Kommuneplantillæg

4.074 Område ved Reno Nord ved
Troensevej

Kladde

Tillægget er under udarbejdelse

Forslag til kommuneplantillæg godkendt af Aalborg Byråd den xx. xx 2022 punkt x
Offentliggjort den xx. xx 2021
Høringsfrist den xx. xx 2021
Offentlig høring
Har du indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan de sendes via knappen "Skriv en
kommentar" i højre side på det digitale kommuneplantillæg. Her kan du også løbende se andre
borgere og interessenters kommentarer til kommuneplanforslaget.
Fakta om kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget muliggør opførelse af et anlæg til sortering af affald, og skabe et robust
samlet administrationsgrundlag for den fremadrettede udvikling af området til tekniske formål,
så der sikres den bedst mulige synergi til Reno- Nords nuværende og fremtidige funktioner. Et
andet formål er at sikre at området udvikles og bebygges i en visuel og et funktionelt samspil
med landskabet i Romdrup Ådal , herunder Landbækken og Romdrup Å.
Kommuneplantillægget består af:
Redegørelse til tillæg 4.074 For et område øst Reno-Nord ved Troensevej
Retningslinje Grønt Danmarkskort
By og bydelsbeskrivelse for Erhverv Øst
Kommuneplanramme 4.8.T4 Nordjyllands Ressourcepark, nordøst
Kommuneplanramme 4.8.T5 Nordjyllands Ressourcepark, sydøst
Kommuneplanramme 4.8.R5 Langs Romdrup Å

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 4-8-103.
Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kommuneplantillæggets indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte
Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243.
Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt.
Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)". Miljørapporten findes
sammen med lokalplan 4-8-103.
Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:
Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under "Nyheder"
Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner
Alternativt ved personlig henvendelse hos:

Bibliotekerne i Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige
udvikling. Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for
handlemulighederne og levevilkår i lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde
mellem politikere, borgere og en række organisationer og foreninger.
Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammer.
Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og
fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og områder i Aalborg
Kommune. Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for
økonomisk prioritering mellem forskellige kommunale opgaver.
Retningslinjer er byrådets langsigtede politik for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den
kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser
i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hertil kommer retningslinjer for benyttelse og
beskyttelse af det åbne land.
Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes.
Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen og retningslinjer.
Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen.
Der kan, med andre ord ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan
byrådet beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Hvornår laves der kommuneplantillæg?
De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker
det på baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil
normalt også betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til,
hvordan nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes.
Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur,
retningslinjer eller hvis der er tale om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en
større offentlighedsprocedure. Kommunen skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at
indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden. Yderligere skal kommunen forestå en
oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og
nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til kommuneplantillæg.

Forslaget til kommuneplantillæg
Som udgangspunkt offentliggøres forslag til kommuneplantillæg i mindst 8 uger. Hvis der alene er tale
om mindre ændringer i kommuneplanrammer, der ikke strider mod planens hovedprincipper eller er
uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur er fristen dog mindst 4 uger.
Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg, offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, i
mindst 8 uger. 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 tillægget endeligt.
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 forslag til kommuneplantillæg.
Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de
ejendomme, der er omfattet af tillægget.

Om miljøvurdering (MV)
Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i
form af en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven.
Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget
ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold, påklages til
Planklagenævnet senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Klageportalen findes via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen,
skal sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Det endelige kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af
kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger:
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende
område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid
med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i
kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.

Klagevejledning
Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår retlige
spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens
hensigtsmæssighed.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen,
skal sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land, Byudvikling og Byggeri.
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af planen. Det koster et gebyr at klage.
Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Redegørelse
Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
Tillægget vedrører kommuneplanen for et område øst for erhvervsområdet i det østlige Aalborg og
omfatter det eksisterende rammeområde 4.8.R5 Langs Romdrup Å. Med kommuneplantillægget ændres
hovedparten af den sydlige del af rammeområdet til to nye kommuneplanrammer til tekniske anlæg
(virksomheder med tilknytning til affaldshåndtering) 4.8.T4 Nordjyllands Ressourcepark, nordøst og
4.8.T5 Nordjyllands Ressourcepark, sydøst på i alt ca. 14 ha. Langs Landbækken mod syd og Romdrup
Å mod øst fastholdes den rekreative ramme i en bræmme på ca. 40 meter.
Følgende tekst i kommuneplanramme 4.8.R5 Langs Romdrup Å: "Området skal fremstå som et
græsklædt engareal med enkelte træer og buske". Ændres til:
"Området skal fremstå med mangfoldighed og variation for at sikre biodiversitet og naturkvalitet.
Beplantning skal indpasses i ålandskabet. Mod det åbne land skal den bidrage til afskærmning af
erhvervsområdet."
Ændringen foretages, for at give muligheder for en variation i sikringen af den rekreative ramme langs
Romdrup Å.
Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser herunder også by- og bydelsbeskrivelsen for
Erhverv Øst.

Gældende kommuneplanrammer - kort med 4.8.R5 og tillæggets nye rammer vist med gult.

Nye kommuneplanrammer - kort med 4.8.T4, 4.8.T5 og 4.8.R5.

Gældende retningslinje for økologisk forbindelse i Grønt Danmarkskort.

Justeret kort til retningslinjen for økologisk forbindelse i Grønt Danmarkskort.

Ændringer af Grønt Danmarkskort
Udpegningen af den økologiske forbindelse til Grønt Danmarkskort justeres så den tilpasses den
justerede rekreative ramme 4.8.R5 Langs Romdrup Å, på ca. 40 meter mod nuværende 60 meter.
Derudover fjernes en smal bræmme af den økologiske forbindelse fra Grønt Danmarkskort i den
nordvestlige del af område langs godsbanen. Ændringerne foretages for at tilpasse området til udvikling
inden for de tekniske rammer.
Følgende tekst i retningslinjen for Grønt Danmarkskort: "I byerne skal alle arealer, der er angivet på
kortet som Grønt Danmarkskort, friholdes for enhver form for byudvikling, bebyggelse, tekniske anlæg,
øvrige anlæg (for eksempel støjvolde/-væg) og lignende." Ændres til: "I byerne skal alle arealer, der er
angivet på kortet som Grønt Danmarkskort, friholdes for enhver form for byudvikling, bebyggelse,
tekniske anlæg og lignende."
Ændringen foretages, da det har vist sig uhensigtsmæssigt, at eksemplerne i parentesen udelukker, at
grønne jordvolde kan være en del af Grønt Danmarkskort.

Planforslagets baggrund
Danmark har fastsat et mål om at nedbringe de nationale drivhusgasudledninger med 70% i 2030 i
forhold til 1990. Ca. 1/4 af den mængde drivhusgasser, som den enkelte borger giver anledning til,
stammer fra vores daglige forbrug og deraf følgende affald og overskud af ressourcer. Affaldsproduktion
og -behandling er således centralt til at imødegå klimaforandringer.
Aalborg Kommune og Reno-Nord arbejder løbende med en grøn omstilling af affaldsbehandlingen og
skabelse af en cirkulær økonomi inden for affaldsområdet. I forlængelse af EU`S affaldsdirektiv har
kommunen og Reno-Nord derfor igangsat tiltag der sikrer, at der fremadrettet kan ske udsortering af
madaffald fra husholdningerne.
Tillægget er udarbejdet for at sikre og virkeliggøre Aalborg Kommunes vision om, hvordan
genanvendelse, genbrug, energiudnyttelse og minimering af affald håndteres. Dette sker ved at give
mulighed for at samle centrale aktører og faciliteter for affalds- og ressourcebehandling på en samlet
lokalitet i Aalborg Øst tæt på I/S Reno Nord.
Det er samtidig et ønske at få flyttet det nuværende sæsonlager for affald til nye opdaterede
lagerfaciliteter tæt på affaldsforbrændingsanlægget med deraf følgende mindre miljøbelastning, da
transportafstande minimeres.
Målet er også at sikre, at området udvikles og bebygges i et visuelt og funktionelt samspil med
landskabet i Romdrup Ådal.
I perioden 15. oktober - 12. november 2021 har der været afholdt en fordebat for etablering af
Nordjyllands Ressourcepark i Aalborg Øst. I perioden modtog Kommunen 12 skriftlige henvendelser.
Fordebatten omhandlede to områder: Et område øst for godsbanen og et vest for godsbanen.
Arealet vest for godsbanen tænkes anvendt til genbrugsplads, da Aalborg Forsyning, Renovations
nuværende faciliteter, i form af administration, drift m.m. på adressen Over Bækken 1, Aalborg, er
udnyttet fuldt ud, og de tilhørende faciliteter er utidssvarende og står over for en gennemgribende
renovering. Ideen er at disse faciliteter skal flyttes til Aalborg Øst, og vil naturligt indgå som en del af
Nordjyllands Ressourcepark.
Planlægningen for området vest for godsbanen kører i selvstændig proces.

Kort fra fordebat.

Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg besluttede på møde den 10. december 2021, at der
udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for arealet på ca. 20 ha øst for godsbanen til
affaldshåndtering til I/S Reno Nord, og at udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan for arealet
vest for godsbanen igangsættes, afhængig af udfaldet af Miljøstyrelsens sagsbehandling på, om det er
muligt at ophæves fredskovspligten på arealet.
Dette kommuneplantillæg omfatter således kun 1. etape af Nordjyllands Ressourcepark øst for
godsbanen i erhvervsområdet i Aalborg Øst.

Kommuneplanen i dag
Planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering
Rammeområdet ligger delvist (den nordøstlige halvdel) indenfor den kystnære del af byzonen, jf.
retningslinje Kystnærhedszonen. Den nye bebyggelse vil ikke påvirke byprofilen/skyline væsentligt, idet
der i dag allerede er tilsvarende bebyggelser og erhverv i området og nærmere kysten. I
Erhvervsområde Øst, som ligger mellem området og kysten, må der etableres bebyggelse i 30 - 80
meters højde. Området grænser ligeledes op til Reno-Nord, hvor der tillades byggeri i op til 50 meters
højde. Bebyggelsen vil ikke blive højere end eksisterende bebyggelse og er placeret i den yderste del af
kystnærhedszonen. Derfor vurderes det, at der ikke vil ske ændringer af den visuelle påvirkning af
kysten.

Fuglekollisionsradius
Rammeområdet ligger indenfor fuglekollisionsradiussen fra Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg, jf.
retningslinje Aalborg Lufthavn. Der forventes at blive planlagt et eller flere regnvandsbassiner inden for
rammeområdet. I udformning og størrelse af bassinerne indtænkes der tiltag for at hindre fugleophold.
Dette gøres i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Gældende kommuneplanrammer
Området ligger i dag i en rekreativ ramme i kommuneplanen 4.8.R5 Langs Romdrup Å og er dermed
udlagt til fritids- og rekreative formål, og skal fremstå som et græsklædt engareal med enkelte træer og
buske.
Området er i dag byzone og delvist udnyttet ud fra eksisterende lokalplan 08-022 Tranholmvej Syd, som
angiver at området (delområde B) kan anvendes til erhvervsformål. Området må kun anvendes til
indretning af oplagspladser for entreprenører, bygge- og anlægsvirksomhed og lignende virksomheder.
Der må kun opføres bygninger i begrænset omfang og kun af en art, som er nødvendig for områdes
benyttelse til oplagspladser (lagerbygning, kontor, folkerum). Intet punkt af en bygnings ydervæg eller
tagflade må ud fra eksisterende lokalplan være hævet mere end 4,5 m over terræn, og
bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 10. Desuden fremgår det, at der
langs vestsiden af Romdrup Å skal udlægges et 50 m bredt beplantnings- og græsbælte.
Den fremtidige anvendelse er således ikke i overensstemmelse med de gældende
kommuneplanrammer.
Grønt Danmarkskort - landskab
Områdets kanter (på nær en lille strækning mod vest) er udpeget som økologisk forbindelse i Grønt
Danmarkskort i kommuneplanen, og skal friholdes for byudvikling, anlæg o.l. I kanten af området er der
potentiale for visuelle og rekreative tiltag, mere biodiversitet og fokus på overgangen til det åbne land.
Øst for Romdrup Å uden for planlægningsområdet er der udpeget arealer som "Bevaringsværdige
landskaber" og "Større uforstyrrede landskaber". Planlægningen har ikke overlap med disse
udpegninger. Visuelt vil virkeliggørelsen af planlægningen udgøre en visuel påvirkning af landskabet,
ligesom det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg gør det i dag, dog vil det synes mindre bastant.
Planlægningen er ikke i overensstemmelse med Grønt Danmarkskort, da bræmmen er ca. 60 meter - 20
meter bredere end der vurderes at være nødvendig for at sikre den grønne forbindelse langs
Landbækken og Romdrup Å.
Højspændingskabler
I den vestlige kant af planlægningsområdet ligger et højspændingskabel, der skal tages hensyn til i
planlægningen.
Sti
I kommuneplanen er der udlagt en potentiel tværgående sti fra vest mod øst, der skal sikres i det videre
planarbejde.

Klima - oversvømmelse
Området er berørt af kommuneplanens retningslinje om risikokortlægning for oversvømmelse,
Risikokortlægning fra 2013. Det vil sige, at der er høj risiko for oversvømmelse. I lokalplanlægningen,
skal der redegøres for klimatilpasningstiltag/risiko for oversvømmelse, herunder afværgeforanstaltninger.

Overordnede bindinger
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 kan skade et Natura 2000-område.
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 "Hammer Bakker", som ligger ca. 9,5 km nord for
planlægningsområdet. Som følge af den betydelige afstand vurderes gennemførelsen af planen hverken
i sig selv eller sammen med andre planer og projekter ikke at ville påvirke Natura 2000-områderne
væsentligt. Resultatet af screeningen medfører desuden, at der ikke skal foretages en egentlig Natura2000 konsekvensvurdering.
Hvor Romdrup Å løber ud i Limfjorden, er fjorden ikke udpeget som Natura 2000-område.
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.
Planområdet ligger inden for udbredelsesområde for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag
IV. Da området er intensivt dyrket landbrugsjord vurderes, at det ikke opfylder betingelserne som yngleeller rasteområde for bilag IV-arter. Der kan dog ikke udelukkes, at der vil kunne træffes forurangerende
flagermus i området, og at vandløbende kan fungere som ledelinjer for flagermus i området. Ligeledes
kan det ikke udelukkes, at odder færdes langs vandløbene. Etablering af beplantningsbælte langs
Romdrup Å vil være en forbedring for flagermus og odder. Samlet set vurderes planlægningen derfor
ikke, at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på
habitatdirektivets bilag IV.
Grundvand
Planområdet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), samt indvindingsoplande
til almene vandværker og kildepladszoner.
Byggelinjer
Den største del af området er omfattet af skovbyggelinje, og planens virkeliggørelse forudsætter
dispensation/ophævelse af denne. I områdets sydøstlige del er der endvidere udpeget en
åbeskyttelseslinje.

Arkæologi
Det er vurderingen at der ikke umiddelbart er oltidslevn af væsentlig kulturhistorisk interesse i
planområdet.

Anden kommunal planlægning
Godsbane
Mod vest er en jernbane til godstransport til og fra Port of Aalborg, der skal tages hensyn til i
planlægningen.

Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om miljøvurdering
af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)". Miljørapporten findes sammen med lokalplan 48-103 Nordjyllands Ressourcepark, Troensevej, Erhvervs Øst.

Retningslinjer
Retningslinjer

Grønt Danmarkskort
De særlige naturområder og økologiske forbindelser udenfor byerne, der er angivet på kortet, skal
friholdes for byudvikling, samt for tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende.
De potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser udenfor byerne, der er angivet på
kortet, skal normalt søges friholdt for byudvikling, samt for tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende.
Der kan i særlige tilfælde etableres tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende, dog kun som integrerede
elementer i samspil med natur- og rekreative interesser, og hvis de ikke med rimelighed kan henvises til
en placering uden for Grønt Danmarkskort. Der skal tilstræbes synergieffekter, for eksempel med
græsning af dyr og afskærmning med læhegn.
I byerne skal alle arealer, der er angivet på kortet som Grønt Danmarkskort, friholdes for enhver form for
byudvikling, bebyggelse, tekniske anlæg og lignende.
Afsnittene 1-3 gælder dog ikke for tekniske anlæg af national betydning eller linjeinfrastrukturanlæg (for
eksempel veje, jernbaneforbindelser, ledninger og lignende).
I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser både i og udenfor byerne, der er
angivet på kortet, skal forbindelser for dyr og mennesker samt udveksling af svampe og planter sikres og
forbedres. Afskæres forbindelsen undtagelsesvis af anlæg, for eksempel veje, jernbaneforbindelser,
ledninger og lignende, skal disse indrettes sådan, at spredningsmulighederne opretholdes. Dette kan ske
ved at etablere faunapassager og ledelinjer som skovbryn, læhegn, udyrkede bræmmer langs vandløb

mv. De rekreative forbindelser skal ligeledes opretholdes, for eksempel med viadukter eller cykel- og
gangbroer, så cykelruter og stier opretholdes. Undtagelsesvis kan der ved særlige tilfælde efter en
konkret vurdering etableres hegn for eksempel i forbindelse med naturplejeprojekter.
Generelt
Indenfor Grønt Danmarkskort kan der efter konkret vurdering etableres anlæg, der understøtter
arealernes funktion som natur-/rekreativt areal, men kun som integrerede elementer i samspil med
stedernes natur-, landskabs- og rekreative interesser (fx legepladser, formidlingsfaciliteter, shelters,
toiletfaciliteter, bebyggelse i form af kolonihavehuse, regnvandshåndtering o.l.).
Udpegningerne i Grønt Danmarkskort er ikke til hinder for bygninger og anlæg, der er nødvendige for
landbrugs- og skovbrugsdriften, samt eksisterende lovlig bebyggelse, anlæg og infrastruktur.
Udpegningerne og reguleringerne i Grønt Danmarkskort er udarbejdet i overensstemmelse med
gældende Natura 2000 planer. Desuden indeholder Grønt Danmarkskort en sikring af bilag IVdyrearters yngle- og rasteområder samt bilag IV-plantearters voksesteder, da forekomst af Bilag IVarter og sårbare arter er en del af udpegningsgrundlaget for Naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
Udpegning til Grønt Danmarkskort vil ikke indebære nye restriktioner for hverken Forsvarsministeriets
nuværende eller fremtidige aktiviteter i nationalt og internationalt beskyttede naturområder eller i
andre områder, der måtte blive omfattet af Grønt Danmarkskort. Dette gælder uanset, at det uden for
Forsvarsministeriets arealer er hensigten, at kommunerne ved deres administration af planloven eller
anden lovgivning skal lade hensynet til en udpegning af et areal til Grønt Danmarkskort indgå i
kommunens vurdering af, om der kan gives tilladelse til det ansøgte.

Erhverv Øst

Mål og Perspektiver
Erhvervsområde Øst og Aalborg Havn er et industriområde af betydning for hele regionen. Området er
kun delvist udbygget og har fortsat et udviklingspotentiale. I området skal der kunne placeres større
industri, havnerelaterede erhverv samt industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav.
I den fremtidige udbygning skal det sikres, at afviklingen af trafikken fra især Aalborg Havn, men også fra
den øvrige del af erhvervsområdet, sker så genevirkningerne for boliger og rekreative områder
minimeres.
Det er også et mål at understøtte områdets strukturerende beplantning samt naturgenopretning og
tilgængeligheden langs Romdrup Å. Ydermere skal der arbejdes for en grøn rekreativ forbindelse der
også kan have funktion af en spredningskorridor parallelt med Limfjorden udenom de ikke tilgængelige
havnearealer.

Byudviklings- og byomdannelsesområder
De primære byudviklingsmuligheder i Erhverv Øst ligger i tilknytning til havnen, de nordligste
industriområder langs Tranholmvej samt Nørkæret. Her skal erhvervsudviklingen baseres på områdets
gode tilgængelighed til det overordnede vejnet, jernbanen og Aalborg Havns faciliteter.
På Østhavnen er der store arealer til industri, håndværk og handel med direkte eller indirekte tilknytning
til havnen og til transportsektoren.

Langs Tranholmvej er der fortsat muligheder for udbygning primært i det nordlige industriområde ved
Kertemindevej. Området er udlagt til store og mellemstore industrivirksomheder.
Nørkæret samt den østligste del af havneområdet er udlagt til virksomheder med særlige krav til
beliggenhed. Virksomheder, der falder ind under denne kategori, støjer, støver, lugter eller afleder meget
proces- eller spildevand. Derfor er det nødvendigt, at de placeres i en vis afstand fra boliger eller
følsomme virksomheder. Der er fortsat behov for arealer til disse formål, hvorfor der er mulighed for dette
mod øst. Inden for havnens område skal virksomhederne yderligere have behov for placeringen i
havneområdet. Det forventes, at behovet for sådanne områder vil stige i fremtiden, hvorfor havnens
område på sigt kan udbygges yderligere mod øst.

Perspektivområde for en udvidelse af Aalborg Havn mod øst.

I den østlige del af havneområdet er der bl.a. placeret en asfaltfabrik.

Fortsat udviklingsmuligheder for store og mellemstore erhverv.
Havnens udbygningsmuligheder udvides.
Nørkæret og havneområder øst for Romdrup Å skal reserveres til virksomheder med særlige
beliggenhedskrav.

Byens struktur
Aalborg Havn, Østhavnen
Placeringen af Grønlandshavnen var i 1972 startskuddet for Aalborg Havns etablering. De efterfølgende
gods- og offshorevirksomheder er i hovedsagen alle etableret i 1980'erne og siden omdannet.
Aalborg Havn planlægges udbygget med lange lige bolværker mod fjorden. Det medfører, at
havnearealerne kan bliver op til 900 m dybe. Grønlandshavnens bassin fastholdes uændret som det
eneste havnebassin.
Havnearealerne nærmest bolværket vil blive forbeholdt gods til og fra skibe. Afhængig af godsets type
anvendes kraner, trucks, transportbånd m.v. til håndtering af godset. Arealet nærmest bolværket vil i stort
omfang blive friholdt for større bygningsanlæg som pakhuse, siloer, tanke og kontorbygninger. Denne
kajzone vil blive fra 100 m og helt op til 400 m bred.
Længere væk fra bolværket vil der blive mulighed for at etablere virksomheder, som har behov for at
ligge enten i et transportcenter eller nær en havn, men ikke nødvendigvis i første række.
I grænsen mellem kajzonen og de bagved liggende virksomheder tænkes anlagt en ny intern havnevej
og et nyt havnespor midt gennem det langstrakte havneareal.
EU`s sikerhedsregler i forhold til terror og skibstrafik, godsterminaler m.m. har medført, at Aalborg Havn,
Østhavnen i større omfang er afspærret for uvedkommende færdsel. Afspærringen er krævet af
internationale organisationer og er nødvendig af hensyn til opretholdelse af skibstrafik til og fra havnen.
Det må forventes, at krav om afspærring af terminalområder mv. på sigt udvides til også at gælde
godsterminaler for lastvognsgods og banegods.
Erhvervsområdet langs Tranholmvej
Udbygningen i området er foregået i etaper. I det første årti efter området i 1972 blev planlagt til
erhvervsformål skete udbygningen ved Svendborgvej og siden hen Fåborgvej og Svanningevej. I
1980'erne er områderne ved Troensevej og Lundeborgvej i syd samt Assensvej og Korinthvej i den
nordlige del blevet udbygget.
I 1990èrne og 00èrne er områderne udbygget med bl.a. NDC-lager og Sørwi og ikke mindst
vindmøllefabrikken.
Industriområdet er forbeholdt størrer erhvervsvirksomheder.
Miljøklassificeringen skal sikre, at virksomheder etableres i en tilstrækkelig afstand i forhold til de
miljøfølsomme anvendelser vest for Tranholmvej. Den nordøstligste del af erhvervsområdet langs
Tranholmvej ligger inden for konsekvensområdet for Nørkæret industriområde. I denne del af området

kan der ikke etableres forureningsfølsom aktivitet eller bebyggelse.
Længst væk fra de udbyggede boligområder ligger den del af havneområdet og Nørkæret
industriområde, som er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
Endnu længere mod øst udlægges et perspektivareal med henblik på en senere udvidelse af
havnearealerne.

Aalborg Havn

Erhvervsområderne langs Tranholmvej udbygges etapevis.
Havnens arealer øges mod vest med miljøklasse 4-6.
Havnens arealer øges mod øst til Virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) - miljøklasse
4-7.

Bebyggelsens karakter
Hvor hovedparten af den tidlige erhvervsbebyggelse var af meget ordinær udformning med simple
fabriks- og lagerhaller og lidt udflydende udenomsarealer, har flere af de nyere bebyggelser markeret sig
med større fokus på den ydre fremtoning og med en udmærket arkitektonisk standard.

Reno Nord er et imponerende industrianlæg og et markant landemærke ved ankomsten til Aalborg fra øst og sydøst.

Aalborg Havns fremtidige udbygning giver mulighed for højere byggeri end der ses i området i dag. I den
østlige del (rammeområde 4.6.M2 Østhavn øst) vil enkelte bygninger kunne bygges i op til 80 meter.

Reno Nord er et markant landemærke.

Facade bebyggelse langs Tranholmvej og Rørdalsvej.

Erhvervsbebyggelse, som viser en ﬁn arkitektonisk linje.

Den arkitektoniske standard langs Tranholmvej skal øges.
De høje bygningsvolumener på havnen skal udformes med fokus på deres landemærkeeffekt set fra
omgivelserne.

Landskabet / De grønne områder
Det karakteristiske flade landskab langs Romdrup Å skal fastholdes med åbne marker og enge. Der er
på sigt mulighed for naturgenopretningsprojekter ved Romdrup Å og de omkringliggende arealer.
Formålet er at styrke åen og de tilgrænsende engarealers funktion som klimareservoirer, samtidig med at
der skal genskabes et rigt og varieret plante- og dyreliv og etableres en rekreativ stiforbindelse langs
åen.
Langs Tranholmvej er der et bredt grønt areal med spredt beplantning foran erhvervsbebyggelserne.
Langs flere af vejene i erhvervsområderne er der plantet vejtræer, hvilket er med til at strukturere
bebyggelsernes meget varierede udtryk og placering.
Inde i erhvervsområderne skal der stilles krav om grønne områder med allètræer eller grupper af træer
langs veje og tæt beplantning i naboskel, mod jernbanen og omkring oplagspladser m.v. for at styrke
områdets grønne islæt.
Beplantningsbælterne mellem erhvervsområderne skal bl.a. fungere som korridorer for kontakt til
engarealerne langs Romdrup Å for beboerne i Aalborg Øst`s boligområder. Korridorerne sikrer samtidig
at krydsningen af godsbanesporet sker på kontrollerede steder.
Ligesom vist i Fysisk Vision 2025 - Hovedstruktur 2013 skal der arbejdes for en grøn forbindelse syd om
havnen. Forbindelsen skal understøtte og forbedre sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og
plantelivet samt for friluftslivet. Som en del af Limfjordskilen skal korridoren have en tilstrækkelig bredde
til at kunne fungere som økologisk og rekreativ forbindelse.

Princip for hvordan Limfjordskilen forløber uden om havnearealerne.

Kun der hvor havnearealerne er afspærrede, skal korridoren forløbe uden om havnen, ellers bør
forbindelsen ligge langs med Limfjorden.

Grønt koncept/landskabskoncept i området Erhverv Øst.

Det er vigtigt for byens landskabelige og topografiske kendetegn, at friholde bakkefoden af GugTranders-Bakken omkring kote 5 ved en grøn korridor vest for havnearealet. Korridoren vil være med til
at understøtte arealets bevaringsværdige grønne karaktertræk, hvor den eksisterende beplantning som
hovedregel skal bevares.

Beplantningen/lunden nord for det vestlige havneudvidelsesareal ud mod fjorden vurderes at være
levested for mange småfugle og smådyr. Lunden er sandsynligvis levested for flagermus og skal derfor
bevares.
Aalborg Kommune skal arbejde hen imod at få en bæredygtig havn, med grøn karakter,
biodiversitetsfremmende tiltag, klimasikring mv.

Beplantningen, der indrammer erhvervsområderne, gør at naturen langs Romdrup Å kan opleves forholdsvis
uforstyrret.

Beplantningsbælter og de grønne forarealer langs Tranholmvej skaber karaktertræk.
Grønt præg samt allétræer/trægrupper langs de interne veje i erhvervsområdet.
Der udlægges en friholdt korridor omkring Romdrup Å.
Forbindelser til Romdrup Å samt de grønne kiler på tværs af erhvervsområdet skal sikres.
Der skal sikres rekreative og økologiske forbindelser til og langs Limfjorden. Disse forbindelser skal
sikres bag om havnearealerne, hvor indhegning af havnen gør det nødvendigt.
Lunden mod Limfjorden ved den vestlige havneudvidelse skal sikres.
Langs bakkefoden af Gug-Tranders-bakken skal der friholdes en grøn korridor af tilstrækkelig
bredde.
Aalborg Kommune skal arbejde hen imod en bæredygtig havn.

Trafikken
Aalborg Havn
Langt den største del af den tunge trafik på Tranholmvej/Rørdalsvej mod vest genereres af aktiviteter på
Aalborg Havn. Tilsvarende er der på godsbanens spor udelukkende godstrafik til og fra Aalborg Havn.

Godsbanegård
Aalborg Kommune etablerede i 1972, som led i Kongelige Grønlandske Handels udflytning fra
København til Aalborg, et sidespor til Aalborg Havn. Godsbanegården i Aalborg Midtby er nedlagt, og al
godstrafik med bane er flyttet til Østhavnen, hvor bl.a. Nordjysk Transport Center er lokaliseret.
Der er udlagt et stort område til godsbanegård. Med en moderne og rationel håndtering af godsvogne og
gods er det muligt at håndtere den nuværende mængde gods og vogne på de eksisterende spor primært
i Grønlandshavnen.
I takt med, at godstrafikken øges, er der mulighed for at udvide med helt op til 9 parallelle spor placeret
umiddelbart vest for det eksisterende spor.
Vejtrafik
Havnen og erhvervsområdet vejbetjenes primært af 3 vejforbindelser til motorvejen og Aalborg by:
Rørdalsvej, Øster Uttrup vej og Universitetsboulevarden.
En udbygget Østhavn vil medføre en forøgelse af trafikken i forhold til det nuværende niveau. Såfremt
trafikmønstret fastholdes som i dag, vil det også medføre stigninger i trafikstøjen, først og fremmest for
områder langs Øster Uttrup vej. Endvidere øges barriereeffekten langs især Øster Uttrup vej og i nogen
omfang langs Universitetsboulevarden, Humlebakken og Rødalsvej ved den stigende trafik.
De fremtidige trafikmængder forventes at medføre fremkommelighedsproblemer ved motorvejsafkørslen
ved Universitetsboulevarden og Øster Uttrupvej samt rundkørslerne ved Tranholmvej/Øster Uttrupvej og
Tranholmvej/Universitetsboulevarden. Disse kryds og strækninger må derfor påregnes ombygget i
nødvendigt omfang, efterhånden som der viser sig begyndende fremkommelighedsproblemer.
Der er udarbejdet en overordnet plan for "Infrastruktur i Aalborg Øst". Af denne fremgår, at ruten langs
Øster Uttrup Vej er den foretrukne rute for en stor del af den tunge trafik til Aalborg Havn. Det vil næppe
være muligt at ændre dette rutevalg. Derfor vil der med den stigende trafik til havnen være behov for at
tilvejebringe en mere sikker udformning af sidevejstilslutningerne på Øster Uttrup Vej. På lang sigt, kan
det vise sig nødvendigt at udvide Øster Uttrupvej.
I forbindelse med en planlagt udvidelse af Tranholmvej til 4 spor, arbejdes der på anlæg af rundkørsler i
de største kryds. Flere mindre kryds planlægges ombygget, så venstresving fra erhvervsområderne på
tværs af Tranholmvej ikke bliver muligt af hensyn til trafiksikkerheden.
Ændring af den nuværende forlægning af Rørdalsvej vil næppe i sig selv medføre større tiltrækning af
biler til denne rute. Muligheden for helt eller delvist at tilbageføre vejen bør dog fastholdes, ud fra
hensynet til tvangsruten for modulvogntog, og muligheden for enkelt at afvikle meget lange
specialtransporter til og fra havnen.
Desuden bliver Egnsplanvej et sydligt alternativ til Universitetsboulevarden. Det forventes ikke, at
etablering af Egnsplanvej umiddelbart vil flytte trafik fra de øvrige veje, bl.a. fordi ruten til og fra E45
bliver længere end ad Øster Uttrup vej og Egensevej. Problemer med fremkommeligheden kan dog
alligevel flytte trafik til og fra havnen til Egnsplanvej.

Da Tranholmvej er den eneste vejforbindelse ind i havneområdet er Aalborg Havn sårbar ved hændelser
på denne. Risikoen for hændelser vil øges efterhånden som trafikken stiger, og så kan en ekstra
vejforbindelse til havnen blive aktuel. En ny forbindelse fra Egensevej ved Nørkæret kunne være en
løsning. Løsningen kunne eventuelt etapedeles med en forbindelse til Korinthvej som første etape.
Stier og kollektiv trafik
Langs med Tranholmvej er der planlagt en dobbeltrettet cykelsti i vejens østside for at øge
tilgængeligheden til erhvervsområdet for bløde trafikanter.
Der er desuden planlagt en cykelpendlerforbindelse fra Aalborg Midtby til havneområdet. Denne sti vil
blive koblet til stien langs Tranholmvej ved Øster Uttrupvej. Derudover vil stien langs Tranholmvej blive
koblet til den eksisterende sti fra Klarup langs Egensevej.
Der lægges vægt på god tilgængelighed med kollektiv trafik til de mange arbejdspladser i området.
Derfor fastholdes muligheden for en busvej sammen med stier på tværs af beplantningsbælterne mellem
industrikvarterene langs Tranholmvej.
Langs Romdrup Å sikres mulighed for en natursti langs med åen med forbindelsesstier i
beplantningsbælterne op til Tranholmvej og boligområderne vest for vejen.
Der sikres mulighed for at færdes parallelt med Limfjorden udenom de ikke tilgængelige havnearealer
samt forbindelser til bl.a. Klarup, Øster Uttrup, Aalborg Øst mv.

Tranholmvej og Rørdalsvej skal bære den primære traﬁk fra erhvervsområdet.

Etablering af godsbanegård.
Rekreativ sti langs Romdrup Å.
Rekreativ sti langs Limfjorden/udenom havnen med forbindelse til de bagvedliggende boligområder.

Indsatsmuligheder
Den fremtidige trafikafvikling fra Aalborg Havns udviklingspotentiale skal afklares.
De høje bygninger skal udføres som positive landemærker.
Beplantning skal strukturere områdets bebyggelse.

4.8.T4 - Nordjyllands Ressourcepark, nordøst

Mål
Målet er at sikre areal til sortering og oplag af affald og funktioner tilknyttet hertil.
Det vægtes højt, at den højeste bebyggelse placeres i den vestlige del af området tættest
på eksisterende byggeri i erhvervsområdet.
Det vægtes højt, at der mod øst ikke etableres højt byggeri.
Det vægtes højt, at der sikres en rekreativ forbindelse fra området vest for godsbanen til
det åben land mod nord og øst.
Det vægtes højt, at der sikres en landskabelig hensigtsmæssig overgang fra området til det
åbne land mod nord og øst.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Teknisk anlæg
Tekniske anlæg
Forsyningsanlæg

Tekniske anlæg inkluderer anlæg til understøtning af fremtidige
affaldshåndteringsløsninger.

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 50 % af den enkelte grund

Højde
Maksimalt 20 meter
Bebyggelse skal udformes i respekt for den synlige beliggenhed mod det åbne land.
Højden på bebyggelsen skal falde fra 20 meter mod vest til maksimalt 10 meter mod øst.
Miljømæssigt eller produktionsmæssigt nødvendige bygningselementer kan være højere.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 3
Maksimalt tilladte miljøklasse: 6
Der skal sikres arealer til regnvandshåndtering.
Etablering/udformning af bassiner skal koordineres med Forsvarets Ejendomsstyrelse af
hensyn til fuglekollisions (FES).

Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2050
Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Industribebyggelse er synligt i det flade landskab.
De højeste bygningskroppe skal holdes samlet i den vestlige del af området mod
godsbanen. De skal i deres udformning og ved deres arkitektoniske bearbejdning fremstå
som et samlet præg.
Bebyggelse, anlæg og lignende skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.

Faste hegn og trådhegn skal søges suppleret med levende hegn. Faste hegn kun af
sikkerheds- og driftsmæssige årsager.

Infrastruktur
Vejadgang må kun ske fra veje med tilslutning til Humlebakken via Troensevej. Sekundær
vejadgang til Egensevej må kun ske til vedligehold og lignende.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone

Byzone.

Kladde

4.8.T5 - Nordjyllands Ressourcepark, sydøst

Mål
Målet er at sikre areal til sortering og oplag af affald og funktioner tilknyttet hertil.
Det vægtes højt, at der sikres en landskabelig hensigtsmæssig overgang fra området til det
åbne land mod øst og syd.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Teknisk anlæg
Tekniske anlæg
Forsyningsanlæg

Tekniske anlæg inkluderer anlæg til understøtning af funktioner for fremtidige
affaldshåndteringsløsninger.

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 10 % af den enkelte grund

Højde
Maksimalt 8,5 meter
Bebyggelsen skal udformes i respekt for den synlige beliggenhed mod det åbne land.
Miljømæssigt eller produktionsmæssigt nødvendige bygningselementer kan opføres i
større højde.
Området kan kun rumme bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets
anvendelse.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 3
Maksimalt tilladte miljøklasse: 6
Der skal sikres arealer til regnvandshåndtering.
Etablering/udformning af bassiner skal koordineres med Forsvarets Ejendomsstyrelse af
hensyn til fuglekollisions (FES).

Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2050
Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Industribebyggelse er synligt i det flade landskab.
Bygninger skal i deres udformning og ved deres arkitektoniske bearbejdning fremstå med
et samlet præg.
Bebyggelse, anlæg og lignende skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Faste hegn og trådhegn skal søges suppleret med levende hegn. Faste hegn må kun
opsættes af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige årsager.

Infrastruktur

Vejadgang må kun ske fra veje med tilslutning til Humlebakken via Troensevej. Sekundær
vejadgang til Egensevej må kun ske til vedligehold og lignende.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

4.8.R5 - Langs Romdrup Å

Mål
Det grønne område ligger som et samlet grønt bælte vest og nord for Romdrup Å. Området
skal fastholdes som rekreativt område.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Rekreativt område
Større rekreativt område
Nærrekreativt område

Området må ikke anvendes til forureningsfølsomme aktiviteter på grund af beliggenheden i
erhvervsområdet.

Byggemulighed
Etager
Maksimalt 1 etager

Højde

Maksimalt 6 meter
Der må kun etableres bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets drift.
Beskyttelseslinjer: Å og sø (150 meter).

Miljø og klima
Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2050
Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Området skal fremstå med mangfoldighed og variation for at sikre biodiversitet og
naturkvalitet. Beplantning skal indpasses i ålandskabet. Mod det åbne land skal den
bidrage til afskærmning af erhvervsområdet.
Tilgængeligheden til og langs Romdrup Å skal forbedres.
Ved ressourceparken mod syd skal der etableres mindst 15 meter bredt beplantningsbælte
mod det åben land.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

