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Deltag i debatten!
Udvidelse af Aalborg Lufthavn
Aalborg Kommune ønsker, at igangsætte en planlægning for udvidelse af Aalborg
Lufthavn. Det betyder at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVMredegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) samt et kommuneplantillæg, der
muliggør en udvidelse af lufthavnsområdet og etablering af en butik på 600 m 2 i
Tax Free-området. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 9.
maj til den 6. juni 2012 har mulighed for, at komme med ideer, synspunkter og
forslag til brug for den videre proces.

Dato: 03-05-2012
Sags nr.: 2011-36717
Dok. nr.: 2012-113533
Init.: AVS/LOP/jbj
CVR nr.: 29 18 94 20
PBS nr.: 44199
Åbningstider:
Man-ons 9-15
Tor 9-17
Fre 9-14
Send så vidt muligt
elektronisk post til Aalborg Kommune

Placering af de anmeldte ændringer

Placering af de anmeldte ændringer
Plan & Byg

Stigsborg Brygge 5

Tlf. 9931 2000

www.aalborgkommune.dk

Postboks 219

9400 Nørresundby

Fax 9931 2009

plan.byg@aalborg.dk

Aalborg Kommune kører i øjeblikket forsøg med brug af et system til automatisk fremsendelse af post til borgere. Dit personnummer benyttes for entydigt at kunne identificere dig.
Hvis du modtager dette dokument elektronisk via Digital Post
på Borger.dk, vil dit personnummer derfor teknisk findes skjult
inde i dokumentet.
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Beskrivelse af udvidelsen
I 2011 betjente Aalborg Lufthavn ca. 1,4 mio. passager. Ifølge prognoser fra lufthavnen vil det samlede antal passagerer på indenrigs-, udenrigs- og charterruter i
2020 være steget til ca. 2,1 mio. passagerer pr. år. Dermed vil antallet af flystarter stige fra ca. 9.000 i 2011til 13.600 i 2020. Antallet af landinger vil være det
samme antal. Der er derfor behov for udvidelse af kapaciteten og tilpasning af
lufthavnens faciliteter.
Ud over den igangværende udvidelse planlægges der en udvidelse af terminalbygningen med 195 m mod nord og 90 m mod syd, etablering af 3 nye standpladser
for fly, udvidelse af parkeringskapaciteten med op til ca. 9000 flere pladser samt
etablering af flyhangar og værksted.
På langt sigt er der planer om, at skabe en såkaldt ”lufthavnsby”, hvor en række
lufthavnsrelaterede funktioner kan varetages. Eksempler kan være parkeringshuse, værksteder til reparation af fly, helikoptere og flypassagerers biler, hotel, læger, tandlæger og fitnesscenter til flypersonale, apotek, mindre butikker, samt erhverv der har fordele af, at ligge i umiddelbar nærhed af lufthavnen. Området beliggende mellem Lufthavnsvej, Ny Lufthavnsvej og Lervej ønskes benyttet til parkering i form af parkeringspladser og evt. parkeringshus.
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Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse
Ved visse anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal kommunen offentliggøre et forslag
til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. VVM står for ”Vurdering af Virkninger på Miljøet”.
En VVM-redegørelse skal belyse såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på omgivelserne,
herunder:
• Forhold for befolkning, dyr og planter.
• Jord-, vand-, luft og klimatiske forhold.
• Omfanget af trafik og transport.
• Kulturarven.
• Landskabet.
• Afledte socioøkonomiske forhold.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:
• Støjpåvirkning af boliger.
• Trafikale forhold.
• Påvirkning af Natura 2000-området samt af beskyttede dyrearter (bilag IV-arter), som følge af
støj-, spildevand- og lyspåvirkning.

Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer
Kommuneplanens hovedstruktur giver i dag kun mulighed for etablering af butikker i lufthavnsområdet på max 250 m2. Lufthavnen ønsker, at etablere en max. 600 m2 stor butik i Tax freeområdet, hvilket udløser en ændring af denne bestemmelse. Endvidere vil den ønskede udvidelse
af lufthavnen betyde, at den gældende kommuneplanramme for lufthavnsområdet skal udvides.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning
for ændringerne. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg (med VVMredegørelse/miljørapport, habitatkonsekvensvurdering, hovedstrukturændring og rammeudvidelse), et forslag til lokalplan samt et udkast til miljøgodkendelse.
Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring primo 2013. Det forventes at planforslaget kan
godkendes endeligt medio 2013.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Lone Pedersen, tlf. 99 31 24 27, lop-teknik@aalborg.dk.
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest den 6. juni 2012
på:
e-mail: plan.byg@aalborg.dk
eller pr. Brev til:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Dette debatmateriale og yderligere oplysninger om projektet - afgørelse om VVM-pligt og resumé
af sikkerhedsrapport kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside.
www.aalborgkommune.dk/Kommuneplan/Global+services/Nyheder

