastsætte det maksimale
bruttoetageareal til detailhandel i et aflastningsområde, dog skal størrelsen tilpasses byens
størrelse.
Samtidig indebærer de nye muligheder for aflastningsområder, at kommunerne skal opfylde særlige
redegørelseskrav. Disse er uddybes i Vejledning om detailhandelsplanlægning, der findes på
erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Aflastningsområdet City Syd skal fremadrettet sikres og udvikles, så positionen som vigtigt regionalt
handelsknudepunkt fastholdes. Det betyder, at aflastningsområdet også i fremtiden skal kunne
rumme fremtidige store udvalgsvarebutikker, der mangler og hører hjemme i området.
En udvidelse af aflastningsområdet øst for Hobrovej og nord for Nibevej, vil på grund af den store
barrierevirkning fra de overordnede veje ikke styrke aflastningsområdet men derimod udvande det
og skabe nye mindre løsrevne butiksområder.
ICP Detailhandelsanalyse for hele kommunen peger på at aflastningsområdet med fordel kan
udvides mod vest til de områder, der understøttes af den eksisterende infrastruktur (såvel vej som
sti) i området og allerede opfattes som en del af City Syd. Det giver kun begrænsede muligheder for
nybyg men skaber større rummelighed og dermed mere fleksibilitet og mulighed for omdannelse og
fornyelse.
Konkret udmøntes det ved, at afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd udvides så det
kommer til at dække samme areal som Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd. Som konsekvens af
denne udvidelse fjernes muligheden for placering af butikker til særlig pladskrævende varer i City
Syd. Butikker i City Syd med pladskrævende varer, fx byggemarkeder, møbelbutikker mv. betragtes
her som udvalgsvarebutikker.
I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er der blevet foretaget en afgrænsning af de
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vurderede miljøforhold (også kaldet en ’scoping’). Da det vurderes, at udvidelsen af
aflastningsområdet indenfor den udlagte centeramme ikke i sig selv repræsenterer en væsentlig
miljøpåvirkning, er miljørapporten afgrænset til at omhandle de udfordringer og kumulative
problemstillinger, som anvendelsesændringen vil bidrage til, samt de valg der ligger til grund for
principperne i planen.
De udvalgte temaer er:
1. Detailhandel, uddrag fra ICP redegørelse, jf redegørelseskrav fra planloven
2. Trafik
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
I dag er størstedelen af området allerede udbygget og udlagt til centerformål, hvis påvirkning
allerede er vurderet gennem de eksisterende lokalplaner. Ikke desto mindre er det relevant at
vurdere hvorvidt ”differencen” fra ”særligt pladskrævende varegrupper” til ”udvalgsvarer” udgør en
væsentlig ændring i forhold til eksisterende forhold inden for temaerne detailhandel og trafik.

Trafik
Overordnet set vurderes en ændring i anvendelsen af det udvidede aflastningsområde fra butikker
med pladskrævende varegrupper til funktioner som fx større udvalgsvarebutikker i praksis kun at
medføre en beskeden mertrafik til og fra området.
Den faktiske trafikmængde afhænger dog i høj grad af, hvilke funktioner der bliver etableret inden
for aflastningsområdet. Da der er mulighed for etablering af mange forskelligartede trafikskabende
funktioner i området, er det derfor vanskeligt at give et bud på, hvor meget trafik et færdigudbygget
aflastningsområde rent faktisk vil generere.
Trafikken i området er en præmis. Vejene i omkring City Syd er i forvejen belastede, og ikke mindst
Hobrovej, som er en vigtig fødevej til hele City Syd-området. Internt i City Syd består vejstrukturen af
en blanding af offentlige veje og private fællesveje, men der er indledt en proces for at optage de
eksisterende private fællesveje som offentlige veje. På grund af den hidtidige blanding af offentlige
og private veje er der i dag derfor ikke noget samlet overblik over den interne trafikale situation.
Det forventes, at en ændret arealanvendelse i det udvidede aflastningsområde (hvor butikker med
pladskrævende varegrupper tages ud af området til fordel for mere trafikskabende butikstyper) vil
medføre en forøgelse af trafikmængden på vejene såvel inden for som uden for området, men det
vurderes, at mertrafikken og den trafikale påvirkning som følge af den aktuelle plan samlet set ikke
bidrager til væsentlige trafikale udfordringer i eller uden for området.
I forhold til en generel løsning af de trafikale udfordringer uden for City Syd vurderes disse at være
af overordnet strategisk karakter og behandles som følge heraf ikke i denne plansammenhæng, der
i dét perspektiv fastholder et mere ”lokalt” fokus.

Detailhandel
Den reviderede planlov fra 2017 giver kommunerne mulighed for at udvide eksisterende
aflastningsområder og udlægge nye områder. Aalborg Kommune har i 2018 fået udarbejdet en
Detailhandelsanalyse af ICP, der anbefaler, at udvalgsvarehandlen i Aalborg koncentreres mest
muligt i få udbudspunkter. Derfor er det ikke en del af anbefalingen, at udlægge nye
aflastningsområder i Aalborg.
Af den reviderede planlov fra 2017 samt Vejledning om detailhandelsplanlægning fremgår, at
kommunerne skal opfylde en række særlige redegørelseskrav ved planlægning for udlæg og
udvidelse af aflastningsområder. ICP har udarbejdet en sådan redegørelse, der kan ses her.
Konklusioner og uddrag fra redegørelsen er gengivet her i miljøvurderingen.
Redegørelsens konklusioner kan kort gengives som følgende:
Aalborg Midtby vil fortsat være det største udbudspunkt i Nordjylland med et varieret og attraktivt
butiksudbud og byliv. Aflastningsområdet City Syd skal derimod huse de store udvalgsvarebutikker,
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som ikke naturligt kan indpasses i en bymidte.
En udvidelse af City Syd med 21.000 m2 store udvalgsvarebutikker vil styrke detailhandelsudbuddet
i Aalborg kommune og vil forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne i markedsområdet.
Udvidelsen af City Syd forventes at opnå en omsætning på 540 mio. kr. i 2028. Samlet set vurderes
det, at Aalborg by incl. City Syd i alt vil få en øget omsætning på 291 mio. kr. svarende til en stigning
på 6 % i forhold til 0-alternativet, hvor anvendelsen forbliver uændret.
I City Syd i øvrigt forventes de eksisterende butikker, der forhandler boligudstyr og øvrige
udvalgsvarer, at miste 137 mio. kr. svarende til et fald på 5 % i forhold til 0-alternativet. Det kan ikke
udelukkes, at enkelte butikker i City Syd bliver lukningstruede.
Det vurderes, at den eksisterende detailhandel i Aalborg Midtby vil miste 5 % af omsætningen,
svarende til 49 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.
I oplandet i øvrigt uden for Aalborg kommune vurderes omsætningen i butikkerne med boligudstyr
og øvrige udvalgsvarer at falde 127 mio. kr. Det forventes ikke at betyde lukningstruede butikker i
oplandet i øvrigt.
I influensområdet vurderes omsætningen af boligudstyr og øvrige udvalgsvarer at falde 90 mio. kr.
Samlet set forventes Aalborg by incl. City Syd at øge sin position i markedsområdet og øge
regionaliteten. Handelsbalancen for Aalborg by forventes dog genereæt at falde 14% fra 2016 til
2028. Primært på grund af øget e-handel. Med udvidelsen af City Syd forventes handelsbalancen
kun at falde 7% fra 178% i 2016 til 171% i 2028.
Det er ICP’s vurdering, at etablering af yderligere store udvalgsvarebutikker i City Syd generelt vil
styrke detailhandelen i Aalborg og dermed forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne.
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Miljøvurdering
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som scoping. I
denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes
påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller
for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt.
Trafik
Detailhandel, jf ICP detailhandlesredegørelse

Vurderede miljøforhold
Trafik
Fremkommelighed og trafik i og omkring City Syd et væsentligt tema og en væsentlig indvirkning på
miljøet og skal derfor undersøges nærmere i en miljøvurdering.
Overordnet set vurderes en ændring i anvendelsen af det udvidede aflastningsområde fra butikker
med pladskrævende varegrupper til funktioner som fx større udvalgsvarebutikker i praksis kun at
medføre en beskeden mertrafik til og fra området.
Den foreslåede udvidelse af aflastningsområdet i City Syd giver en rummelighed på ca. 21.000 m2 til
nye udvalgsvarebutikker (hele Metro + et byggefeltet nord for Shoppen). Metro i dag udgør knap
11.000 m2, med en byggeret på 14.000 m2, ligesom det ubebyggede område allerede har et
byggefelt på 7000 m2 fastlagt i eksisterende planlægning. Vurderingen af den trafikale påvirkning
skal som følge heraf tage afsæt i den vurderede difference mellem de to overordnede anvendelser.
Den faktiske trafikmængde afhænger dog i høj grad af, hvilke funktioner der bliver etableret inden
for aflastningsområdet. Da der i dag og fremadrettet er mulighed for etablering af mange
forskelligartede trafikskabende funktioner i området, er det derfor vanskeligt at give et bud på, hvor
meget trafik et færdigudbygget aflastningsområde rent faktisk vil generere.
Turrater lægges normalt til grund for beregning af den forventede trafikmængde. For erhvervsfunktioner findes turrater for fx grafik industri, anden industri, engroshandel, supermarkeder,
discountbutikker, øvrig detailhandel, transport, banker, kontorer - hvilke er nogle af de funktioner,
som lokalplanen og kommuneplanen giver mulighed for (det være sig fx udvalgsvarebutikker, hotel,
restaurant o.l., klinikker mv., kontorer, service, trykkeri o.l., fritidsformål, undervisning, rekreative
formål, tekniske anlæg, engroshandel o.l., grundvandsbeskyttelse).
Turraterne størrelse varierer meget for de forskellige typer af anvendelse. Der vil derfor være store
usikkerheder i at lave en beregning af trafik til området, der udelukkende baseres på turrater.
Der findes endvidere ikke nogen specifikke turrater for butikker med særlig pladskrævende
varegrupper, som formodes at være mindre trafikskabende end fx udvalgsvarebutikker, hvorfor en
beregning af differencen i antal ture, baseret på turrater, ikke er mulig. De pladskrævende butikker
defineres i den nuværende lokalplan 3-6-107 som værende butikker med biler, campingvogne,
lystbåde, planter, havebrugsvarer, grus, sten- og betonvarer, tømmer, byggematerialer samt evt.
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møbler. Hvilken turrate, der passer bedst til pladskrævende butikker, er noget usikkert.
Endelig er det en udfordring, at der i dag ikke forefindes nogen ”baseline” for trafikafviklingen internt
i City Syd. Det skyldes, at vejstrukturen består af en blanding af offentlige veje og private fællesveje,
og der er derfor ikke i dag noget samlet overblik over den interne trafikale situation. Der er indledt en
proces for, at de private fællesveje optages som offentlige veje. Det gør, at Aalborg Kommune i
forbindelse med eventuelle fremtidige byggesager, kan stille betingelser i forbindelse med tildeling af
en ny overkørselstilladelse, hvor vejene før var private fællesveje og samtykke til en ny
overkørselstilladelse i princippet kun skulle meddeles af Nordjyllands Politi. Hidtil har vejenes
forskelligartede vejstatus betydet, at der reelt kun er mulighed for at vurdere påvirkningen på det
overordnede vejnet. Dette giver ikke et reelt billede af den konkrete lokale situation, da City Syd i dét
perspektiv udgør en samlet destination og dermed ikke giver et retvisende billede af mertrafik i
forhold til den konkrete anvendelsesændring.
Hvis der tages udgangspunkt i, hvor mange p-pladser p-normen sætter krav om ved fx
”dagligvarebutikker” og ”udvalgsvarebutikker” kontra ”butikker til pladskrævende varegrupper” (som
er angivet i p-normen under erhvervsbyggeri) vil et groft skøn være, at en ændret arealanvendelse i
værste fald kan medføre op mod en fordobling i personbiltrafikken til/fra nogle af de nye funktioner i
den ”udvidede” del af aflastningscenteret (21.000 m

2

nye og yderligere udvalgsvarebutikker).

P-normen fastsætter nemlig større krav til antal p-pladser ved dagligvarebutikker og
udvalgsvarebutikker, end der sættes til butikker med pladskrævende varetrupper, som der fremover
ikke vil være mulighed for at anlægge.
Konklusion
Turraterne størrelse varierer meget for de forskellige typer af anvendelse. Der vil derfor være store
usikkerheder i at lave en beregning af trafik til området, der udelukkende baseres på turrater.
Parkeringsnormen giver heller ikke et revisende billede af mertrafik på det overordnede vejnet, idet
kunderne til nye funktioner vil være trafik, der allerede kører til og fra området i forvejen.
Vurderingen af planens påvirkning er forbundet med store usikkerheder og et mangelfuldt
sammenligningsgrundlag og viden om den eksisterende trafikale situation internt i City Syd.
Idet mertrafikken som følge af en ændring i anvendelsen af det udvidede aflastningsområde fra
butikker med pladskrævende varegrupper til funktioner som fx større udvalgsvarebutikker kun
forventes at medføre en beskeden mertrafik til og fra området, sammenlignet med den nuværende
trafikmængde, vurderes fremkommeligheden inde i området kun at blive påvirket i ringe grad.
I spidstimerne er trængslen derimod kritisk på Hobrovej. En mertrafik i City Syd som følge af ændret
arealanvendelse i det udvidede aflastningsområde vil alt andet lige bidrage til at forværre
problemstillingen. En række tiltag kan medvirke til at afværge.
Folketinget har besluttet, at linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse skal gå over Egholm.
Realisering af projektet vil især aflaste Hobrovej. En etape, der forbinder E45 direkte til Hobrovej
ved City Syd, vil ligeledes bidrage til aflastning af Skalborg Bakke.
Detailhandel
Den foreslåede udvidelse af aflastningsområdet City Syd muliggør max 7.000 m2 nyetablerede
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butikker. Samtidig skabes mulighed for yderligere ca. 14.000 m2 butiksareal for udvalgsvarer via
fornyelse og omdannelse. Dette vil samlet skabe en ny fleksibel ramme på 21.000 m2 til det
fremtidige arbejde med udvalgsvarebutikker i City Syd.
Af den reviderede planlov fra 2017 samt Vejledning om detailhandelsplanlægning fremgår, at
kommunerne skal opfylde en række særlige redegørelseskrav ved planlægning for udlæg og
udvidelse af aflastningsområder.
ICP har udarbejdet en sådan redegørelse, der kan ses sammen med kommuneplantillægget.
Uddrag og konklusioner er gengivet i det følgende:
Aalborg Midtby vil fortsat være det største udbudspunkt i Nordjylland med et varieret og attraktivt
butiksudbud og byliv. Aflastningsområdet City Syd skal derimod huse de store udvalgsvarebutikker,
som ikke naturligt kan indpasses i en bymidte.
En udvidelse af City Syd med 21.000 m2 store udvalgsvarebutikker vil styrke detailhandelsudbuddet
i Aalborg kommune og vil forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne i markedsområdet.
Udvidelsen af City Syd forventes at opnå en omsætning på 540 mio. kr. i 2028. Samlet set vurderes
det, at Aalborg by incl. City Syd i alt vil få en øget omsætning på 291 mio. kr. svarende til en stigning
på 6 % i forhold til 0-alternativet.
I City Syd i øvrigt forventes de eksisterende butikker, der forhandler boligudstyr og øvrige
udvalgsvarer, at miste 137 mio. kr. svarende til et fald på 5 % i forhold til 0-alternativet. Det kan ikke
udelukkes, at enkelte butikker i City Syd bliver lukningstruede.
Det vurderes, at den eksisterende detailhandel i Aalborg Midtby vil miste 5 % af omsætningen,
svarende til 49 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.
I oplandet i øvrigt uden for Aalborg kommune vurderes omsætningen i butikkerne med boligudstyr
og øvrige udvalgsvarer at falde 127 mio. kr. Det forventes ikke at betyde lukningstruede butikker i
oplandet i øvrigt.
I influensområdet vurderes omsætningen af boligudstyr og øvrige udvalgsvarer at falde 90 mio. kr.
Samlet set forventes Aalborg by incl. City Syd at øge sin position i markedsområdet og øge
regionaliteten. Handelsbalancen for Aalborg by forventes dog at falde fra 2016 til 2028. Primært på
grund af øget e-handel. Med udvidelsen af City Syd forventes handelsbalancen kun at falde fra
178% i 2016 til 171% i 2028 mod 164 % i 0-alternativet.
Det vurderes at udvidelsen er med til at fastholde Aalborgs markedsområde på trods af et generelt
fald i handelsbalancen.

Side 55

Forslag

Lokalplan 3-6-112

Tabel fra ICP redegørelse viser den sammenfattende konsekvensvurdering ved udvidelse af City Syd

Konklusion
Et af formålene med udlæg af aflastningsområder er at skabe øget konkurrence i detailhandelen og
dermed et større vareudbud og lavere priser til forbrugerne.
En styrkelse af detailhandelen i City Syd vurderes at få konsekvenser for den generelle
konkurrencesituation, men da City Syd i forvejen er det mest betydende udbudspunkt i oplandet,
forventes konsekvenserne at være marginale for de mindre byer. De store udvalgsvarebutikker som
kræver et stort opland, koncentreres i forvejen i City Syd, men omvendt vil et endnu større udbud i
højere grad gøre City Syd til et attraktivt udbudspunkt.
Det er ICP’s vurdering, at etablering af yderligere store udvalgsvarebutikker i City Syd generelt vil
styrke detailhandelen i Aalborg og dermed forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne.
City Syd forventes ikke i væsentlig grad at kunne tiltrække forbrugere fra byerne i influensområdet,
men vurderes at kunne medvirke til, at færre kunder besøger Randers, Hjørring og Frederikshavn
på bekostning af flere ture til City Syd.
Konkret i forhold til lokalplanen hvor Metro-bygningen ændrer anvendelse til udvalgsvarer vurderes
at påvirkingen at være branche specifik. For forbrugeren betyder det at detailhandelsudbuddet
skærpes hvilket vil forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne i form af lavere priser, bredere
vareudbud, højere produktkvalitet, bedre kundeservice eller øget innovation. Det kan ikke
udelukkes, at enkelte butikker i City Syd bliver lukningstruede afhængig af konkurrenceevnen i den
specifikke branche.
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Alternativer
Trafik
Den faktiske trafikmængde afhænger af, hvilke funktioner der bliver etableret inden for
aflastningsområdet. Da der i dag og fremadrettet er mulighed for etablering af mange
forskelligartede trafikskabende funktioner i området, er det vanskeligt at give et bud på, i hvor høj
grad planen vil påvirke den trafikale situation.
Aalborg kommune anvender Miljøministeriets turrateprojekt bruges til at estimere fremtidig trafik fra
en arealfunktion. Erfaringsmæssigt skal der tages forbehold for at nye centerfunktioner i
eksisterende center kun generer lavere mertrafik, da kunderne til nye funktioner vil være trafik der
allerede kører i området i forvejen.

Alternativ 0 – fra ubenyttet etagemeter til fuldt udnyttet
Med udgangspunkt i en turrate på 28,4 bilture pr. 100 m2 pr. døgn for ”øvrig detailhandel”, vil nye og
evt. kommende 21.000 m2 (etageareal) til udvalgsvarebutikker isoleret set kunne beregnes til at
generere en mertrafik på knap 6.000 køretøjer pr. døgn til området, mens butikker med
pladskrævende varefunktioner med udgangspunkt i p-normen ville kunne forventes at generere
omkring halvdelen. Kunder, der kommer til City Syd, vil dog ofte have ærinde i flere butikker ved
samme lejlighed, og derfor må de beregnede trafiktal for et samlet butiksareal, dækkende flere
enkelte butikker, sandsynligvis forventes at være højere end det faktiske antal køretøjer til/fra
området. Hvis det beregnede antal køretøjer samtidig sammenlignes med nogle af de seneste
trafiktællinger i City Syd ser antallet også ud til at være noget overvurderet. På Vandmanden,
Vægten og Krebsen ud mod Nibevej og Hobrovej er der i 2015, 2006 og 2010 eksempelvis talt en
trafik på hhv. 3.222, 3.492 og 5.440 køretøjer i døgnet.
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Ses på de faktiske forhold, hvor grunden vest for Shoppen er ubebygget og Metro-bygningen står
tom vil 0-alternativet i teorien medføre en øget trafikmængde svarende til knap 6000 ture pr dag,
som selvsagt giver en lokal påvirkning på det interne vejnet, men som vil fordele sig ud til det
overordnede vejnet via flere af vejadgangene til City Syd, fx via Krebsen (Ikea-adgangen),
adgangen via Vægten (Bauhaus-adgangen), adgangen via Tyren (Nibevej), adgangen via
Vandmandagn (Bilka) samt den 5. adgangsvej fra Hobrovej (syd for Dallvej) og dermed betyde kun
en mindre påvirkning på det overordnende vejnet.
Scenariet vurderes dog ikke relevant, idet der umiddelbart vil være muligt at placere en række
funktioner uden ny planlægning. Så som fastfood, kontorer, service, undervisning, engroshandel mv.
Alternativ 1 – anvendelsesændring fra pladskrævende varer til udvalgsvarer.
Idét der ikke er tale om detailhandel – der har en markant højere forventet turrate, vurderes 1
alternativet hvor der ses på mertrafik i forhold til den foreslåede anvendelsesændring fra særligt
pladskrævende varer til udvalgsvarer ikke at være væsentlig. Dette skal ses i lyset af at der i
gældende lokalplan findes anvendelser med en markant højere turrate (herunder fastfoodrestaurant
og p-hus).
Detailhandel
Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og viden om de forskellige udbudspunkters
konkurrencemæssige styrker udarbejdes på grundlag af de foreliggende oplysninger samt
vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et indkøbsmønster for 2016.
I denne model indlægges forbrugsforudsætningerne for 2028, og der fås et niveau for en omsætning
i 2028, såfremt der ikke etableres yderligere store udvalgsvarebutikker i City Syd.
Derefter vurderes ændringerne i detailhandelsstrukturen, de konkurrerende projekters indflydelse og
den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2028.
På denne baggrund fremkommer omsætningen i de relevante områder i 0-alternativet.
Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad etableringen af
21.000 m2 vil påvirke dette indkøbsmønster og om-sætningen i oplandet og influensområdet.
Alternativ 0 – uændret anveldelse.
I 0-alternativet udvides aflastningsområdet City Syd ikke.
Samlet set forventes omsætningen inden for boligudstyr og øvrige udvalgsvarer at stige omkring 27
% (200 mio. kr.) i Aalborg Midtby i perioden 2016 til 2028 i 0-alternativet, mens omsætningen
forventes at stige 17 % (425 mio. kr.) i City Syd.
Alternativ 1 –Hovedalternativ, udvidelse af aflastningsområdet i City Syd.
Hvis den beregnede maksimale ramme til detailhandel udnyttes i Hoved-alternativet med yderligere
21.000 m2 store udvalgsvarebutikker i City Syd svarende til et øget bruttoareal på 16 % fordelt på i
alt 8-10 butikker, vil det få betydning for detailhandelen i oplandet.
Det vurderes, at omsætningen i City Syd vil falde knap 5 % svarende til 137 mio. kr. i forhold til
0-alternativet. Det vurderes især at blive taget fra butikker inden for samme brancher, og det kan
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ikke udelukkes, at enkelte butikker vil lukke eller flytte til bedre, større og mere attraktive lejemål i
udvidelsen.
Butikkerne i Aalborg Midtby forventes at miste 49 mio. kr. i boligudstyrs-omsætning i forhold til
0-alternativet, hvilket svarer til en omsætningsnedgang på 5 % for de eksisterende butikker i Aalborg
Midtby.
ICP vurderer, at konsekvenserne for Aalborg Midtby er relativt begrænsede og uden betydning for
bylivet, da hovedparten af butikkerne i Aalborg Midtby har en anden profil end de store
udvalgsvarebutikker i Aalborg Midtby.
Samlet set vurderes Aalborg kommune i alt at styrke detailhandelen ved udvidelsen af City Syd med
255 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det svarer til en omsætningsstigning på 5 % i 2028.
I oplandet i øvrigt udenfor Aalborg kommune forventes udvalgsvareomsætningen at falde 6 % i
forhold til 0-alternativet, svarende til et fald på 127 mio. kr.
Det er især byer med et vist udbud af store udvalgsvarebutikker, der vil blive yderligere udfordret af
et styrket City Syd.
I de øvrige mindre byer forringes driftsvilkårene ligeledes marginalt for de eksisterende butikker, da
kunderne i højere grad end tidligere vil søge mod det større udbud af store udvalgsvarebutikker i
City Syd. Det vurderes dog ikke at betyde lukningstruede butikker i oplandet i øvrigt.
21.000 m2 store udvalgsvarebutikker i City Syd vil styrke Aalborg som udbudspunkt, men City Syd
er i forvejen det største udbudspunkt i Nordjylland. Derfor vurderes konsekvenserne at være relativt
begrænsede for udbuds-punkterne i influensområdet Randers, Hjørring og Frederikshavn. Samlet
set forventes omsætningen i butikker med boligudstyr og øvrige udvalgsvarer i influensområdet at
falde 90 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald på ca. 2 %.
Det betyder at udvidelsen er med til at fastholde Aalborgs markedsområde på trods af et generelt
fald i handelsbalancen.
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Overvågning
Trafik
Aalborg kommune gennemfører løbende trafiktællinger på det overordnede vejnet omkring City Syd,
med faste tællestationer på blandt andet Hobrovej. Hvormed den trafikale udvikling som helhed
løbende vurderes.
Aalborg kommune har netop gennemført en gennemgang af signalanlæg, og krydsudbedringer, der
har til formål at optimere trafikafviklingen og sikkerheden i lysregulerede kryds. Eksempelvis med
ændret opstribning for bedre og mere sikker trafikafvikling.
Endelig har Aalborg kommune igangsat sagsprocedure i forhold til optagelse af Løven, Krebsen og
Stenbukken fra private fællesveje til offentlig vej, hvormed mulighed for monitorering og løbende
justeringer forbedres. (Byrådsmøde 13. august, pkt 8)
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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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