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Forslag til REGIONPLAN 2005
Hermed fremsendes Det Nye Aalborg’s høringssvar til Nordjylllands Amts forslag til regionplan 2005. Svaret er behandlet i byrådene i Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg og fremsendes
som et fælles svar sammen med de 4 kommuners separate indlæg. I denne fælles respons
vil vi forholde os til 4 væsentlige punkter.
•
•
•
•

Det regionale byperspektiv
Den regionale lokaliseringspolitik
Arealrummelighed
Natur og landskab

Generelt er regionplanforslaget med sine egns- og bybeskrivelser et virkelig godt grundlag
for en kommende Regional Udviklingsplan. At det samtidig skal tjene som landsplandirektiv
bør imidlertid give anledning til en anden detaljeringsgrad, end der lægges op til.
På mange områder rummer forslaget gode anbefalinger til den kommunale administration og
planlægning. Samtidig med at ”skal” mange steder er erstattet af ”bør”, er de omfattende
beskrivelser dog med kortfattede retningslinier gjort bindende, hvilket giver anledning til bekymring al den stund de ikke skal administreres regionalt/lokalt men af Miljøministeriet.
Det regionale byperspektiv
RUBIN har meget fint beskrevet potentialer og udfordringer for både Aalborg og de andre
større bysamfund i Nordjylland. Dette kunne være udgangspunktet for et ventet og ønsket
brud med den hierarkiske styring af byroller og byfunktioner i regionen. At udskifte de eksisterende 3 niveauer med nu 6 niveauer i det regionale byhierarki, giver ikke mulighed for at
sætte fokus på byernes forskellighed og med det som udgangspunkt arbejde nuanceret,
stedsspecifikt og planlægningsmæssigt fremadrettet med deres potentialer og udfordringer.
Aalborg er beskrevet udmærket som landsdels- og regionscenter, men byerne indenfor de
enkelte grupper - egnshovedbyer/egnsbyer og ikke mindst områdebyer/forstadsbyer - er meget forskellige. Det virker derfor teoretisk og begrænsende at definere byerne ud fra samme
bymål, og i øvrigt anses det for at være uden regional betydning om en konkret by tilhører
kategori ”områdeby” eller ”forstadsby”.
Den regionale lokaliseringspolitik
At byhierarkiet og de 6 nye regionale bytyper bliver anvendt som udgangspunkt for en meget
snæver regional lokaliseringspolitik betyder en yderligere fastfrysning af status quo.
Alle temaerne i lokaliseringspolitikken (statslige institutioner, sygehuse, institutioner, uddannelsesmiljøer, detailhandel, erhverv, erhvervsservice, kultur/fritid, ferie-/fritidsanlæg og bosætning) rettes mod de øverste 3 bytyper i hierarkiet på trods af, at flere af områdebyerne og
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forstadsbyerne i bybeskrivelserne tildeles potentialer indenfor f.eks. kultur/fritid, ferie/fritidsanlæg, institutioner, uddannelsesmiljøer m.v.
Vi kunne ønske os lokaliseringspolitikken koblet meget mere sammen med de nuancerede
bybeskrivelser og dermed de enkelte byers potentialer, udfordringer og forskelligheder for at
fremme en dynamisk udvikling i regionen.
Arealrummelighed
I forlængelse af ønskerne til den regionale lokaliseringspolitik finder vi, at denne regionplan
har om muligt endnu mere fokus på arealstyring end den gældende. Kort sagt er der ikke
meget ”arealperspektiv” for den lokale byudvikling eller for at realisere forslagets bymål for
Aalborg ”… at skabe de bedste betingelser for lokalisering af videnserhverv med god lokalisering i forhold til højklasset kollektiv transport og adgang til forskningsmiljøer…”.
Selvom vi med tilfredshed noterer os begrebet ”rullende byrammer”, må det alligevel frygtes,
at de mange sager, som de nu meget snævre arealrammer vil udløse, bliver uoverkommelige at behandle i en dialog mellem stat og kommuner.
Reelt vil samtlige byer i Det Nye Aalborg, bortset fra Vester Hassing og Hals være låst fast
m.h.t. byudvikling og iflg. forslaget endog skulle reducere de planlagte arealer med 59%. Det
finder vi uantageligt og urealistisk.
Natur- og landskabspolitik
Det Nye Aalborg finder det positivt, at der med Forslaget til Natur- og landskabspolitik sættes
fokus på forandringerne i det åbne land. Vi ser frem til at følge initiativet op med en kommunal planlægningsindsats for de værdifulde landskabsområder.
Forslaget til Natur- og landskabspolitik er et vigtigt bidrag til at udvikle en beskyttelsesstrategi
og en detaljeret planlægning for værdifulde landskaber og naturområder.
Det bliver et grundlag for bedre sikring af, at internationale naturbeskyttelseskrav overholdes
og at lokale tiltag får en højere prioritet.
Samtidig med at vi tilkendegiver ros til det grundige forarbejde og de beskrevne mål og strategier, vil vi hermed bede amtsrådet tage de foreslåede perspektiver og udviklingsmuligheder
op til fornyet overvejelse til gavn for den nordjyske udvikling, også efter 2007.

Med venlig hilsen

borgmester i Hals

borgmester i Nibe

borgmester i Sejlflod
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borgmester i Aalborg.

