Kommuneplantillæg

10.016 Bolig og Erhverv ved
Søndergade/Sygehusvej i Nibe

Kladde

Tillægget er under udarbejdelse

Forslag til kommuneplantillæg godkendt af Aalborg Byråd den xx. xx 2021 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 tilføjer en ny ramme 10.1.D6 Bolig og erhverv mellem Søndergade og
Sygehusvej, som fastsætter planområdets anvendelse til blandet bolig og erhverv i den sydlige
del af Nibe.
Kommuneplantillægget består af:
Redegørelse til tillæg 10.016
Kommuneplanramme 10.1.B22 Sygehusvej
Kommuneplanramme 10.1.D6 Søndergade/Sygehusvej
Kommuneplanramme 10.1.O2 Søndergade

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kommuneplantillæggets indhold eller brug, er du velkommen til at
kontakte Annemarie Straarup Pedersen, tlf. 99312224.
Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt.
Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet
planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige
forhold påklages, til Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal
være indsendt senest xx. xxxx 2021. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og
gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om
klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Byudvikling &
Byggeri. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din

anmodning kan imødekommes.

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
Planområdet ligger inden for de gældende kommuneplanrammer 10.1.B22 og 10.1.O2, som er
henholdsvis en boligramme og en ramme til offentlige formål.
Det er formålet med kommuneplantillægget, at udlægge en ny kommuneplanramme 10.1.D6, der
overfører en del af området til blandet bolig og erhverv. Den nye ramme giver mulighed for opførelse af
bebyggelse i 2 etager og i maksimalt 8,5 meters højde. Dette er gældende for både tæt-lav boliger,
etageboliger og erhverv. Ny bebyggelse må ikke sløre de landskabelige træk. Istidsskrænten skal fortsat
være markant i området og bebyggelse skal placeres på de plateauer, der skabes af skrænten.
Der er i den nye ramme mulighed for at bygge både tæt-lav boliger og etageboliger, så der kan opføres
boliger med enten lodrette eller vandret lejlighedsskel. Dog er det gældende for både etageboliger og
tæt-lav boliger, at de maksimalt må have en bebyggelsesprocent på 35.
Udlægget af den ny ramme 10.1.D6 betyder også, at der ændres på afgrænsningen af rammeområderne
10.1.B22 og 10.1.O2. Samtidig ændres rammen 10.1.B22, så området fremadrettet kun kan indeholde
etageboliger - og ikke som tidligere både tæt-lav og etagebebyggelser.

Gældende kommuneplanrammer

Nye kommuneplanrammer

Grønt Danmarkskort
En del af planområdet er udpeget som økologisk forbindelse og Område med særlige
naturbeskyttelsesinteresser jf. retningslinje 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 (fx støjvolde/-væg) og lignende.

I dette tillæg udtages en mindre del af arealerne i Grønt Danmarkskort i kommuneplanrammen 10.1.O2 både i den økologisk forbindelse og området med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Ved nærmere
analyse af kommuneplanrammens anvendelser og de grønne interesser ved istidsskrænten er det fundet
hensigtsmæssigt, at den del af kommuneplanrammens nordvestlige hjørne, der ligger lavere en kote 6,
fremadrettet i stedet indgår i retningslinjen Grønne og rekreative interesser i og ved byerne.

Det betyder, arealet, skal som udgangspunkt friholdes for byudvikling og anden form for bebyggelse og
anlæg. Dog vil kunne etableres bebyggelse og anlæg afledt af stedets offentlige funktion med bedst
mulig sikring af den rekreative funktion og sammenhæng.
Planforslagets baggrund
Den gamle materielgård, placeret ved Søndergade i den sydlige del af Nibe, er ikke længere i drift.
Aalborg Kommune ejer arealet og har til hensigt at udbyde området til erhvervs- og offentlige formål med
henblik på at få opført et sundhedshus til byens lægeklinikker. Samtidig ønsker en privat bygherre at
opføre boliger på et areal nord/øst for materielgården.
Området består af materielgården og en ubebyggede grund, brandstationen og en privat bolig. Området
ligger op ad parcelhusområder, etageboliger og ældreboliger, og er nabo til dyreskuepladsen. Hensigten
er, at området skal indeholde blandede byfunktioner, som kan fungere sammen, både inden for området
og i tæt nærhed til de omkringliggende områder. Hvorved der er mulighed for at styrke området som et
varieret bymiljø af boliger, klinikker og kontorerhverv. Nærheden til Aalborgvej/Løgstørvej giver mulighed

for at skabe et attraktivt byområde med let tilgængelighed fra oplandet og fra selve Nibe. Dette giver
mulighed for at samle flere typer kontorer, offentlige erhverv og institutioner, som kan styrke
sundhedshuset funktioner.

Kommuneplanen i dag
Planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering
Rammeområderne ligger indenfor den kystnære dele af byzonen, jf. retningslinje Kystnærhedszonen.
Området er synligt fra kysten.

Ved planens udarbejdelse er boligrammen og området til blandet bolig og erhvervsformål allerede
bebygget, og de indgår i en bymæssig sammenhæng med de omkringliggende bebyggede områder. I
den nye ramme til blandet bolig og erhvervsformål er der fastsat krav til bebyggelsens omfang og højder,

så det indpasses istidskrænten, som er en væsentlig del af kystlandskabet. Her er den maksimalt tilladte
højde reduceret fra 11 til 8,5 meter, og det maksimalt tilladte etageantal er reduceret fra 3 etager til 2
etager i forhold til det gældende plangrundlag.
En ny bebyggelse vil ikke påvirke skyline væsentligt, idet der i dag allerede er bebyggelser og erhverv i
området. En ny bebyggelsen vil ikke blive højere end eksisterende bebyggelse. Derfor vurderes det, at
der ikke vil ske ændringer af den visuelle påvirkning af kysten.
Byerne i Landskabet
I henhold til retningslinjerne for byerne i landskabet skal det sikres, at byudviklingen sker med
udgangspunkt i landskabets særlige karaktertræk for at fremhæve byernes unikke identiteter og fysiske
særpræg. Samtidig skal naturlige og menneskeskabte skrænter tydeliggøres som identitetsgivende
landskabselementer i forbindelse med planlægning for bebyggelse, tekniske anlæg og
lignende. Retningslinjen Byernes kant sætter krav til byggerier og anlægs placering og overgangen
mellem by og land. Retningslinjen Byernes skrænter fastsætter krav om, at skrænter i og ved byerne
skal fremhæves som identitetsskabende landskabselementer.
Planområdet er karakteriseret ved, at istidsskrænten er synlig og markant i området. Istidsskrænten
forløber gennem hele Nibe. Det er karakteristisk for Nibe, at ingen bebyggelse ligger på skrænten, men
er placeret for foden af skrænten med haver eller rekreativt areal op ad skrænten. Ny bebyggelse skal
derfor placeres på de eksisterende plateauer, foran skrænten ved Søndergade og på toppen af skrænten
i områdets nordøstlige hjørne ved Sygehusvej, så skrænten fortsat er markant i området.
Forbindelser - Mobilitet
Gennem området løber flere rekreative forbindelser, som skal understøtte bløde trafikanters mobilitet i og
imellem byområder samt forbindelser til naturen og rekreative arealer, jævnfør retningslinje Forbindelser
- mobilitet.

Jordbrug
Inden for opmærksomhedszonen omkring husdyrbrug skal planlægning for aktiviteter, der kan være i
konflikt med intensiv husdyrproduktion, ske på baggrund af beregninger af lugtgener fra den tilladte
husdyrproduktion. På baggrund heraf skal det sikres, at der tages de nødvendige forholdsregler, så
miljøkonflikter undgås.
Planområdet ligger inden for flere opmærksomhedszoner omkring husdyrbrug, som en stor del af Nibe,
jævnfør retningslinjen Husdyrbrug - opmærksomhedszoner. Jf. retningslinjen kommuneplanrammerne i
tillægget indenfor en 2500 meter opmærksomhedszone til Gelstrupvej 1 og Klæstruplundvej 4A.

I forbindelse med en efterfølgende lokalplanlægning skal sikres, at der ikke er lugtgener i området.
Oversvømmelsestruede arealer
Store dele af kommuneplanramme 10.1.O2 er truet af oversvømmelse fra henholdsvis stormflod og
skybrud i år 2050 og 2100. Jf. retningslinje Oversvømmelse fra havvand - stormflod og retningslinje
Oversvømmelse fra regnvand - skybrud skal arealer i oversvømmelsestruede områder friholdelse for nye
byområder, ny bebyggelse, tekniske anlæg, infrastruktur eller ændret anvendelse, medmindre der
etableres tilstrækkelige afværgeforanstaltninger. Der skal laves en vurdering af, om det er muligt at
etablere afværgeforanstaltninger, og hvilke afværgeforanstaltninger, der er mest hensigtsmæssige i det
konkrete område i forhold til samfundsmæssige interesser.

Værdifuldt kulturmiljø
En del af planområdet ligger indenfor kommuneplanens afgrænsning for værdifuldt kulturmiljø, hvorfor
der indenfor området skal sikres, at nyt byggeri ikke forringer de kulturhistoriske bevaringsværdier.

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.
Planområdet ligger ca. 150 meter øst for Natura 2000-område N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal. Mellem planområdet og Natura 2000-området forløber en befærdet landevej, hvorfor
planlægningen vurderes at være uden betydning for Natura 2000-området. Som afværgeforanstaltning i
forhold til fuglearter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag kan der i planen stilles skærpede
krav til byggeriets ydre fremtræden, ved f.eks. at stille krav om brug af ikke reflekterende
byggematerialer.

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.
Der er forbud mod opgravning og ødelæggelse af plantearterne og mod forstyrrelse og ødelæggelse af
dyrearterne og deres yngle- og rasteområder.
Planområdet ligger i udbredelsesområdet for en lille række dyrearter opført på EU-habitatdirektivets bilag
IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde i og ved bygningerne, der
nedrives, er arter af flagermus. Da der er tale om fuldt udnyttede bygninger, vurderes de ikke at have
været egnede som yngle- eller rasteområde for arter på habitatdirektivets bilag IV. Planlægningen
vurderes samlet set ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter opført på
habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget
ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til
Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være
indsendt senest xx. xxx 2021. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal
du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri. Vi videresender
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.

Kommuneplantillægget indeholder nedenstående kommuneplanrammer.

10.1.B22 - Sygehusvej

Mål
Målet er at udvikle området til et attraktivt boligområde med etageboliger.
Etageboliger skal fremstå i en enkel arkitektur, som tilføjer et nyt attraktivt element til de
boligtyper, der allerede er i Nibe.
Området er beliggende ovenfor og ved istidsskrænten, hvilket stiller krav om, at
bebyggelsen tilpasses terrænet og ny bebyggelse må ikke sløre de unikke landskabstræk.
Store dele af området har en attraktiv beliggenhed med gode udsigtsmuligheder.
Det skal sikres, at der fra Sygehusvej fortsat er udsigtskig ud over byen, fjordlandskabet og
fjorden.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Boligområde
Etageboligbebyggelse
Nærrekreativt område
Tekniske anlæg

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 60 % af den enkelte grund

Etager
Maksimalt 3 etager

Højde
Maksimalt 11 meter
Fælles fri- og opholdsareal: Minimum 25 % af boligarealet for etage.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 2
Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis
der overstiger 58 dB(A).

Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Den del af bebyggelsen, som er beliggende ovenfor kystskrænten, vil være synlig fra flere
dele af byen, derfor anbefales et enkelt og tidstypisk arkitektonisk udtryk til denne.
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres.
De grønne forarealer og beplantningen langs sygehusvej skal bevares.

Infrastruktur
Stiforbindelsen Over Sønderbakken, der forløber langs istidsskræntens kant skal sikres, da
den er en vigtig del af det sammenhængende stinet i byen.
Vejadgang skal ske fra Sygehusvej.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

10.1.D6 - Søndergade/Sygehusvej

Mål
Nærheden til Aalborgvej/Løgstørvej giver mulighed for at skabe et attraktivt og varieret
byområde med let tilgængelighed fra oplandet og fra selve Nibe.
Målet er at sikre et blandet byområde, hvor bebyggelse er placeret på de plateauer, der
skabes af Istidsskrænten, der fortsat skal være markant i området.
Udsigt ud over fjordlandskabet og fjorden fra de bagvedliggende boligområder skal så vidt
muligt sikres.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Blandet bolig og erhverv
Tæt-lav boligbebyggelse
Etageboligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Nærrekreativt område
Område til offentlige formål
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Tekniske anlæg

Erhverv i form af brandstation, lægeklinikker, offentlige institutioner, kontor- og
serviceerhverv og lignende kan kun placeres nedenfor Istidsskrænten.
Boliger kan kun placeres ovenfor skrænten.

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 60 % af den enkelte grund
Tæt-lav boligbebyggelse:
Maksimalt 35 % af den enkelte grund
Etageboligbebyggelse:
Maksimalt 35 % af den enkelte grund

Etager
Maksimalt 2 etager

Højde
Maksimalt 8,5 meter
Fælles fri- og opholdsareal: Minimum 15 % af området for tæt-lav.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 2
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Ny bebyggelse må ikke sløre de landskabelige træk. Det er karakteristisk for Nibe, at ingen
bebyggelse ligger på skrænten, men er placeret for foden af skrænten, så skræntfoden
friholdes, eller på toppen af skrænten. Ny bebyggelse skal derfor placeres på de
eksisterende plateauer, foran skrænten ved Søndergade og på toppen af skrænten i
områdets nord-østlige hjørne ved Sygehusvej.
Skrænten med eksisterende beplantning skal bevares.
Området er synligt fra kysten, og bebyggelse i området indgår som en samlet del af Nibes

bebyggelse og er med til at afgrænse byen mod syd.
Bebyggelsen på toppen af skrænten skal arkitektonisk tage afsæt imellem den lave
boligbebyggelse øst for området og de høje etageboliger nord for området. Der anbefales
et enkelt og tidstypisk udtryk.
Erhvervsbebyggelse kan nedenfor skrænten etableres med flade tage eller ensidet
taghældning. Disse tage skal begrønnes.
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres.

Infrastruktur
Vejadgang skal ske fra Sygehusvej og Søndergade.
Der skal sikres forbindelse til stien over Sønderbakken, da den er en vigtig del af det
sammenhængende stinet i byen. Der skal ligeledes sikres forbindelse til Sandmandsstien.
Der skal etableres et internt stinet i området som forbinder områdets forskellige funktioner
og Sygehusvej og Søndergade på tværs af området.
Der bør etableres fortov langs Søndergade samt etableres krydsningshelle ved
Vestervangen.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

10.1.O2 - Søndergade

Mål
Det er målet at fastholde området til offentlige formål.
Arealet vest for Søndergade (dyrskuepladsen) ønskes fastholdt som et stort offentligt areal,
som står til rådighed for borgerne i Nibe-området, og kan benyttes til eksempelvis kulturelle
formål.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Område til offentlige formål
Nærrekreativt område
Øvrige ferie- og fritidsformål
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Tekniske anlæg

Dyreskue- og markedspladsen ønskes opretholdt.

Byggemulighed
Etager
Maksimalt 2 etager

Højde
Maksimalt 8,5 meter
Der kan som udgangspunkt ikke bygges indenfor området vest for Søndergade, med
mindre der er tale om bygninger, der er nødvendige for driften af de aktiviteter, der er
mulighed for.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 2
Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2050
Risiko for oversvømmelse fra stormflod i 2100
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Eksisterende levende hegn mod vest - op til banestien - skal bibeholdes og fornys
løbende.

Infrastruktur
Vejadgang skal ske fra Søndergade.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

