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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
Techcollege Aalborg har et ønske om at samle flere af deres aktiviteter på hovedadressen ved Øster
Uttrup Vej og Rørdalsvej, men er begrænset af det nuværende plangrundlag for området. Skolen
ønsker at udvide og modernisere deres eksisterende bebyggelse i takt med at behovet for lokaler og
funktioner stiger.
Formålet med en ny lokalplan er at muliggøre, at der inden for området kan ske
bebyggelsesmæssige udvidelser, som kan rumme tilkommende uddannelsesfaciliteter.
Med lokalplanen skal det sikres at ny bebyggelse, indenfor lokalplanområdet, får en arkitektur der
afspejler et nutidig formsprog, hvor der er tænkt over udformningen og indpasning i eksisterende
bygningsmasser. Yderligere er det vigtigt at sikre beplantningsbæltet og støjvolde rundt om
lokalplanområdet, for at sikre grønne indfaldsveje, et grønt Techcollege og at lokalplanområdet kan
overholde gældende støjkrav.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og dets omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er omgivet af store vejanlæg og placeret på en bakkeside, hvilket giver tydelige
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højdeforskelle inden for lokalplanområdet samt synlighed fra havnearealerne nordvest for området.
Lokalplanområdet er i byzone og har samlet et areal på ca. 22,5 ha. Området omfatter Techcollege
campusområde, på hhv. Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Et rekreativt grønt område, med en stibro
over Kridtsvinget, forbinder de to adresser. Delområderne er endvidere omkranset af tæt
afskærmende beplantningsbælte, og deres indbyrdes sammenhængen opleves ikke, hverken fysisk
eller visuelt.
Campusområdet rummer flere forskellige uddannelser blandt andet HTX, EUX og
erhvervsuddannelser (EUD) inden for byggeri, medieproduktion, ernæring og sundhed m.fl. samt
kurser.
Techcollege blev grundlagt i 1805 som teknisk skole af en gruppe af byens fremtrædende
håndværksmestre. I dag er skolen en selvejende institution, der har afdelinger i Aalborg,
Nørresundby og Hobro, hvor Aalborg er størst. Samlet set har skolen cirka 3.600 fuldtidselever og
omkring 600 ansatte.
Området ved Rørdalsvej (delområde A)
Techcolleges arealer ved Rørdalsvej udgør ca. 7,7 ha. Området omkring Rørdalsvej er
karakteriseret ved to bebyggede områder adskilt af en central parkeringsplads. Bebyggelsen er
primært opført i 1-2 etager, dog enkelte bygninger i 3-4 etager, og alle med flade tage. Terrænet
falder med ca. 15 m fra sydøst mod nordvest.

Skråfoto af området ved Rørdalsvej. Delområde A Luftfoto fra 2017.

Det rekreative areal (delområde B)
I det 2,9 ha store rekreative areal ved Kridtsvinget, med adgang fra Øster Uttrup Vej, ligger den
selvejende institution Aalborg Erhvervskollegium. Bebyggelsen er i 3 etager og rummer 150
kollegieværelser.
I den nordlige del af området er en bro over Nordjydske Motorvej/Kridtsvinget, som forbinder
områderne ved Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej.
Området er karakteriseret af den tætte og vildtvoksende beplantning mod de omkringliggende
vejanlæg. Der er således ikke indsigt til området fra Øster Uttrup Vej. I den nordlige del af området
er bevoksningen særlig tæt og fungerer som visuel afskærmning mod vejanlæggene. Terrænet
falder ca. 10 m fra sydøst mod nordvest.
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Centralt i området er der udlagt en større græsflade og en række mindre områder med mindre
aktiviteter.

Skråfoto af det rekreative areal mellem Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej. Delområde B. Luftfoto fra 2017.

Øster Uttrup Vej (delområde C)
Området ved Øster Uttrup Vej er ca. 11,7 ha og det er her Techcolleges hovedindgang er placeret.
Bebyggelserne følger en kamstruktur, med bygninger i 1-2 etager.
Langs den nord-syd gående hovedbygning udgår vinkelrette sidebygninger (kammens tænder) med
undervisningslokaler, kantine m.v., der støder op til det gennemgående gangforløb. Mellem
sidebygningerne er de ubebyggede arealer, som udnyttes til parkering, varetilkørsel m.v., hvor
enkelte områder er overdækkede og anvendes til f.eks. oplag, arbejdsareal m.v.
Ankomstarealet ved indkørslen til Øster Uttrup Vej domineres af store befæstede parkeringsflader
sparsomt på forplads og beplantning. Herfra er det svært at orientere sig visuelt ift. hovedindgang
o.lign.
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Skråfoto ved Øster Uttrup Vej. Delområde C Luftfoto fra 2017.

Omgivelser
Lokalplanområdets omgivelser er præget af store industri- og infrastruktur. Mod øst grænser
området op til Nordjyske Motorvej, hvor der er tilslutning til motorvejen via Kridtsvinget som opdeler
lokalplanområdet i to 'bakke øer'.
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Rørdalsvej, som ligger op til oliehavnen med store
olietankanlæg samt andre typer havnerelaterede erhverv som fx kontorer o.lign.
Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af Øster Uttrup Vej med boligområde og det rekreative
område Borgbjerg, på modsatte side. Boligområdet består af parcelhuse og
rækkehuse, højdepunktet Borgbjerg anvendes til rekreativ område og fritidsformål.
Mod øst findes Rørdal, som er udlagt til råstofindvinding, idet der graves kridt op af undergrunden til
cementproduktion. Mod nordøst findes et erhvervsområde med mindre og mellemstore
virksomheder.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal sikre at Techcollege får mulighed for at samle deres aktiviteter og forbedre deres
faciliteter ved Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Lokalplan skal yderligere sikre at området fremadrettet
arbejder med en god disponering af ny bebyggelse, der ligger vægt på en helhedsorienteret
arkitektur og grønne arealer.
Den nye planlægning muliggør at der kan nybygges, ombygges og renoveres på byggefelter inden
for lokalplanens tre delområder; Delområde A - Rørdalsvej, delområde B - det rekreative areal og
delområde C - Øster Uttrup Vej.

Anvendelse
Lokalplanområdets primære anvendelse er til skole- og undervisningsformål i forbindelse med
Techcollege. Skolen indeholder både erhvervsuddannelser, EUX-uddannelser og et teknisk
gymnasium. Variationen af uddannelser betyder at der både er undervisning i klasselokaler og i
erhvervs relateret lokaler, såsom koldhaller. Herudover er der også et skolehjem som tilknytter sig til
Techcolleges uddannelsesforløb.

Bebyggelsens disponering
Idet at lokalplanområdet flere steder er tæt bebygget, skal der i høj grad tages særlig hensyn til
disponering af ny bebyggelse.
Ny bebyggelse kan opføres som erstatningsbyggeri, tilbygninger, bebyggelsesstrukturer på tværs af
eksisterende byggeri eller på nuværende ubebyggede arealer indenfor byggefelterne. Eksisterende
bebyggelse kan nedrives. Bebyggelsens placering skal være med til at skabe rammerne for nye
udendørs opholdarealer og pladser. Kortbilag 2 viser disponering af lokalplanområdet.
Delområde A - Rørdalsvej
Ved disponering af ny bebyggelse skal der tages højde for eksisterende bygningsstrukturer og det
store terrænfald i delområde A. Ny bebyggelse i området kan være med til at styrke og
samle bygningsstrukturen, så der opstår en større helhed igennem materialevalg , disponering og
nye koblinger imellem bebyggelsen.
Bebyggelsesprocenten for delområde A er 65.
Delområde B - det rekreative areal
Ny bebyggelse skal være med til at styrke brugen af det rekreative i delområde B. Ny bebyggelse
placeres derfor i den nordlige del af delområde B, så der opstår et større rekreativt og grønt
opholdsareal imellem eksisterende og ny bebyggelse, der indbyder til at det grønne område får en
øget tilgængelighed.
Bebyggelsesprocenten for delområde B er 25.
Delområde C - Øster Uttrup Vej
Ved disponering af ny bebyggelse skal der tages højde for eksisterende bygningsstruktur. Ny
bebyggelse i området kan være med til at styrke og samle bygningsstrukturen, så der opstår en
større helhed igennem materialevalg , disponering og nye koblinger imellem bebyggelsen.
Bebyggelsesprocenten for delområde C er 70.
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Byggefelter
Lokalplanområdets mulighed for fortætning er afgrænset af byggefelter. Byggefelterne skal sikre at
der holdes en afstand til de omkringliggende veje. Afstanden er med til at sikre grønne arealer og
støjvolde rundt om Techcollege, jf. kortbilag 2.

Bebyggelsens arkitektonisk udtryk
For at skabe et attraktivt Techcollege ligges der bl.a. særlig vægt på bebyggelsens arkitektur,
formsprog, materialevalg og størrelse.
Generelt fastsættes etageantallet for ny bebyggelse på maks. 5 etager, med en bygningshøjde på
maks. 20 meter.
Arkitekturen skal afspejle et nutidig formsprog, hvor der er tænkt over udformningen og indpasning i
eksisterende bygningsmasser. Bygningsdele, materialiter og farvevalg skal gå op i en harmonisk
helhed, der afspejler en indpasning i lokalplanens eksisterende omgivelser. Ved renovering eller ny
bebyggelse skal bygningen have en vis transparents og åbenhed ud mod omgivelserne.
Facader og forarealer imod Øster Utrrup Vej og Rørdalsvej skal have særlig opmærksomhed i
forhold til arkitekturen og udearealer, således der skabes et attraktivt ankomst område.

Illustration fra Techcollege visionsproces - hovedindgang til Techcollege ved Øster Uttrup Vej.

Opholdsarealer og beplantning
Fremadrettet skal udearealernes grønne karakter styrkes indenfor lokalplanområdet.
For at sikre at udendørs opholdsarealer styrkes skal der ved nybyggeri udlægges fælles udendørs
opholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet. Opholdsarealer kan placeres på terræn
eller som grønne tagterrasser. Generelt skal opholdsarealer og anlæg mm. varieres med
beplantning og begrønnede flader, der sikrer at opholdsarealerne fremstår grønne.
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Det grønne beplantningsbælte rundt om lokalplanområdet skal bevares for at lokalplanområdet
bibeholder en grøn struktur og for at de primære indfaldsveje bevares som grønne. Lokalplanens
delområde B skal bevares som grønt område med en bebyggelsesprocent på 25. Delområde B
bevares som et grønt bindeled mellem Rørdalsvej, delområde A og Øster Uttrup Vej, delområde C.
Lokalplanen giver mulighed for nedsivning af regnvand fx via regnvandsbede og permeable
belægninger på p-pladser, stier og udendørs opholdsarealer. Der skal gives plads til beplantning på
parkeringsarealer i form af træer og hække. Parkeringsarealerne skal som minimum have 1 træ pr.
10 parkeringplads og bøgehække kan vidreføres og bruges som indramning og opdeling af
parkeringsarealerne.
Fjernes der træer eller beplantning i forbindelse med byggeri, skal det fjernede erstattes og placeres
et andet sted.

Illustration fra Techcolleges visionsproces. Princip for mulig udnyttelse af fællesareal ved Rørdalsvej.

Veje, trafik og parkering
Lokalplanområdet er omkranset af store trafikale årer, som Nordjyske Motorvej, Rørdalsvej og Øster
Uttrup Vej, hvilket giver trafikale udfordringer i spidsbelastningstimerne.
Aalborg Kommune har planer om at forbedre og udbygge adgangsvejene til Techcolleges områder
ved Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, da der er meget pres på afviklingen af morgen- og
eftermiddagstrafikken. Udbygning af vejnettet er ikke en del af lokalplanen.
Parkering skal holdes inden for skolens eget område og planlægges som grupperede og
afgrænsede arealer. Underlaget skal kunne håndtere lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger),
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som kan udføres med græsarmering.

Miljø
Støj
Området er omgivet af større og meget trafikerede veje, blandt andet motorvej E45, og er i dag
påvirket af trafikstøj.
Det vurderes, at grænseværdien for trafikstøj på 58 dB, som er gældende for skoler, ikke kan
overholdes på store dele af skolens område. Ved den påtænkte udbygning af området, skal
støjhensyn indarbejdes, så trafikstøj minimeres. Udendørs opholdsarealer skal indrettes, således
støjgrænsen på 58 dB kan overholdes, endvidere skal bygninger ved nyetablering/ændring
etableres med støjdæmpende foranstaltninger, fx støjdæmpede vinduer o.lign.
Eksisterende støjvolde rundt om lokalplanområdet skal bevares eller udbygges, for at kunne
begrænse støjgenerne.
Risikozone
Det nordlige campusområde, delområde A, med ankomst fra Rørdalsvej, ligger indenfor en
risikozone på 500 m for en række risikovirksomheder langs havnen på Rørdalsvej.
Følgende virksomheders risikozone påvirker området:
Samtank, Rørdalsvej 27, 9000 Aalborg.
Samtank, Tunnelvej 4, 9000 Aalborg.
Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg.
Port of Aalborg Tankstore ApS, Benzinvej 7, 9000 Aalborg.
Miljømyndigheden har sammen med de øvrige risikomyndigheder vurderet, at det kun er Samtank,
Tunnelvej 4, der kan påvirke delområde A i lokalplanen, hvilket belyses i miljørapporten.
Der skal tages hensyn til den fysiske fare i form af eksplosion. Det vurderes i Miljørapporten, at
planlægningen vil kunne gennemføres, hvis antallet af personer med ophold i delområde A ikke
forøges, da området ligger indenfor den administrative risikozone på 500 m fra virksomheden
Samtank A/S, Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Øst.
I forbindelse med nyt byggeri eller anden anvendelse indenfor delområde A, skal
risikomyndighederne altid høres og de kan bl.a. stille krav til bebyggelsen, foranstaltninger i
forbindelse med beredskabssituationer og krav om ikke-fortætning af personer.
En revurderet sikkerhedsrapport fra Samtank A/S og en nærmere vurdering af risikoforholdende, vil
give mulighed for at revurdere kravet om ikke-fortætning af personer i delområde A. Dermed giver
det mulighed for at dispensere og tillade et øget antal personer, indenfor delområde A, på baggrund
af en ny sikkerhedsrapport.
I forbindelse med planlægning er risikomyndighederne blevet hørt med det resultat, at der ikke er
bemærkninger til planlægningen.
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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.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillægget 4.032 ændrer titlen på kommuneplanrammen fra 4.1.O1 Teknisk Skole
til 4.1.O1 Techcollege.
Anvendelsesmulighederne udvides til også at omfatte kontorer, kulturelle formål og institutioner,
som retter sig mod undervisningsformål målrettet erhvervsuddannelserne og funktioner og formål i
tilknytning til Techcollege. Kategorien "Fritidsformål" ændres til "Fritidsanlæg" jf. kommuneplanens
bilag A.
Der gives mulighed for fortætning, hvor bebyggelsesprocenten ændres fra maks. 40 til maks. 70.
Bebyggelsesskalaen opjusteres fra 2 etager med en maks. højde på 10 m til maks. 5 etager med en
maks. højde på 20 m.
Miljøklassificering er udeladt i rammebestemmelserne, for ikke at hindre skolens udvikling. Igennem
byggesagsbehandling vurderes afstandskravene til boliger i forhold til nyetablering af
skolerelaterede formål.
Der er tilføjet henvisning til kommuneplanens retningslinje 4.1.7 vedr. risikovirksomheder.
Endelig er der lavet konsekvensrettelser af teksten jf. de faktuelle ændringer og nye
udviklingsretninger, som er kommet til siden de første kommuneplanrammer for området.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-1-110 ophæves
byplanvedtægt nr. 16A "Vedrørende Aalborg Tekniske Skoles værkstedsskoler m.v. ved Rørdalsvej
og Øster Uttrup Vej, juli 1974." i sin helhed.

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.
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For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen.

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

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.
I kraft af en betydelig afstand til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes at planen ikke kan
påvirke bevaringsstatus for arter eller naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget indenfor 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
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Der er ikke registreret beskyttet natur eller beskyttede plantearter inden for området.

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
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begrundelse herfor.
Lokalplanområdet er beliggende inden for den kystnære del af byzonen. Den
eksisterende bebyggelse er grundet en begrænset skala og afskærmende beplantning ikke markant
fremtrædende - hverken i byprofilen eller kystlandskabet. Campusbebyggelsen er desuden omgivet
af markante industrianlæg samt erhvervs- og kontorbyggerier.
Med lokalplanen gives der mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 5 etager og med maks.
højde på 20 m, som kan være synlig i kystlandskabet og fra den omkringliggende by, alt efter hvor
bebyggelsen i denne højde placeres indenfor lokalplanområdet.
Der er i forbindelse med lokalplanprocessen lavet visualiseringer, som viser hvordan den planlagte
bebyggelse vil fremstå i forhold til kystlandskabet og den øvrige helhed, som bebyggelsen indgår i.
På den baggrund vurderes det, at det ønskede antal etager ikke vil påvirke kystlandskabet
negativt.

Billede 1: Techcollege i dag set fra Aalborg Havnefront
Billede 2: Techcollege med eksempel på ny bebyggelse i 5 etager set fra Aalborg Havnefront (gul markering)

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
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baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
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opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Risikovirksomhed
Af bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om ”planlægning omkring risikovirksomheder” fremgår
det, at ”Planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud
for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan, som omfatter
arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra
en virksomhed, som er defineret i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kontrol med
risikoen for større uheld med farlige stoffer”.
Lokalplanen omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra fire risikovirksomheder, hvoraf
et større uheld på virksomheden Samtank A/S, Tunnelvej 4, vurderes at være dimensionsgivende i
forhold til lokalplanområdet. Hensynet til risikoen for større uheld skal derfor inddrages i
planlægningen.
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
Beredskabsstyrelsen.
Den koordinerende myndighed udarbejdede og rundsendte d. 1. marts 2017 et forslag til en samlet
høringsvar fra risikomyndighederne. De øvrige myndigheder har alle svaret tilbage, at de ikke har
yderligere bemærkninger. På den baggrund er der foretaget følgende sikkerhedsmæssige
foranstaltninger i planlægningen:
I forbindelse med nyt byggeri eller anden anvendelse indenfor delområde A, skal
risikomyndighederne i forbindelse med en byggesag altid høres og de kan bl.a. stille krav til
bebyggelsen, foranstaltninger i forbindelse med beredskabssituationer og krav om ikke-fortætning af
personer.

Støj
Ved nybyggeri eller ændret anvendelse i lokalplanområdet skal det sikres, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for hhv. trafikstøj og erhvervsstøj kan overholdes.
Området ligger mellem motorvej E45 og motorvejstilkørslen "Kridsvinget", og er i dag påvirket af
trafikstøj. Det vurderes, at grænseværdien på 58 dB ikke kan overholdes i dele af området.
Ved ændrig af området skal støjhensyn indarbejdes, så trafikstøjen fra motorvejen minimeres.
Udendørs opholdsarealer bør indrettes, så støjgrænsen på 58 dB kan overholdes, endvidere bør fx
bygninger, herunder vinduer, støjdæmpes.
I den tilhørende miljørapport er der redegjort nærmere for de støjmæssige forhold samt beskrevet
aktuelle løsninger for afværgeforanstaltninger.

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 (jf. Færdselslovens § 100).
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Vejbyggelinje
Langs motorvej E45 og i Kridtsvinget er der tinglyst en vejbyggelinje på 10 m fra skel. Indenfor
vejbyggelinjen må der ikke udføres andre blivende anlæg f.eks. ledninger, parkeringsarealer,
befæstede veje, støjvolde, sportspladser, grusgrave, belysningsanlæg og lignende.
Langs Øster Uttrup Vej er der tinglyst en vejbyggelinje på 10,25 m fra skel.
Opsætning af skilte inden for vejbyggelinje arealet kræver (jf. lokalplanens pkt. 6.5) godkendelse fra
vejmyndigheden.

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.

Jordflytning
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Miljø- og Energiforvaltningen underrettes. Herefter vurderes det, om der skal
fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og
jordforureningslovens § 71.
Lokalplanområdet er områdeklassificeret, hvilket betyder, at jorden defineres som værende lettere
forurenet. Det medfører, at flytning af jord fra området skal anmeldes til Miljø- og
Energiforvaltningen, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med jordflytningen.
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Grundvandssænkning
Lokalplanområdet er beliggende i nærheden af Vejgaard Vandværks kildeplads, Lundbyesgade.
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal Aalborg Kommune høres, inden permanent
eller midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder iværksættes.
Af hensyn til Vejgaard Vandværks kildeplads på Lundbyesgade kan der blive stillet særlige vilkår.

Tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning
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.
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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.
Matr.nr. 15æ, 15l, 13u, 13y, 13ø, ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 15.03.2013
Titel: Deklaration om byggelinje:
Indhold: Vejbyggelinje langs motorvej E45 og ’Kridtsvinget’. Byggelinjens afstand er 10 meter fra
vejskel.
Påtaleberettiget: Vejdirektoratet
Servitutten er i overenstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 13ø, 13y og 13u, ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 24.09.1970
Titel: Dokument om bebyggelse og byggelinjer i anledning af motorvejsanlæg.
Indhold: Bestemmelser vedr. byggelinier ifm. anlæggelse af Øster Uttrup Vej. Byggelinjerne er på
10,25m fra planumskant (normalt lig vejskel). Kommune og Aalborg Kommune.
Servitutten er i overenstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 13ø, 13y og 13u, ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 08.11.1974
Titel: Dokument om adgangsbegrænsning mv. hegn, anlæg af støjvolde mv.
Indhold: Bestemmelser vedr.: adgangsforbud mod motorvejen og ’Kridtsvinget’.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Servitutten er i overenstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 13u, ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 25.10.1988
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Naturgasledning. 5m bredt servitutbælte på begge sider af ledningens midterlinie.
Påtaleberettiget: Værende ledningsejer.
Servitutten er i overenstemmelse med lokalplanen.
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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 undervisning og offentlige formål,
at der min. udlægges 10% af etagearealet for nybygggeri, til udendørs fælles opholdsarealer,
at der kan opføres ny bebyggelse indenfor afgrænsede byggefelter,
at ny bebyggelse søges tilpasset det eksisterende terræn og arkitektonisk bearbejdes i samspil
med eksisterende bebyggelse,
at områderne kan vejbetjenes fra Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, og
at der sikres et sammenhængende grønt beplantningsbælte og nødvendige støjvolde, omkring
lokalplanområdet.
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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.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i følgende delområder, som vist på kortbilag 1 og 2:
Delområde A.
Delområde B.
Delområde C.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er offentlig formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Uddannelsesinstitutioner

Ad 3.1
I delområdet giver lokalplanen mulighed for en forøgelse af bygningsmassen, men ikke en fortæning
af personer der har ophold indenfor området, grundet nærheden til risikovirksomheder.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Anvendelserne er i tilknytning til erhvervsskolens uddannelser.

3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er offentlig formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Uddannelsesinstitutioner
Etageboligbebyggelse

Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Anvendelserne er i tilknytning til erhvervsskolens uddannelser eksempelvis kollegier og
ungdomsbolig.

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er offentlig formål, tekniske anlæg og trafikanlæg.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Uddannelsesinstitutioner
Parkeringsanlæg

Ad 3.3
Med parkeringsanlæg menes der at der kan etableres parkeringshus i byggefelt C2.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten for delområderne er følgende:
Bebyggelsesprocenten for delområde A er maks. 65.
Bebyggelsesprocenten for delområde B er maks. 25.
Bebyggelsesprocenten for delområde C er maks. 70.

5.2 Bebyggelsens placering og højde, delområde A
Bygninger skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
I byggefelt A1 kan bebyggelse opføres i maks. 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 20
m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, skorstene og antenner mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen.
Elevatorer og trappeopgange skal opføres som en integreret del af bebyggelsen og byggefeltet.
Ad 5.2
I delområdet giver lokalplanen mulighed for en forøgelse af bygningsmassen, men ikke en
fortætning af personer der har ophold indenfor området, grundet nærheden til risikovirksomheder.
Nærmere beskrivelse findes i miljørapporten.

5.3 Bebyggelsens placering og højde, delområde B
Byggeri skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter B1 og B3.
Byggefelt B1 og B3 kan bebyggelse opføres i maks. 5 etager med en maksimal bygningshøjde på
20 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Tekniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, skorstene og antenner mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen.
Elevatorer og trappeopgange skal opføres som en integreret del af bebyggelsen og byggefeltet.

5.4 Bebyggelsens placering og højde, delområde C
Byggeri skal placeres inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter.
I byggefelt C1 kan bebyggelse opføres i maks. 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 20
m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsrelementet.
Byggefelt C2 må kun anvendes til parkeringsformål i form af parkeringsplads eller parkeringshus.
Parkeringshuset kan opføres i maks. 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 m, målt fra et
niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Teksniske installationer, elevatorskakte, ventilationsanlæg, skorstene og antenner mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen.
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Elevatorer og trappeopgange skal opføres som en integreret del af bebyggelsen og byggefeltet.

5.5 Sekundær bebyggelse
Der kan opføres sekundær bebyggelse, som skure, udhuse o.lign. i det omfang det er nødvendigt
for områdets drift.
Sekundær bebyggelse skal placeres og indpasses i forhold til områdets øvrige funktioner, og må
ikke virke skæmmende i forhold til ankomstområder, fælles opholdsarealer og rekreative områder.
Ad 5.5
Opførelse af sekundære bygninger skal ske jf. bygningsreglementets bestemmelser for mindre
bygninger/bebyggelse.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelt
Ny bebyggelse skal have en udformning i harmoni med den eksisterende bebyggelse med hensyn til
facaderytme, højder, materialer og taghældning.
Ad 6.1
Med harmoni menes ikke, at ny bebyggelse arkitektonisk skal ligne eksisterende bebyggelse.
Højden kan godt varieres fra eksisterende bebyggelse, der kan eksempelvis i stedet sikres facade
flugtlinjer, materialer der harmonerer i farvenuancer o.lign. og herved kan byggeriet indpasses
visuelt.

6.2 Facader
Facader kan udføres som blank mur i teglsten, træ, beton, metal, glas o.lign samt behandlet
overfladet, pudset og malet. Glaspartier kan udformes med synlige solafskærmninger.
Mindst 40 % af facadens areal imod forarealer jf. kortbilag 2, skal udgøres af vinduesåbninger.
Sokler må udføres i en maks. højde af 0,6 m, således at kældre, pga. terrænet er en del eller delvis
fri facade, udføres som ydervægge.
Parkeringshuse skal have facadebeplantning.

6.3 Vinduer
Vinduesåbninger kan udformes som større vinduespartier for at skabe synlighed af skolens
aktiviteter.
Ad 6.3
Facaden og vinduesbåndene skal ses i sammenhæng med skolens øvrige institutionsbygninger, for
at skabe et harmonisk udtryk.

6.4 Tage
Tage skal udføres med flad hældning.
Tage skal udføres i ensartede materialer som beton, tagpap, skifer eller matte (umalede)
metalplader.
Tagflader kan begrønnes med mos, stenurt og/eller andre græsarter, der giver taget et grønt
udseende og forsinker/begrænser udledning af regnvand.
Tekniske installationer på tag skal afskærmes.
Ingen dele af tagbeklædningen må være reflekterende (glanstal maks. 20).
Tagflader kan udformes som tagterrasse/taghave i sammenhæng med tagetagen.
Tagterrasser/taghaver skal indrettes med beplantning og opholdsfaciliteter.
Ad 6.4
Området øvrige bebyggelse er udført med fladt tag og for at skabe en sammenhæng ses
nybebyggelse udført med fladt tag.
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Ved udendørs opholdsarealer på tagterrasser skal de gældende grænseværdier for støj overholdes.

6.5 Skiltning
Skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må hverken helt eller delvis dække
arkitektoniske elementer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding o.lign.
Skilte må ikke opsætte på tage, eller således at dele af skiltet rage op over facaderne.
Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne. Kun skrifter og symboler må
gennemlyses. Eventuelle spotlamper og armaturer skal være spinkle og udføres i materialer og
farver, der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes på.
Skilte må ikke være reflekterende.
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på
at orientere og må ikke virke dominerende.
Udendørs LED-skærme kan tillades enkle steder og må maks. have en overflade på 3,0 m2.
Ad 6.5
Arkitektoniske elementer er eksempelvis udvendige døre, vinduer, gesimer, bånd, indfatninger og
pilastre.
Skiltning ud mod offentlige veje skal godkendes af Aalborg Kommune inden de sættes op.
Opsætning af skilte inden for vejbyggelinjen kræver godkendelse fra vejmyndigheden.

6.6 Fritstående skilte
Der må etableres 1 stk. fritstående skilte ved indkørslen til delområde A og etableres 1 stk.
fritstående skilt ved indkørslen til delområde C. Skiltets øverste kant må maks. være 3,0 m over
terræn, i vejniveau og bredden på skiltet skal være mindre end 3,0 m.
Brede og højde på skiltet skal være harmoniske i forhold til hinanden.
Ad 6.6
Skiltning ud mod offentlige veje skal godkendes af Aalborg Kommune inden de sættes op.

6.7 Belysning
Bygninger og facadepartier kan belyses med effektbelysning for at fremhæve facaderne og øge
orienteringen til bygningerne.
Belysning skal etableres således, at det ikke virker generende for naboer eller trafikken. Der må ikke
etableres blinkende, roterende eller dynamisk belysning eller laserlys.
Ad 6.7
Belysning af udvalgte bygninger og facadebygninger, kan være virkemidle i forhold til at synliggøre
bebyggelse, der skal fungere som landmarks og vejvisere, og dermed medvirke til en forbedret
synlighed af Techcollege.

6.8 Tekniske anlæg
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Ventilationsanlæg og lignende tekniske anlæg skal integreres arkitektonisk i forbindelse med design
af ny bebyggelse eller ved indretning af ubebyggede arealer.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelt, indretning og beplantning
De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed
menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer mv.), belægninger og beplantning
udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering.
Opholdsarealerne skal etableres således, at de er tilgængelige for alle Techcolleges elever og
ansatte.
Eksisterende beplantning og træer indenfor byggefelterne, skal bevares. Gravning, byggeri og
materialeoplag skal ske uden for drypzonen af beplantningerne. Hvis træer beskadiges eller fældes i
forbindelse med anlæggelsen af nyt byggeri, skal træerne erstattes. Der skal foretages en konkret
vurdering ift. en hensigtsmæssig placering af nye træer.”
Der skal sikres udendørs opholdsarealer af god kvalitet, herunder gode sol- og vindforhold.

7.2 Beplantningsbælte
Eksisterende beplantning i arealet udlagt til beplantningsbælte, jf. kortbilag 2, skal sikres. Såfremt
der er behov for udtynding i eksisterende beplantning, f.eks. grundet døde eller syge træer, skal der
etableres en erstattende beplantning. Den nye beplantning skal fortrinsvist bestå af egnstypiske
arter.
Der skal være en artsdiversitet og variation af træer og buske af hensyn til en styrket biodiversitet.
Beplantningen skal være tæt og fritvoksende. Det skal således sikres, at der er plads til at arterne
kan opnå deres fulde vækstpotentiale.
Eksisterende beplantningsbælte rundt om lokalplanområdet skal sikres jf. Kortbilag 2.
Kun etablering af støjdæmpende foranstaltninger som støjvolde mod Nordjyske Motorvej, Øster
Uttrup Vej og Rørdalsvej, kan give dispensation fra overstående, med krav om genetablering af
beplantningsbæltet.
Ved realisering af parkering i byggefelt C2 stilles der krav til at der genetableres et tæt
beplaningsbælte i vejbyggearealet omkring parkeringsarealet.
Ad 7.2
Der er fastsat en varieret størrelse på beplantningsbæltet, som skal overholdes. Placering og
varieret brede på beplantningsbæltet kan ses på Kortbilag 2 .

7.3 Støjvold
Støjvolde omkring lokalplanområdet skal sikres eller udbygges, hvor det er nødvendigt, for at kunne
overholde miljøstyrelsens grænseværdier for støj.
Støjvolde skal begrønnes jf. pkt. 7.2.

7.4 Beplantning på parkeringspladser
Der skal plantes solitære træer svarende til mindst 1 træ pr. 10 parkeringsbåse. Træerne skal være
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opstammede og skal fordeles harmonisk i hele området. Der skal sikres tilstrækkelige
vækstmuligheder til beplantningen.
Træbeplantningen kan suppleres med regnbede o.lign. grønne elementer, som hjælper til
håndtering af overfladevand.
Træerne skal være af lysåben art, der bliver til et mellemstort til et stort træ (mindst 15 m højt).
Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder til beplantningen.
Ad 7.4
Træerne skal løbende opstammes således der sikres den til en hver tid gældende fritrum over
vejrummet, hhv. en frihøjde på min. 2,5 m over fortorv/cykelsti og en frihøjde på min.4,5 m over vej.
Beskæring skal ske under hensyn til den visuelle balance mellem krone (2/3) og stamme (1/3).
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7.5 Fælles opholdsarealer
Ved nybyggeri skal min 10% af etagearealet udlægges til fælles udendørs opholdsareal, indenfor
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delområdet.
Opholdsarealer kan placeres på terræn eller som tagterrasser.
Fælles udendørs opholdsarealer skal placeres centralt og som let tilgængelige mødesteder for alle
områdets brugere, ud fra en samlet områdedisponering.
I delområde A og B skal udendørs opholdsarealer placeres på terræn.
Opholdsarealet i B2 skal være det samlende, grønne opholdsareal for alle delområderne og skal
ligge i forbindelse med den overordnede stiforbindelse gennem området, jf. kortbilag 2. Foruden den
gennemgående stiforbindelse og mulige nye vejadgang, må opholdsareal ikke befæstes.
Opholdsarealer på terræn og tag skal sikres en grøn karakter gennem beplantning i flere lag og
inventar der invitere til ophold.
Udendørs opholdsarealer skal indrettes, således støjgrænsen på 58 dB kan overholdes.
Ad 7.5
Hvis der opføres 200 m2 bebyggelse skal der udlægges min. 20 m2 udendørs opholdsareal indenfor
delområdet.
Ved placering af udendørs opholdsarealer på tagterrasser i delområde A og B vil der være svært af
overholde de gældende støjgrænse på 58 dB.

7.6 Forarealer mod veje
Forarealerne mod Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej skal have karakter af et begrønnet byrum med
beplantning i flere lag og inventar, der invitere til ophold.
Forarealerne skal være med til at skabe en stor tilgængelighed til skolen, hvor det er nemt at
orientere sig.
Forarealerne jf. kortbilag 2

7.7 Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Oplaget må ikke være synligt fra omgivelserne.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Lokalplanområdet skal have vejadgang via krydsene ved Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej, jf.
Kortbilag 2.

8.2 Veje
Såfremt der etableres ny bebyggelse i delområde B, byggefelt B3, skal der anlægges en ny intern
vej.
Ved etablering af ny vej, skal vejen så vidt muligt følge delområdets kanter og mindst muligt forstyre
det grønne fælles opholdsareal, i delområde B.
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.

8.3 Stier
Den eksisterende stiforbindelse over Kridtsvinget, mellem delområderne, jf. kortbilag 2, skal
bevares.
Såfremt det bliver nødvendigt i forbindelse med at der skal etableres en intern vejadgang til
delområde B, kan stien omlægges eller flyttes, så der fortsat sikres forbindelse for bløde trafikanter
mellem delområde A og C.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1 P-plads pr. 2 ansatte samt
1 P-plads pr. 4 elever over 18 år
Parkering kan ske i P-huse, på større samlede pladser og i parkeringskældre.
I delområde B må der kun etableres parkeringsarealer i byggefelt B1, resten af delområdet skal
holdes fri for parkering.

8.5 Cykelparkering
Der skal udlægges cykelparkering svarende til mindst:
5 cykelparkeringspladser pr. 10 elever.
Cykelparkering skal etableres i kældre, cykelskure, afskærmede pladser el.lign.

8.6 Befæstelse af veje mv.
Veje, P-båse, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig udføres med ensartet
materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.
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Der stilles krav om p-arealer, stier og udendørs opholdsarealer etableres med
vandgennemtrængelig belægning (fx græsarmering) med integrerede felter til træer, buske, græsser
og/eller LAR-løsninger.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.
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. Blokvarmebestemmelserne gælder for varmeinstallationer
med en installeret effekt større end 250 kW, etableret i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning
før 1. januar 2019. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
ikke kan fritages fra krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres
supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.

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

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

9.4 Affald
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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 indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
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 ikke opsættes nogen form for vindmøller eller solenergianlæg (fx. solfangere og solceller)

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas med mulighed for udvidelse.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
Aalborg Forsyning, Gas forsyner allerede i dag Techcollege med bygas (Tjener- og kokkeskolen) i
området nord for Kridtsvinget (Rørdalsvej).
Denne forsyning forventes opretholdt i fremtiden og kan efter ønske udbygges.
Det vil også være muligt at forsyne området syd for Kridtsvinget (Øster Uttrup Vej) med bygas fra
eksisterende ledningsføring i Vejgaard (Skovgårdsvej).
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx klasselokaler, boliger og
udendørs opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der
sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger. Der kan i en byggesag blive stillet krav om opførelse af
støjafskærmende foranstaltninger f.eks. i form af en støjvold.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst muligt gene for
støjfølsomme anvendelser.
Ad 10.2
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er midlertidige aktiviteter, der er
omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelser til nedrivnings- og renoveringsarbejder
kan der blive stillet krav til, hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres til forebyggelse eller
afhjælpning af eventuelle gener.

10.3 Risikovirksomhed
I forbindelse med nyt byggeri eller anden anvendelse indenfor delområde A, Rørdalsvej, skal
risikomyndighederne altid høres i byggesagsbehandlingen og de kan bl.a. stille krav til bebyggelsen,
foranstaltninger i forbindelse med beredskabssituationer og krav om ikke-fortætning af personer.
Ad 10.3
Delområde A ligger indenfor Samtanks Risikozone på 500 m.
Se miljørapporten for yderligere informationer.
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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:
Fælles opholdsarealer, forarealer, beplantning og støjvold er udført i overensstemmelse med pkt.
7.2, 7.3, 7.4, 7.5 og 7.6.
Vejadgang er i overnsstemmelse med pkt. 8.1.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
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 BPV 16A, Lærlingeskolen.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 13u, ø. Sundby, Aalborg Jorder
Tinglyst: 10.10.1974
Titel: Dokument om oversigt mv.
Indhold: Bestemmelser vedr. oversigtsarealer ved overkørslen til Ø. Uttrup Vej. På de angivne
arealer i deklarationens rids må der hverken varigt el. midlertidigt forefindes noget af større højde
end 1m over en flade gennem de tilstødende vejes midterlinier.
Påtaleberettiget: Vejmyndigheden
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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.

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
Indenfor en 5 årig periode fra den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, kan
kommunen foretage ekspropriation af privat ejendom, hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre
lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere information.

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.

Side 45

Udkast

Lokalplan 4-1-110

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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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

7

Farve, lak, lim, cellulose

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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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af lokalplan 4-1-110 og kommuneplantillæg 4.032 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.

X

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

Screening
Ja

Nej

Omfatter planen projekter på
lovens bilag 3/4? [MVL §3,1 nr.
1 og 3]

X

Er der tale om et mindre
område på lokalt plan eller
mindre ændringer i
eksisterende plangrundlag
[MVL § 3,2]

X

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

X

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

X

Bemærkninger

Resume af screeningsskema
Miljøforhold

Bemærkninger

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Planen vurderes ikke at bidrage positivt
til at øge byens biologiske
mangfoldighed, fauna og flora. I forhold
til planens indvirkning på den biologiske
mangfoldighed, fauna og flora, er det
væsentligt at bevare et grønt bælte
omkring støjvolden.
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Landskab

Planen vurderes ikke at medføre en
væsentlig indvirkning indvirkning på
landskabet.

Arkitektur og Kulturarv

Planerne vurderes ikke at medføre en
væsentlig indvirkning for så vidt angår
arkitektur og kulturarv.

Befolkningens levevilkår og materielle
goder

Planerne vurderes at medføre en
væsentlig indvirkning for så vidt angår
fremkommelighed. En realisering af
lokalplanen vurderes at ville medføre en
fordobling af trafikken til og fra
afdelingen ved Rørdalsvej, mens der til
og fra afdelingen ved Øster Uttrupvej
forventes en forøgelse af trafikken på 65
%. Det forudsættes således, at krydset
ved Øster Uttrup Vej udbygges, og at
krydset ved Rørdalsvej signalreguleres.
Aalborg Kommune forestår
ombygningen af de to kryds.

Menneskers sundhed

Planerne vurderes at medføre en
væsentlig indvirkning for så vidt angår
støjpåvirkning (trafik), trafiksikkerhed og
risikovirksomheder.

Grundvand, overfladevand og jordbund

Planerne vurderes ikke at medføre en
væsentlig indvirkning indvirkning for så
vidt angår grundvand overfladevand og
jordbund.

Klimatiske faktorer

Planerne vurderes ikke at at have nogen
indvirkning for så vidt angår klimatiske
faktorer.
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Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Beskyttet natur §3
Ikke relevant indenfor lokalplanområdet. Der ligger en vejskråning med status som
beskyttet overdrev umiddelbart NØ for lokalplanområdet.

Beskyttede plantearter
Kommunen har ingen kendskab til aktuelle forekomster indenfor lokalplanområdet,
og lokalplanområdet vurderes ikke at opfylde levestedsbetingelserne for beskyttede
plantearter med Aalborg indenfor deres udbredelsesområde.

Planteliv
Lokalplanområdets væsentligste planteliv udgøres af buskadset omkring støjvolden
langs randen af lokalplanområdet - budskadset har dog mest indirekte betydning,
nemlig som levested for småfugle, insekter og andre af byens smådyr.

Beskyttede dyrearter
Det vurderes at buskadset omkring støjvolden langs randen af lokalplanområdet
indgår som fourageringsområde og ledelinje for flagermus. Lokalplanen har kun
væsentlig negativ betydning for flagermus i det omfang der inddrages
træbeplantninger og buskads.

Dyreliv
Det vurderes at især buskadset omkring støjvolden langs randen af
lokalplanområdet udgør er levested for småfugle, insekter og andre af byens
smådyr.

Aalborg kommunes grøn-blå struktur
Lokalplanområdet ligger tæt på Limfjordskilen, men vurderes ikke relevant indenfor
lokalplanområdet.

Eksisterende skove
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Økologiske forbindelser og lavbundsområder
Vurderes ikke relevant.

Natura 2000
I kraft af en betydelig afstand til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes at
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planen ikke kan påvirke bevaringsstatus for arter eller naturtyper der indgår i
udpegningsgrundlaget indenfor Natura 2000-området.

Opsummering
Planen vurderes ikke at bidrage positivt til at øge byens biologiske mangfoldighed,
fauna og flora. I forhold til planens indvirkning på den biologiske mangfoldighed, fauna
og flora, er det væsentligt at bevare et grønt bælte omkring støjvolden.
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Landskab

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Beskyttelseszoner og -linjer, kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende i byzone, indenfor kystbeskyttelseszonen. Ny
bebyggelse vurderes ikke at ville påvirke kystlandskabet i væsentlig grad. I
lokalplanens redegørelse vises visualiseringer der belyser, i hvilket omfang en ny
bebyggelse vil være synlig fra kysten.

Fredninger
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Geologiske interesseområder og -beskyttelsesområder
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Særligt værdifuldt landskab/ uforstyrrede landskaber
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Landskabelig værdi, æstetiske ændringer
Lokalplanområdet er karakteriseret af en sammenhængende og markant
beplantning ud mod omkringliggende veje. Denne markante og sammenhængende
beplantning bør bevares og sikres i lokalplan.

Skovrejsningsområde/uønsket for skovrejsning
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Opsummering
Planen vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning indvirkning på landskabet.
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Arkitektur og Kulturarv

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Arkitektoniske værdier
Lokalplanen muliggør en udbygning af et eksisterende område der betragtes som
stort set fuldt udbygget indenfor det eksisterende plangrundlag. En realisering af
lokalplanen vil medføre en forøgelse af den samlede bebyggelsesmasse og en
forhøjelse af den tilladte bebyggelses højde (jf. gældende plangrundlag) fra 1 til 5
etager. Planen skal sikre at den nye bebyggelse tager sig godt ud set fra resten af
byen.
En realisering af lokalplanens indhold vurderes dog ikke at ville have en væsentlig
indvirkning for så vidt angår arkitektoniske værdier.

Kulturhistoriske værdier
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Arkæologiske værdier
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet. I lokalplanens redegørelse afsnit
”Anden Lovgivning, Arkæologi” henvises der til, Museumslovens § 25 og § 26, stk.
1-2.

Kirker - Provst Exner fredninger - Aftaleplaner – kirkevejledning
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Opsummering
Planerne vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning for så vidt angår arkitektur
og kulturarv.
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Befolkningens levevilkår og materielle goder

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Bymiljø
En gennemførelse af planen vil give bedre mulighed for at udnytte et eksisterende
campusområde og samle uddannelser på en lokalitet. Dette vurderes dog ikke at
have væsentlig indvirkning på bymiljøet.

Fremkommelighed
Der er adgang til lokalplanområdet fra hhv. Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Ved
Rørdalsvej er der i dag dårlige forhold for bløde trafikanter, der ønsker at krydse
vejen til og fra området, hvilket kan medføre farlige situationer. Derudover opstår
der kødannelse i spidsbelastningsperioderne.
En realisering af lokalplanen vurderes at ville medføre en fordobling af trafikken til
og fra afdelingen ved Rørdalsvej, mens der til og fra afdelingen ved Øster Uttrup
Vej forventes en forøgelse af trafikken på 65 %.
Det er en forudsætning for lokalplanen at krydsene ved Øster Uttrup Vej og
Rørdalsvej skal udbygges og dimensioneres til at kunne afvikle den forventede
øgede mængde trafik samt sikre trygge krydsningsmuligheder for bløde trafikanter.
I forhold til kollektiv trafik er området forsynet med bybus linje 18 (Tech College –
Gasværksvej – Østerbro – Aalborg Bust.)

Sårbare grupper, ældre og handicappede
Ved indretning af opholdsarealer, stier, veje, parkering m.m. bør der tages hensyn
til handicappede.

Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur, grønne områder
Lokalplanen giver mulighed for en udbygning af et eksisterende
uddannelsescampus og sikrer en opgradering af infrastrukturen omkring
campusområdet.

Materielle goder
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Opsummering
Planerne vurderes at medføre en væsentlig indvirkning for så vidt angår
fremkommelighed. En realisering af lokalplanen vurderes at ville medføre en
fordobling af trafikken til og fra afdelingen ved Rørdalsvej, mens der til og fra

Side 63

Udkast

Lokalplan 4-1-110

afdelingen ved Øster Uttrupvej forventes en forøgelse af trafikken på 65 %. Det
forudsættes således, at krydset ved Øster Uttrup Vej udbygges, og at krydset ved
Rørdalsvej signalreguleres. Aalborg Kommune forestår ombygningen af de to kryds.
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Menneskers sundhed

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Støjpåvirkning (trafik, virksomheder)
Trafikstøj.
Området ligger ud til motorvejen og er i dag påvirket af trafikstøj. Det vurderes, at
grænseværdien på 58 dB(A) ikke kan overholdes i dele af området. Ved den
påtænkte ændring af området, bør støjhensyn indarbejdes, så trafikstøjen fra
motorvejen minimeres. Udendørs opholdsarealer bør indrettes, så støjgrænsen på
58 d(A) kan overholdes, endvidere bør fx bygninger, herunder vinduer støjdæmpes.
Udvidelsen af Tech College forventer, at medføre en stigning af trafikken og
dermed også trafikstøj på motorvejen og øvrige veje rundt om arealet. Der bør
stilles følgende krav:
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det
indendørs støjniveau og det udendørs støjniveau på opholdsarealer, ikke overstiger
Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
Se Kommuneplanens retningslinje 13.3 om Støj, der afspejler de p.t. gældende
grænseværdier.

Luftkvalitet/luftgener
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Lys-/skygge-/vindgener
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)
Planen sikrer mulighed for at indrette og opgradere campusområdets fælles
rekreative udendørs opholdsarealer. Samtidigt arbejdes der på at opgradere de
interne stiforbindelser i området som i fremtiden vil kunne kobles op på rekreative
stiforbindelser udenfor lokalplanområdet.

Trafiksikkerhed
Etablering af et signalreguleret kryds ved adgangsvejen til Rørdalsvej forventes at
skabe mere sikre og trygge krydsningsforhold for lette trafikanter.

Risikovirksomheder
Området med adresse til Rørdalsvej ligger indenfor planlægningszonen på 500 m
for en række risikovirksomheder langs havnen på Rørdalsvej. Følgende
virksomheders planlægningszone påvirker området;
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•

Samtank, Rørdalsvej 27, oplag af benzin- og mineralolie.

•

Samtank, Tunnelvej 4, oplag af benzin.

•

Oilstorage ApS, Gasværksvej 49, oplag af bio- og mineralolieprodukter.

•

Port of Aalborg Tankstore ApS, Benzinvej 7, oplag af mineralolie.

Risikovirksomhederne er ved at blive godkendt efter risikobekendtgørelsen, hvilket
betyder at virksomhederne får udarbejdet et sikkerhedsdokument, der beskriver
virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld. I denne plan redegøres der
også for omgivelserne, herunder områder, som må påregnes at kunne blive berørt
af et større uheld.

Opsummering
Planerne vurderes at medføre en væsentlig indvirkning for så vidt angår støjpåvirkning
(trafik), trafiksikkerhed og risikovirksomheder.
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Grundvand, overfladevand og jordbund

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Grundvandsinteresser (beskyttelse og sikring af drikkevand)
Uden for områder med drikkevandsinteresser eller særlige drikkevandsinteresser.
Dog i nærheden af Vejgaard Vandværks kildeplads, Lundbyesgade. Se under
grundvandssænkning.

Grundvandssænkning
Såfremt der skal ske grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen
kontaktes. Af hensyn til Vejgaard Vandværks kildeplads på Lundbyesgade kan der
blive stillet særlige vilkår.

Natura 2000
Vurderes ikke relevant indenfor lokalplanområdet.

Limfjorden, vandløb, søer og vådområder
Der findes ikke i umiddelbar nær af arealet vandløb som vil blive påvirket af evt.
ændringer.

Håndtering af spildevand
Området skal separatkloakeres.

Håndtering af overfladevand
Der bør indarbejdes LAR løsninger ind til håndtering af regnvand, LAR løsningerne
kan medvirke til mere grøn profil i området.

Jordforurening
Ikke kortlagt.

Jordhåndtering/-flytning
Områdeklassificeret og jordflytning skal anmeldes. Hvis der i forbindelse med
bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet
standses og Miljø underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår
inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og
jordforureningslovens § 71.
Lokalplanområdet er områdeklassificeret, hvilket betyder, at jorden defineres som
værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning af jord fra området skal
anmeldes til Miljø, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med
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jordflytningen.

Opsummering
Planerne vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning indvirkning for så vidt
angår grundvand overfladevand og jordbund.
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Klimatiske faktorer

Signatur
Ikke relevant / Ingen indvirkning

Ikke væsentlig indvirkning

Væsentlig indvirkning

Vandstandsstigninger
Ikke relevant - lokalplanområdet ligger over kote 2.5.

Øvrige klimatiske forhold
Ikke relevant.

Fastlæggelse af sokkel- og gulvkote
Ikke relevant, da lokalplanområdet er beliggende over kote 2.5.

Opsummering
Planerne vurderes ikke at at have nogen indvirkning for så vidt angår klimatiske
faktorer.

Side 69

Udkast

Lokalplan 4-1-110

Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 4-1-110 og kommuneplantillæg 4.032 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Der er lavet en miljøscreening af planerne, som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
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
Lokalplanen er udarbejdet for at sikre Techcollege muligheden for, at styrke sin organisation ved at
skære ned i antallet af lokaliteter og samle flere uddannelser på campusområdet på Rørdalsvej og
Øster Uttrup Vej.
Lokalplanen sikrer rammerne for, at Techcollege kan udvide den eksisterende bygningsmasse i
området blandt andet gennem fortætning.
Aktiviteter på områderne, vil være undervisningsaktiviteter indenfor erhvervsuddannelserne. En
vekselvirkning af undervisning og værkstedsarbejde.
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
"Lokalplanområdet", med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende brug.
"Omgivelser", med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
"Lokalplanens indhold", med en beskrivelse af det aktuelle projekt, der er planlagt for.

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 hovedstruktur, rammebestemmelser og
retningslinjer.
"Risikovirksomhed" og "støj", hvor lokalplanen beskrives i forhold til anden lovgivning.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Udgangspunktet for lokalplanen er at sikre en fortsat udbygning og langsigtede
udviklingsmuligheder for Techcollege, på uddannelsesinstitutionens adresser på hhv. Rørdalsvej og
Øster Uttrup Vej i Vejgård.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området stadig kunne anvendes til udannelsesinstitution, men med begrænset
muligheder for at udbygge.
De væsentlige forhold som er miljøvurderet, er oplistet nedenfor:
Støjpåvirkning (trafik)
Lokalplanen forudsætter, at der ved opførelse af nybyggeri eller ændring af anvendelse i
lokalplanområdet, sikres at grænseværdien for trafikstøj kan overholdes på udendørs
opholdsarealer og i bygningerne.
Grænseværdierme for støj er 58 dB på udendørs opholdsareraler og 33 dB i bygninger.
Risikovirksomheder
Lokalplanen forudsætter at der indenfor risikozonen på 500 m fra Samtank A/S, ikke må være en
stigning i antal personer, der tager ophold. Det vil sige, at der i lokalplanens delområde A ,
Rørdalsvej, Øster Uttrup Vej, ikke må tilføres flere personer, medmindre nye undersøgelser bl.a.
viser, at risikozonen kan minimeres.
Krav om ikke-fortætning af personer i delområdet træder i kraft ved lokalplanens realisering.
Ved byggesagsbehandling og opførelse af nybyggeri eller anden anvendelse i lokalplanens
delområde A skal der redegøres for, at antal personer der tager ophold, ikke overstiger det tilladte
og risikomyndighederne skal høres.
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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.

Menneskers sundhed
1. Risikovirksomhed
Baggrund
Der planlægges for at Techcollege får mulighed for, at kunne udvide den eksisterende
bygningsmasse inden for lokalplanområdet og dermed samle flere uddannelser på campusområdet
på Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej.
Rørdalsvej, delområde A i lokalplanen, ligger indenfor 500 meter fra risikovirksomhederne Oil
Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg, Samtank A/S, Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Øst, Port of
Aalborg Tankstore ApS, Benzinvej 7, 9220 Aalborg Øst og Samtank A/S, Rørdalsvej 27.
Derfor skal Planmyndigheden, jf. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016, om
planlægning omkring risikovirksomheder, inddrage hensynet til risikoen for større uheld i
planlægningen. Dette skal ske forud for fastlæggelse af arealanvendelsen ved udarbejdelse af
lokalplan 4-1-110.
Planområdet og sikkerhedszonerne omkring nærliggende risikovirksomheder fremgår af figur 1.
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Figur 1 Risikozoner fra nærliggende risikovirksomheder.

Vurdering af risikovirksomhedernes indvirkning på planområdet
Oil Storage ApS og Port of Aalborg Tankstore ApS oplagrer fareklasse III og uklassificerede
olieprodukter. Udslip af de oplagrede produkter udgør alene en fare for miljøet og vil ikke føre til
konsekvenser indenfor planområdet.
Aktiviteterne hos Samtank A/S er fordelt på to adresser, Tunnelvej 4 og Rørdalsvej 27. Aktiviteterne
hos Samtank omfatter import fra skibe, oplagring i tanke og eksport med tankbiler af
mineralolieprodukter (fareklasse I og fareklasse III), ethanol og uklassificerede olieprodukter.
Samtanks oplagskapacitet af mineralolieprodukter overskrider henholdsvis 2.500 tons (Rørdalsvej
27) og 25.000 tons (Tunnelvej 4). Virksomhedens afdelinger er dermed omfattet af reglerne for
henholdsvis kolonne 2- og 3-virksomheder i risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse 372 af 25. april
2016, om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer).
Foruden miljøfarer kan et uheld hos Samtank medføre fysiske farer i form af brand, flashfire og
eksplosion. Konsekvensen af de fysiske farer i planområdets delområde A, Rørdalsvej, vurderes at
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være dødsfald hos 3. person, beskadigelse af bygninger, infrastruktur mv.
Planområdets delområde A, Rørdalsvej og risikozonen fra Samtank A/S, fremgår af figur 2.

Figur 2 risikozone fra Samtank A/S

Samtank A/S er blevet stillet opgaven at udarbejde en revision af deres sikkerhedsrapport for
Samtank A/S, Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Øst, herunder beregningerne af de maksimale
konsekvensafstande for de mulige uheld, der er identificeret i risikoanalysen. Men indtil rapporten er
udarbejdet, har Planmyndigheden valgt at anvende forsigtighedsprincippet og tage udgangspunkt i
den administrative sikkerhedszone på 500 m, som er defineret i Erhvervsministeriets
bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder.
Beregninger af konsekvensafstanden omkring en tilsvarende risikovirksomhed på Oliehavnen i
Aalborg bekræfter at 500 m er et konservativt estimat. Risikomyndighederne vurderer derfor, at et
større uheld på Samtanks anlæg på Rørdalsvej 27, ikke vil kunne føre til dødsfald indenfor
planområdet. I tilfælde af, at nye beregninger viser, at sikkerhedszonen omkring Samtanks anlæg på
Tunnelvej 4 reelt er mindre end 500 m, kan der søges om dispensation fra kravet om ikke fortætning
af personer, inden for delområde A i lokalplanen.
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Udnyttelsen af planområdet inden for sikkerhedszonen på 500 m skal ske under hensyntagen til, at
antallet af personer der på et givent tidspunkt af døgnet tager ophold indenfor sikkerhedszonen,
sammenlignet med situationen umiddelbart før lokalplanens ikrafttrædelse, ikke forøges (herefter
refereret til ”krav om ikke-fortætning af personer”).
Forud for vedtagelse af lokalplanen har Techcollege oplyst at antallet af personer, der maksimalt
tager ophold inden for lokalplanens delområde A, Rørdalsvej, er 790 personer og de fordeler sig på
følgende delarealer indenfor sikkerhedszonen i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 16.00 (figur 3) og i
tidsrummet fra kl. 15.00 til kl. 08.00 (figur 3).
Fordeling af elever i tidsrummet 08.00 til 16.00
Bygning A og D ca. 300 elever og ansatte.
Bygning B, C og E ca. 150 elever og ansatte.
Bygning H, I og J ca. 150 elever og ansatte.
Fordeling af elever i tidsrummet 15.00 til 08.00
Bygning G ca. 190 elever.
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Figur 3 -

Bebyggelsesoversigt af Rørdalsvej. Bygning A: Frisør, B: Slagter, C: Bager, D: Tandklinikassistent og kosmetiker, E:
Studiecenter, restaurant og køkken, G: Skolehjem, H: Kantine, tjener og receptionist, I: Administration, J: Gastronom.

2. Støjpåvirkning (trafik)
Området er omgivet af større og meget trafikerede veje, og er i dag påvirket af trafikstøj fra motorvej
E45, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej.
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Det vurderes, at grænseværdien for trafikstøj på 58 dB for udendørs opholdsarealer, som er
gældende for uddannelsesinstitutioner, jf. retninglinje 13.3 Støj, ikke kan overholdes på store dele af
området, jf. figur 4 - støjkort.
Ved den påtænkte udvidelse og renovering af områdets bebyggelse og udendørs opholdsarealer,
skal støjhensyn indarbejdes, så trafikstøj minimeres og overholder de gældende retningslinjer for
trafikstøj, jf. kommuneplanens retninglinje 13.3 Støj.
Udendørs opholdsarealer skal indrettes, så støjgrænsen på 58 dB kan overholdes, endvidere skal
bygninger ved nyetablering og/eller ændring, etableres med støjdæmpende foranstaltninger så der
overholdes en indendørs støjgrænse på 33 dB.
Der er i lokalplanen stillet bestemmelser om, at ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende
bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau og det udendørs støjniveau på
opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
Det skal derfor påvises i byggesagsbehandlingen at de gældende støjgrænser overholdes.
Bygninger skal planlægges og placeres, så de er med til virke som støjdæmpende foranstaltninger i
forhold til udendørs opholdsarealer og indendørs lydniveau. Indendørs støjdæmpende
foranstaltininger kan fx være støjdæmpede vinduer og lignende.
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Figur 4 - Støjkort for lokalplanområdet.
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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 kommuneplantillæg nr. 4.1.01 Techcollege, er den generelle retningslinje '4.1.7
Risikovirksomheder' gældende. Retningslinjen forskriver en planlægningsafstand på 500 m:
Af bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om ”planlægning omkring risikovirksomheder” fremgår
det, at ”Planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud
for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan, som omfatter
arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra
en virksomhed, som er defineret i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kontrol med
risikoen for større uheld med farlige stoffer”.
I planlægningen er der lavet en høring af risikomyndighederne og de påpeget nødvendige
foranstaltninger, i forhold til aktuelle risikovirksomheder, er indraget i planlægningen.
Høring af risikomyndigheder
Kommuner skal, jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, ved
tilvejebringelse eller ændring af planer for arealer, der ligger tættere på risikovirksomheder end 500
meter, foretage en høring af risikomyndighederne.
Planmyndigheden har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 4.032 og lokalplan
4-1- 110 hørt følgende risikomyndigheder:
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, som er miljømyndighed og koordinerende
risikomyndighed for virksomheden Samtank A/S.
Nordjyllands Politi, Operativ Plan & Sikkerhed,
Nordjyllands Beredskab
Arbejdstilsynet
Beredskabsstyrelsen
Indkomne høringssvar fra risikomyndigheder
Den koordinerende myndighed udarbejdede og rundsendte d. 1. marts 2017 et forslag til en samlet
svarskrivelse fra risikomyndighederne. De øvrige myndigheder har alle svaret tilbage, at de ikke har
yderligere bemærkninger.
Denne skrivelse er altså udtryk for myndighedernes samlede tilbagemelding til planforslaget.
Myndighederne oplyser, at der er 3 risikovirksomheder med oplag af stoffer, hvor konsekvensen af
de fysiske farer potentielt vil kunne påvirke planområdet.
Efter en nærmere vurdering er det reelt kun virksomheden Samtank A/S, Tunnelvej 4, 9220 Aalborg
Øst, der har dette potentiale. Myndighederne påpeger, at der verserer en sagsbehandling af en
opdateret sikkerhedsrapport for Samtank A/S. En opdatering, der bl.a. omfatter beregninger af
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konsekvenserne, af de i risikoanalysen identificerede mulige større uheld på virksomheden.
Det forventes, at et større uheld vil kunne føre til dødsfald og beskadigelse af bygninger og
infrastruktur inden for planområdet.
Risikomyndighederne anbefaler derfor, at der ikke bør foretages en planlægning, der øger antallet af
personer på campusområdet på Rørdalsvej, førend de endelige konsekvensafstande er
genberegnet. Genberegningen er for de uheldsscenarier, der kan opstå hos Samtank A/S på
Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Øst.
Myndighederne forventer ikke, at der hos Samtank A/S kan forekomme uheld med risiko for
dødsfald i afstande, der overskrider sikkerhedszonen på 500 m, defineret i Erhvervsministeriets
bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016, om planlægning omkring risikovirksomheder.
Nye beregninger af samfundsmæssige risiko
I forbindelse med nyt byggeri eller anden anvendelse indenfor delområde A, skal
risikomyndighederne altid høres og de kan bl.a. stille krav til bebyggelsen, foranstaltninger i
forbindelse med beredskabssituationer og krav om ikke-fortætning af personer.
Bygningsmyndigheden kan dispensere for kravet om ikke fortætning af personer inden for
delområde A, efter forudgående høring af risikomyndighederne, hvis det fremgår af
sikkerhedsrapporten for Samtank A/S, Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Øst, eller af nye beregninger:
at der ikke forventes at forekomme dødsfald i tilfælde af uheld på virksomheden i den del af
delområde A og B, der søges dispensation for.
at dispensationen ikke fører til overskridelse af de til enhver tid anerkendte acceptkriterier for
samfundets samlede og samtidige forventede tab af menneskeliv som følge af større uheld på
virksomheden. Etablering af afværgende foranstaltninger, eksempelvis folie på ruder, der
reducere konsekvensen af et større uheld og dermed sandsynligheden for dødsfald for de
personer, der opholder sig i bygninger indenfor sikkerhedszonen, kan på baggrund af en konkret
vurdering medvirke til, at kriteriet for dispensation overholdes.
Det er en forudsætning for dispensation, at risikovirksomhedernes udviklingsmuligheder ikke
forringes, da risikovirksomheder har status som virksomheder af særlig national interesse.
Støjpåvirkning (trafik)
Der opstilles planbestemmelser der sikrer følgende:
1. Et støjniveau på højest 58 dB på udendørs opholdsarealer.
2. Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug før det er
dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj er overholdt.
3. At støjvolde mod motorvej E45, Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej bevares og eller udbygges.
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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 området indenfor fortsat kunne anvendes til erhvervsskole, men der vil være
begrænset muligheder for Techcollege at udbygge skolen og samle flere udannelser i
lokalpanområdet.
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Overvågning
Overvågning af miljørapportens emner sker primært via kommunens myndighedsbehandling og
tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra
vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år.
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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.

Side 85

