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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
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre et busdepot til Aalborgs bybusser,
herunder Plusbus (BRT-busser).
Busdepotet forventes at omfatte plads til ca. 140 busser, værksteds- og vaskefaciliteter,
administrationsbygninger og medarbejderparkering samt evt. tankanlæg, oplag og behandling af
brændstof.
Lokalplanen skal sikre, at busdepotet omgives af beplantning, der skaber en landskabelig overgang
mellem bakken og ådalene, og afrunder byens udbredelse med en kant af beplantning.
Vejadgangen sker fra Egnsplanvej.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2020.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende syd for Nyt Aalborg Universitetshospital og nord for HMK Bilcon.
Mod vest og øst er lokalplanområdet omgivet af marker. Området grænser op til Egnsplanvej mod
nord.
Området er beliggende i landzone, og anvendes i dag til gartneri og landbrug samt beboelse. I
området ligger desuden en rundhøj fra oldtiden, der ikke er fredet.
Området har vejadgang fra Hadsundvej, og er beliggende mellem Aalborg by og Gistrup.

Omgivelser
Nord for området, på den anden side af Egnsplanvej, ligger Nyt Aalborg Universitetshospital. Øst for
området ligger landbrugsarealer, Hadsund Landevej og det åbne land i Romdrup Ådal. Syd for
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området ligger et erhvervsområde, der huser HMK Bilcon, samt et regnvandsbassin, og længere
sydpå ligger Landbækken samt Indkildedalen og Gistrup. Vest for området ligger nogle
landbrugsarealer og Hadsundvej.
Området er et sårbart sted, fordi Indkildedalen møder Romdrup Ådal. Dalene afgrænses af
markante bakker, der ligger som øer i landskabet. Indkildedalen fungerer som Aalborg bys fysiske
afgrænsning mod syd-øst, og skal være en synlig afgrænsning mellem Aalborg og Gistrup. Arealet
syd og øst for lokalplanområdet kan på sigt skabe en fin overgang mellem bakken og de flade enge i
dalene.

Illustrationen viser lokalplanområdets placering i landskabet.
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Lokalplanens indhold
Busdepotet
Busdepotet forventes at indeholde følgende:
Parkering til 20 busser med en længde på 24,0 m
Parkering til 60 busser med en længde på 13,7 m
Parkering til 60 busser med en længde på 12,0 m
Vask (udvendigt)
Værkstedsbygning
Administations- og mandskabsbygning
Medarbejderparkering
Evt. lagring og behandling af brint, tankanlæg til diesel eller transformerstation
Regnvandsbassin.
Parkeringen af busser forventes etableret på terrænfladen eller i bygninger, der er udformet som
garager med tag, men uden sidevægge. Dermed mindskes arealforbruget. Taget hviler på
søjlerækker, og kan forsynes med solceller eller anlæg til opvarmning af vand til vask mv.
Parkeringen af busser kan også foregå i garagehaller med tag og sidevægge. Dette er en fordel ved
hård frost eller ved behov for støjdæmpning af løbende motorer. Ved drift af elbusser vil opladningen
foregå ved parkeringen.
Der forventes at være behov for omkring 14 værkstedspladser. Værkstedspladserne skal bruges til
alle typer busser, uanset længde og drivmiddel. Værkstedshallen vil være op til 12 m høj, da der ved
reparationer er behov for at kunne løfte busserne op i højden via en lift.
Administrations- og mandskabsfaciliteter forventes indrettet i en eller flere bygninger, der kan være
op til 12 m høje for at give mulighed for en arealeffektiv indretning i flere etager. Det forventede antal
medarbejdere vil være afhængigt af, hvilke funktioner der samles på depotarealet, samt hvordan
kontorarbejdspladser og øvrige faciliteter organiseres.
Alle bygningers tage fremstår med beplantning, med mindre tagfladerne udnyttes til solenergianlæg,
da tagene vil være synlige fra de højeste bygninger på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Illustrationen til venstre viser et eksempel på garageanlæg med tage med beplantning (det nye busdepot "Gleisdreieck"
- Hamburger Hochbahn).
Illustrationen til højre viser et eksempel på en værkstedsbygning til venstre i billedet og en administrationsbygning til
højre i billedet (Metz, Frankrig - Google Street View, 2014).

Medarbejderparkering vil skulle etableres i tilstrækkeligt omfang for både biler og cykler.
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Der kan etableres anlæg til bussernes brint- diesel- eller elforsyning. Anlæg til lagring og behandling
af brint er ganske pladskrævende. Til lagring af diesel kræves der mindre plads. Det er ikke
sandsynligt, at der vil være både brint- og dieselbusser i depotet, da det kan skabe
sikkerhedsproblemer. Diesel- eller brintbusser kan dog godt benytte depotet sideløbende med
elbusser. Elektrisk opladning kræver ikke ekstra plads, da opladning sker ved parkeringen. Dog skal
der, afhængigt af strømtilførslen, muligvis placeres transformatorstationer mv. på depotarealet.
Rensning og neddrosling af overfladevandet skal ske i et regnvandsbassin med permanent
vandspejl. Det vurderes, at der skal reserveres et areal på ca. 4.500 m². Bassinets størrelse er
fastsat ud fra en befæstelsesgrad på 80% og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,7.
Reduktionsfaktoren er lavere end normalt for at skåne Landbækken syd for området. Området kan
være drænet, og man skal være opmærksom på ikke at ødelægge dræn under byggemodning og
bebyggelse.

Vejadgang og trafik
Vejadgangen til busdepotet vil ske via Egnsplanvej. Det eksisterende trebenede kryds vil dermed
blive et firebenet kryds. Det indebærer bl.a. anlæg af nye svingbaner.
Kapaciteten i krydset vil ikke blive påvirket særligt af busdepotet, da der ikke forventes sammenfald
mellem bussernes trafik til/fra busdepotet og trafikken i de generelle spidsbelastningsperioder.

Beplantning
For at skærme busdepotet visuelt fra omgivelserne, skal der etableres et beplantningsbælte rundt
om busdepotet. Der stilles krav om et beplantningsbælte med en bredde på min. 15 m, således at
beplantningen får gode vækstbetingelser og med tiden kan vokse til en højde, der skærmer visuelt.
Der vil være tale om en blanding af egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af træer og
buske.
Beplantningsbæltet rundt om busdepotet vil være en beplantningsmæssig markør, der kan give et
visuelt samspil med Lundby Bakker, syd for Gistrup. Syd for området er Gistrups bebyggelse sløret
ud mod Romdrup Ådal med en bred beplantning, og beplantningsbæltet vil være en fin fortsættelse
af denne tendens. Derfor er det vigtigt, at beplantningsbæltet rundt om området får en god volumen
og kan opnå et udtryk af skov.
Der er et eksisterende hegn af beplantning langs lokalplanområdets skel mod vest og syd, som
bevares. Det bevarede hegn af beplantning vil kunne indgå som en del af det brede
beplantningsbælte.
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Illustrationen viser landskabsprincippet for busdepotets indpasning i landskabet herunder muligheden for at benytte
ådalen syd for området til våd natur og rekreation.

Det anbefales, at udendørs opholdsarealer af passende størrelse for de ansatte indrettes i
forbindelse med opholdsrum. Opholdsarealerne bør afgrænses med beplantning og indrettes med
siddepladser og beplantning.

Støjbelastning
Afhængigt af busdepotets fysiske indretning, bussernes drivmidler og placeringen af tekniske
installationer, kan depotets støjbelastning vise sig at være større eller mindre. For at sikre
omgivelserne mod en eventuel støjbelastning sikres det, at der rundt om depotet skal etableres
støjafskærmning i det omfang, der er nødvendigt for at sikre omgivelserne mod for store
støjbelastninger.
Støjafskærmningen kan fx udformes som en støjvold eller støjmur, og vil blive placeret på indersiden
af beplatningsbæltet for at mindske dens synlighed fra omgivelserne. Støjen kan også dæmpes ved
at nogle af bygningerne fungerer som støjskærm i kraft af deres placering.
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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 ændrer følgende:
Der udlægges en ny erhvervsramme 4.4.H2 Egnsplanvej på ca. 7 ha til transport- og
logistikvirksomheder, der giver mulighed for at etablere et busdepot. Bebyggelsesprocenten
fastlægges til 30% og en maks højde på 8,5 meter med enkelte bygninger til værksteder o.l.
maks 12 meter.
Kommuneplanramme 7.9.A3 Lundby Mark - landbrugsområde indskrænkes/ændres som følge af,
at ca. 7 ha udlægges som en ny erhvervsramme 4.4.H2 Egnsplanvej.
By- og bydelsafgrænsningen af Universitetsområdet udvides, så den også dækker
kommuneplanramme 4.4.H2 Egnsplanvej.
Retningslinjen 11.2.2 Særlige værdifulde landbrugsområder indskrænkes som følge af, at der
udlægges et erhvervsområde med kommuneplanramme 4.4.H2 Egnsplanvej.

Lokalplaner og byplanvedtægter
En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 08-012 Transformerstation og
luftledningsanlæg, Gistrup, Sdr. Tranders, AUC.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 4-4-122.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen
og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område, eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
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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.
Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til et i forvejen bebygget område. Nærmeste Natura
2000-område er Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, som ligger
ca. 10 km syd for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området
vurderes, at planlægningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil
medføre forstyrrende påvirkning ind i 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.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på
habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde
inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at områdets læhegn fungerer som
ledelinie for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller
rasteområde for arter af flagermus.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
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Byrådet kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse 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. Ekspropriation til fordel for en privat aktør
er heller ikke udelukket, 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.
Det er byrådet, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved ekspropriationssagens
gennemførelse skal byrådet følge de processuelle regler 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 Byrådet som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter åstedsforretningen kan
træffe beslutning om ekspropriation, og at Byrådet i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen
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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
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 vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven og
Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven, 2015.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

Arkæologi
I lokalplanområdet er der registreret en gravhøj. Nord for lokalplanområdet der fundet bopladsspor
fra yngre stenalder samt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. Her er der også fundet en
grav fra romersk jernalder med delvist bevaret skelet. Der er således sandsynlighed for at påtræffe
skjulte jordfaste fortidsminder i lokalplanområdet, og der anbefales derfor en arkæologisk
forundersøgelse før eventuelle anlægsarbejder. De jordfaste fortidsminder er omfattet af
Museumslovens § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).
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.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.
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Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.

Side 15

Udkast

Lokalplan 4-4-122

Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 14a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 27.06.2014-1005450288.
Titel: Deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning.
Indhold: Deklaration om at der ikke på matr.nr. 14a må opføres nye bygninger samt vilkår for salg.
Påtaleberettiget: NaturErhvervsstyrelsen.
Dok. kan slettes med underskrift fra påtaleberettiget.
Matr.nr. 14a, 35e, 14d og 14i, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 16.07.2013-1004686815.
Titel: Ekspropriation – Egnsplanvej.
Indhold: Ekspropriation af arealer til Egnsplanvej.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Servitutten er i overensstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 14a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 13.07.1828-962684-76.
Titel: Dok om færdselsret mv, Vedr. 14A 8L, 14 M, 14N.
Indhold: Uklar. Kan ikke stedfæstes. Vedr. matr.nr. 14a. Personlig servitut.
Påtaleberettiget: Uklar.
Kan slettes efter lokalplanens vedtagelse efter Tinglysningslovens §20.
Matr.nr. 14a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 23.06.1841-962571-76.
Titel: Dok. om afhændelse af 2 engreb af hedelig Vedr. 4 C.
Indhold: Uklar. Kan ikke stedfæstes. Vedr. matr.nr. 14a. Personlig servitut.
Påtaleberettiget: Uklar.
Kan slettes efter lokalplanens vedtagelse efter Tinglysningslovens §20.
Matr.nr. 14a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
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Tinglyst: 07.08.1852-962659-76.
Titel: Dok om opførelse af et hus.
Indhold: Uklar. Kan ikke stedfæstes. Vedr. matr.nr. 14a. Personlig servitut.
Påtaleberettiget: Uklar.
Kan slettes efter lokalplanens vedtagelse efter Tinglysningslovens §20.
Matr.nr. 14a og 25d, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 09.03.1855-962572-76.
Titel: Dok. om færdselsret m.v. Vedr. 4 C. Dok. om færdselsret mv. Vedr. 16 D.
Indhold: Uklar. Kan ikke stedfæstes. Vedr. matr.nr. 14a. Personlig servitut.
Påtaleberettiget: Uklar.
Kan slettes efter lokalplanens vedtagelse efter Tinglysningslovens §20.
Matr.nr. 14a, 35e, 14d, 14i og 25d, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 17.07.2008-44293-76.
Titel: Dok. om byggelinier i h.t. lov vedr. 1a, 1bm, 20k.
Indhold: Dok. om byggelinier langs Egnsplanvej.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Servitutten er i overensstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 14a, 35e, 14d, 14i og 25d, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 29.04.2015-1006333561.
Titel: Aftale om etablering af jordkabelanlæg.
Indhold: Dok. om ret til at anbringe jordkabelanlæg med tilbehør. Kabel 400 kV kabel SkudshaleGistrup.
Påtaleberettiget: Energinet A/S.
Lokalplanens bestemmelser om vejadgang er ikke i overensstemmelse med servitutten. Energinet
vil dog se positivt på, at der på nærmere bestemte vilkår kan etableres en vejadgang henover
servitutarealet.
Matr.nr. 35d, 35e, 14d og 14i, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 01.09.2004-69813-76
Titel: Dok om vandforsyning mv.
Indhold: Dok. om pligt til at levere vandforsyning til ejer af matr.nr. 35d fra den på matr.nr. 35e
værende boring med tilhørende vandværk.
Påtaleberettiget: Ejeren af ejendommen matr.nr. 8u m.fl. og matr.nr. 35d Sdr. Tranders By, Sdr.
Tranders.
Dok. kan slettes efter vedtagelse af lokalplan.
Matr.nr. 25d Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 24.05.2016-1007297316.
Titel: Deklaration om landbrugsejendom midlertidigt uden beboelsesbygning.
Indhold: Dok. om opførelse nye beboelsesbygninger på landbrugsejendommen. Tidsbestemt til 2 år
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efter reg. af udstykning i Geodatastyrelsen. Frist udløber 11.05.2018.
Påtaleberettiget: NaturErhvervsstyrelsen.
Dok. kan slettes med underskrift fra påtaleberettiget.
Matr.nr. 25d Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 08.05.1964-962122-76.
Titel: Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, Vedr 25D.
Indhold: Dok. om pligt til medlemskab af Gistrup Varmeværk.
Påtaleberettiget: Gistrup Varmeværk a.m.b.a.
Servitutten er i overensstemmelse med lokalplanen.
Matr.nr. 25d Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 20.06.1975-962126-76.
Titel: Dok om byggelinier mv.
Indhold: Dok. om byggelinier langs Egnsplanvej.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Best. af servitutten er usikker set i forhold til gamle deklarationsrids. Bør undersøges nærmere.
Matr.nr. 25d Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Tinglyst: 10.10.1996-553340-76.
Titel: Samhørighedsdeklaration, Indeholder bestemmelser om salg.
Indhold: Dok. om samdrift af landbrugsejendomme og opførelse af nye beboelsesbygninger på
ejendommen matr.nr. 20h, 21a og 21d.
Påtaleberettiget: Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt.
Dekl. kan slettes med underskrift fra påtaleberettiget.
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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 udlægge lokalplanens område til busdepot,
at overføre lokalplanområdet til byzone,
at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne,
at sikre etablering af beplantningsbælter,
at sikre vejadgang fra Egnsplanvej.
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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
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan
overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er busdepot.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er i direkte tilknytning til
hovedanvendelsen:
Kontorer
Tekniske anlæg
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 3-4, se Bilag 0.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Ledningsanlæg
Landbrug
Naturområder

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.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Etageareal for bebyggelse i delområde A:
Maks. 5.600 m² til administrations- mandskabs- og værkstedsbygninger
Maks. 9.900 m² til øvrig bebyggelse.
Der må ikke opføres bebyggelse i delområde B.
Ad 5.1
Med et maksimalt samlet etageareal på 15.500 m² og et lokalplanareal på 74.561 m², svarer det til
en samlet maksimal bebyggelsesprocent på ca. 21.

5.2 Bygningshøjde
Højde for bebyggelse:
Maks. 12,0 m for for administrations- mandskabs- og værkstedsbygninger.
Maks. 8,5 m for øvrig bebyggelse.
Ventilationsanlæg, skorstene, master og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
Højder måles fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.

5.3 Nedrivning
Eksisterende bygninger i lokalplanområdet kan nedrives.
Ad 5.3
Eksisterende bygninger er markeret på Kortbilag 2.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) må ikke medføre blændingsgener.

6.2 Tagflader
Tagflader, der ikke anvendes til solenergianlæg, skal fremstå som 'grønne tage' i form af beplantning
med fx mos-sedum eller græstørv.
Mindre tagpartier, eller tag på mindre bygningsdele, kan dog dækkes med glas.
Ad 6.2
Brandventilation og andre mindre tekniske installationer på tagene kan udføres i andre materialer.

6.3 Bebyggelsens udseende, generelt
Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.
Værksteds- og administrationsbygninger skal fremstå som en helhed med et nutidigt ariktektonisk
udtryk.
Bygningernes facadeudtryk skal afspejle bygningernes funktion. Facadeelementer, såsom
vinduespartier, vinduesbånd, porte og åbninger, skal bidrage til et harmonisk facadeudtryk.
Ad 6.3
Da den konkrete disponering og udformning af busdepotet ikke er kendt, er der ikke fastsat
detaljerede bestemmelser om bebyggelsens udseende. Det forudsættes, at bebyggelsens
arkitektoniske kvalitet sikres i forbindelse med udbud og projektering af busdepotet.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Beplantningsbælte
Der skal etableres et min. 15,0 m bredt afskærmende beplantningsbælte mod omgivelserne omkring
busdepotet.
Beplantningsbæltet skal tilplantes med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter af
træer og buske.
Beplantningsbæltet skal udvikle sig til at få et skovudtryk. Det skal på sigt bære præg af fuldkronede
træer, der dominerer udtrykket.
Der skal være en underplantning af mindre træer og buske.
Der skal være stor variation i arter.
Beplantningen skal understøtte levesteder for hjemmehørende dyrearter.
Beplantningsbæltet kan enkelte steder afbrydes på korte strækninger af adgangsveje og
kabeltracéer.
Ad 7.1
Eksempler på træer, der opfylder betingelserne:
Høje træer:
Stilkeg, Quercus robur
Vintereg, Quercus petrea
Skovfyr: Pinus Sylvestris
Lind, Tilia cordata
Avnbøg; Carpinus betulus
Mellemhøje træer:
Pil, Salix cinerea
Pil:, Salix caprea
Birk: Betulus pendula
Birk; Betulus pubescens
Navr, Acer campestre
Røn: Sorbus aucuparia
Fuglekirsebær; Prunus avium
Skovæble; Malus Sylvestris
Eksempler på buske, der opfylder betingelserne:
Store buske:
Kirsebær kornel; Cornus mas
Tjørn: Crataegus laevigata
Hassel, Corylus avellana
Hæg; Prunus padus
Kvalkved; Virburnum opulus
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Rød Kornel; Cornus sanguinea
Mindre buske:
Fjeldribs, ribes alpinum
Krybende pil: Salix repens
Dunet gedeblad: Lonicera xylosteum
Tørst, Rhamnus frangula
Blågrøn rose; Rosa dumalis
Hunderose: Rosa canina

7.2 Hegn
Der skal etableres hegn mod omgivelserne, på indersiden af beplantningsbæltet nævnt i punkt
7.1. Hegnet skal være et trådhegn.

7.3 Støjafskærmning
Der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning som støjvold, støjmur eller
lignende, i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at støjbestemmelserne i pkt. 10 overholdes.
Støjafskærmningen skal placeres i beplantningsbæltet (beskrevet i pkt. 7.1), således at det er
placeret langs beplantningsbæltets kant mod busdepotet.

7.4 Bevaring af beplantning, hegn
Hegnet af bevaringsværdig beplantning markeret på Kortbilag 2 skal bevares. Eventuel udtynding
eller fornyelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
Ad 7.4
For at bevare beplantningen, bør der ikke forekomme gravning, oplag eller kørsel indenfor de
bevaringsværdige træers drypzone.
Læhegnet mod vest bevares som en blandet beplantning, med særlig fokus på at bevare
egetræerne.
Det bevarede hegn af beplantning vil kunne indgå som en del af beplantningsbæltet jf. pkt. 7.1.
Der er andre læhegn i området, primært bestående af rønnebær. Det anbefales at bevare disse.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Egnsplanvej, som vist på Kortbilag 2.
Ad 8.1
Der kræves dispensation fra en servitut for at etablere vejadgangen. En dispensation vil bero på
konkret vurdering af et påtænkt detailprojekt. Energinet vil dog se positivt på, at der på nærmere
bestemte vilkår kan etableres en vejadgang henover servitutarealet.

8.2 Veje
Der udlægges et areal til Egnsplanvej, markeret på Kortbilag 2.
Syd for Egnsplanvej skal der udlægges tilstrækkeligt areal til en udvidelse af vejkrydset ved
vejadgangen med en ny venstre- og højresvingsbane.

8.3 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til min. 0,75 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

8.4 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til min. 0,5 plads pr. 100 m² etageareal.
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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.

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
Der skal etableres et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet inden afledning til recipient
(bæk, å, sø, fjord eller hav).
Regnvandsbassinet skal have et areal på min. 4.500 m².
Der skal sikres vejadgang til regnvandsbassinet.
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.
Regnvandsbassinet kan indgå som en del af beplantningsbæltet jf. pkt. 7.1.
Regnvandsbassinet kan tiltrække fugle. Af hensyn til flyvesikkerheden ved Aalborg Lufthavn, sendes
alle ansøgninger om etablering, retablering eller oprensning til høring hos Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse, inden der gives tilladelse.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
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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.aalborgforsyning.dk/renovation

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.
Der reserveres arealer til kabler, markeret på Kortbilag 2. Indenfor arealreservationen må der ikke
bebygges, etableres parkerings- eller køreareal eller beplantes med træer med dybtgående rødder.
Der må dog etableres en vejadgang vinkelret på kablets tracémidte, markeret på Kortbilag 2.
Ad 9.6
Det reserverede areal til et kabel er sikret gennem en servitut, og det kræver derfor en dispensation
at etablere vejadgangen. Servitutarealet administreres meget restriktivt af Energinet, hvorfor
dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt. En dispensation vil bero på konkret vurdering
af et påtænkt detailprojekt. Energinet vil dog se positivt på, at der på nærmere bestemte vilkår kan
etableres en vejadgang henover servitutarealet.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål 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.

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.
Ad 10.2
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3 og 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.2.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.

Ad 12.1 Betingelser,
Aalborg Kommune henleder opmærksomheden på Planlovens § 15, stk. 2, nr. 12 og Byggelovens §
4. Heraf fremgår bl.a. at kommunen, allerede inden påbegyndelse af et byggearbejde, kan stille
krav om udførelse af afskærmende foranstaltninger, som fx støjvolde - alternativt, at der stilles
økonomisk sikkerhed for, at anlæggene udføres.
Det vil sige, at der ikke kan meddeles byggetilladelse før støjvoldene er anlagte, eller der er stillet
økonomisk sikkerhed, således at arbejdet kan blive udført senere, dog senest inden byggeriet tages
i brug.
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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
lokalplan for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 08-012 Transformerstation og luftledningsanlæg, Gistrup, Sdr. Tranders, AUC.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper.

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 efter planlovens § 47, 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
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ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Service
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3

Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

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

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Institutioner

Rekreative formål

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

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

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Oplagsvirksomhed o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7

Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5
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Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4

Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik

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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B
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14d
25d

14i
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8u
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Signatur
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Lokalplangrænse

Overføres til byzone

Delområdegrænse

Landbrugsnotering

0
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 4-4-122 og kommuneplantillæg 4.067 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Planerne omfatter et projekt i lovens Bilag 2, pkt. 10 b, som handler om infrastrukturprojekter i form
af anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af parkeringsanlæg. Det vurderes, at der ikke er
tale om et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i eksisterende planer. 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
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
"Lokalplanens baggrund og formål", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
"Lokalplanområdet", med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende brug.
"Lokalplanområdets 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" i lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit
relevante:
"Kommuneplan", hvor lokalplanen beskrives i forhold til kommuneplanlægningen.
"Natura 2000-områder" og "Bilag IV-arter", med en beskrivelse af Natura 2000-områder og Bilag
IV-arter.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Denne miljørapport behandler planernes miljøpåvirkninger i forhold til landskab, fremkommelighed
og støj.
Hvad angår landskabet, forholder miljørapporten sig til de ændringer i landskabet, som planerne vil
medføre. Da den oprindelige beplantningsstruktur i området ikke kan bevares, sikres der med
planlægningen et bredt beplantningsbælte rundt om det nye busdepot.
Hvad angår fremkommeligheden, forventes busdepotet ikke at betyde det store, da busserne kører
til og fra busdepotet udenfor myldretiden. Der etableres dog ekstra svingbaner ved udvidelsen af
krydset, som er vejadgang til busdepotet.
Hvad angår støj, vil der være krav om støjafskærmning. Afhængigt af om den eksisterende bolig i
området bevares eller ej, vil støjafskærmningen have forskelligt omfang, og dermed forskellig
landskabelig påvirkning.
Med planlægningen er de negative miljømæssige påvirkninger delvist afbødet gennem
bestemmelser om beplantningsbælter og støjafskærmning.
Det har været overvejet som alternativ i processen, om eksisterende beplantningsbælter kunne
sikres bevaret, men det har ikke været en mulighed af hensyn til busdepotets indretning og drift.
I den efterfølgende byggesagsbehandling vil det blive påset, at planbestemmelserne overholdes,
således at de afbødende foranstaltninger sikres.
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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.

Landskab
Med planlægningen for et busdepot på kanten af Indkildedalen, vil der ikke længere være ubrudte
landzonearealer mellem Gistrup og Aalborg by, og byzonerne vokser således sammen.
Landskabeligt er der dog ikke tale om en sammenvoksning, da Gistrups naturlige afgrænsning ligger
ved Landbækken. Her er der i byudviklingsplanen for Gistrup udlagt en grøn kile i et tidligere
erhvervsområde, der har som mål at sikre forlængelsen af Poulstrup Sø-kilen, der er en del af
Indkildedalen.
Erhvervsområdet nord for Gistrup kan således identitetsmæssigt betragtes som en del af Aalborg by
snarere end Gistrup, og det nye område til et busdepot vil fuldender denne sammenhæng.
Der vil således fortsat være en oplevet landskabelig adskillelse mellem Gistrup på sydsiden af
Indkildedalen og Aalborg Øst på nordsiden. Tilsvarende vil der være en forbindelse gennem
Indkildedalen i form af Poulstrup Sø-kilen ved Landbækken, langs jernbanen.
Med undtagelse af hegnet af beplantning i områdets sydvestlige hjørne, giver planlægningen ikke
mulighed for at bevare eksisterende beplantningsstrukturer i området, hvilket svækker oplevelsen af
landskabet. Dog fastsættes der i planlægningen bestemmesler for et nyt beplantningsbælte i kanten
af de fremtidige busdepot.
Afhængigt af hvor stor en del af området der benyttes til busdepot, kan det kommende
beplantningsbæltes placering variere. Omfanget af den landskabelige påvirkning vil derfor afhænge
af den konkrete udformning.
Der er et potentiale i at benytte Poulstrup Sø-kilen og områderne omkring Landbækken til at
håndtere og forsinke regnvand fra området i kombination med rekreative værdier. Planlægningen
forudsætter at regnvand håndteres på egen grund med regnvandsbassiner, men den overordnede
planlægning åbner op for muligheden for at etablere et større projekt i Poulstrup Sø-kilen.
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Illustrationen viser landskabsprincippet for busdepotets indpasning i landskabet, herunder muligheden for at benytte
ådalen syd for området til våd natur og rekreation.

Fremkommelighed
Placeringen af et busdepot syd for Nyt Aalborg Universitetshospital vil medføre at krydset skal
ombygges til et firbenet kryds. Der forventes op til 140 busser i døgnet, heraf en del 24-metersbusser. Samtidig vil der være en vis medarbejdertrafik til og fra depotet.
Busserne har som udgangspunkt forladt depotet senest kl. 6:30 om morgenen. Der vil være en vis
trafik tilbage til depotet fra kl. 9-10. Disse busser kører igen ud omkring kl. 13. Størstedelen af
busserne returnerer herefter til depotet efter kl. 18.
Der er ikke sammenfald mellem bussernes trafik til/fra området og spidsbelastningsperioderne om
morgenen og eftermiddagen. Mængden af busser vil således ikke have den store betydning for
krydsets kapacitet i myldretiden.
Ambulancekørslen til Nyt Aalborg Universitetshospital vil ikke blive påvirket, da ambulancerne kører
ad Hadsundvej. På de tidspunkter hvor der vil være mange busser til og fra busdepotet, vil der være
tilstrækkelig kapacitet på Egnsplanvej til at eventuelle udrykningskøretøjer kan passere busserne.
Cyklister og fodgængere kan ikke færdes langs Egnsplanvej, hvorfor de må ankomme til busdepotet
via krydset ved Nyt Aalborg Universitetshospitals arealer.
Krydset skal som følge af planlægningen udbygges med en højresvingsbane på Egnsplanvej fra
vestlig retning, og en venstresvingsbane på Egnsplanvej fra østlig retning. Udbygningen er ikke
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nødvendig pga. antallet af busser og biler til busdepotet, men alene fordi krydset udvides fra et
trebenet til et firebenet kryds.
Trafikken på Selma Lagerløfs Vej og Hadsundvej forventes ikke at blive påvirket i negativ retning, da
busserne vil køre uden for de perioder, hvor trafikbelastningen er størst, og hvor flest bløde
trafikanter bruger vejen.
Der vil sideløbende med anlægget af busdepotet og færdiggørelsen af Universitetshospitalet blive
anlagt enkeltrettede cykelstier på Selma Lagerløfs Vej og Hadsundvej på hele strækningen fra
Universitetsboulevarden til Gistrup. Dermed øges trygheden for bløde trafikanter, idet de ikke skal
krydse Hadsundvej ved bygrænsen til Gistrup.
Samtidigt ombygges krydset Egnsplanvej/Hadsundvej/Selma Lagerløfs Vej, så krydset vil fungere
som et traditionelt firbenet kryds. Udover de enkeltrettede stier vil grøntiden for cyklister blive øget
markant, da de vil skulle følge bilernes grøntid og ikke have sin egen grøntid.

Støj
Med planlægningen lægges der op til at hele arealet skal anvendes til busdepot. Det er dog ikke
muligt med planlægningen at sikre, at hele arealet vil blive taget i brug til den planlagte anvendelse.
Der er derfor en risiko for at den eksisterende bolig på arealet ikke bliver inddraget til busdepot, og
at busdepotet derfor vil være beliggende ved siden af boligen, som er en lovligt eksisterende
støjfølsom anvendelse. Der vurderes ikke at opstå problemer med støj i forhold til Nyt Aalborg
Universitetshospital.
Da det konkrete projekt for busdepotet ikke er kendt på nuværende tidspunkt, er der ikke udarbejdet
en støjredegørelse. Der vil i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse blive stillet krav om
udarbejdelse af en støjredegørelse, der dokumenterer at støjgrænseværdierne er overholdt. I den
forbindelse vil det være en fordel at drøfte indretning og disponering med miljømyndigheden.
Hvis busdepotet placeres ved siden af en støjfølsom anvendelse, indebærer det betydeligt større
krav til støjafskærmningen mod den støjfølsomme anvendelse. Det kan indebære en højere støjmur
eller støjvold, eller eventuelt begrænse indretningen af busdepotets arealer. Dette kan derfor have
en afledt effekt på landskabet, da en eventuel støjvold vil ændre på landskabets udformning langs
Indkildedalen.
Det vurderes i så fald at være muligt at etablere tilstrækkeligt støjafskærmning, men det kan
eventuelt vise sig umuligt at placere og indrette et konkret projekt for et busdepot side om side med
den støjfølsomme anvendelse i lokalplanområdet, fordi støjgrænseværdierne ikke vil kunne
overholdes. I så fald vil det på baggrund af det konkrete projekt være muligt at ekspropriere den
støjfølsomme anvendelse indenfor lokalplanområdet, således at plangrundlaget kan realiseres med
den ønskede anvendelse på arealet.

Side 55

Udkast

Lokalplan 4-4-122

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:
Landskab
De eksisterende beplantningsstrukturer kan ikke bevares, men lokalplanen sikrer at et nyt, bredt
beplantningsbælte omslutter den nye anvendelse, således at den landskabelige påvirkning
mindskes.
Fremkommelighed
Planerne påvirker ikke fremkommeligheden på vejene i området, men der etableres svingbaner i
forbindelse med krydsudvidelsen ved vejadgangen til busdepotet.
Støj
Lokalplanen foreskriver at busdepotet ikke må støje mere end de vejledende grænseværdier mod
støjfølsomme anvendelser, i tilfælde af at boligen bevares. Desuden fastlægges det i planerne, at
busdepotet maksimalt må være miljøklasse 4, for at sikre at busdepotet etableres på en måde der
giver en begrænset en miljømæssig påvirkning.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
0-alternativet vil betyde, at der ikke kan indrettes et busdepot på arealet, og driften af den kollektive
trafik i Aalborg by vil dermed blive vanskeliggjort. Andre mulige placeringer af busdepotet har været
overvejet, men valget er faldet på dette areal, bl.a. ud fra overvejelser om placering i nærhed til
overordnede vejnet.
Det har som procesalternativ været overvejet, om der med planens bestemmelser kunne sikres en
hel eller delvis bevaring af områdets eksisterende beplantningsstruktur. Det blev fravalgt, da det
sandsynligvis ikke vil være muligt at forene med en effektiv indretning og drift af busdepotet.
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Overvågning
Det konkrete projekt for et busdepot ikke er kendt i forbindelse med planlægningen. Det vil det i den
efterfølgende byggesagsbehandling skulle påses, at projektet lever op til planerne. Her må der
forventes dialog om diverse løsningsalternativer.
Landskab
Med planens bestemmelser om beplantning, vil det i byggesagsbehandlingen blive påset, at der
etableres beplantning som betingelse for ibrugtagning.
Fremkommelighed
Med planens bestemmelser om veje og vejadgang, vil det i byggesagsbehandlingen blive påset, at
der etableres en vejadgang som en krydsudvidelse som betingelse for ibrugtagning.
Støj
Med planens bestemmelser om miljøklasser og støj, vil det i byggesagsbehandlingen blive påset at
busdepotet etableres i en tilstrækkeligt lav miljøklasse, og at der etableres tilstrækkelige
støjafskærmende foranstaltninger som betingelse for ibrugtagning.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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