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Udtalelse til forslag til Lokalplan 2-2-105 Erhvervs- og butiksområde til særligt
pladskrævende varegrupper, Loftbrovej, Nr. Uttrup
Vejdirektoratet har via PlansystemDK den 8. oktober 2014 modtaget Aalborg Kommunes
forslag til lokalplan 2-2-105 for erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper på Loftbrovej, Nr. Uttrup i offentlig høring i perioden fra den 15. oktober 2014 til
den 10. december 2014.
Bemærkninger
Lokalplanområdet er inddelt i delområde A, B og C, hvilket fremgår af punkt 2.2 i lokalplanforslaget. Delområde A og C grænser op til Hirtshalsmotorvejen, hovedlandevej M90 ca.
fra km 1,310 til km 1,540 i højre vejside, som Vejdirektoratet er vejbestyrelse for.
Hirtshalsmotorvejen er ført over Hjørringvej/Loftbrovej på en bro, som er en del af motorvejsanlægget. Motorvejsbroen og vejarealet under broen ejes af Vejdirektoratet. Aalborg
Kommune er vejbestyrelse for kommunevejen Hjørringvej/Loftbrovej – herunder den del af
vejen som er beliggende på det statsejede vejareal under broen.
Forslaget til lokalplanen omfatter areal (delområde C), der omfatter vejareal for kommunevejen Hjørringvej/Loftbrovej. Der er ikke optaget lokalplanbestemmelser med retligt indhold
for den del af lokalplanområdet (delområde C), som vedrører vejarealet for Hjørringvej/Loftbrovej, herunder det statsejede vejareal under motorvejsbroen.
Motorvejen skal som statsligt vejanlæg (hovedlandevej) lægges til grund for lokalplanlægningen. Der kan således kun lokalplanlægges for arealer, der grænser op til motorvejen, se
evt. BEK nr. 1116 af 13/09/2007.
Motorvejsarealet bør derfor udgå af lokalplanens bestemmelse om lokalplanens afgrænsning, og lokalplanens areal bedes tilpasset, således at lokalplanarealet svarer til lokalplanens retlige indhold.
Såfremt der er behov for at planlægge omprofilering eller renovering af Hjørringvej/ Loftbrovej ind under motorvejen, vil der i lokalplan kunne redegøres for et sådant projekt set i
sammenhæng med lokalplanens bestemmelser på naboarealer til motorvejen.
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Til forslaget til lokalplan 2-2-105 enkelte bestemmelser bemærkes følgende, som ikke
giver anledning til indsigelse.
Ad § 5.5
Det bemærkes, at der i lokalplanforslaget langs Hirtshalsmotorvejen fastlægges en byggelinje i en afstand af 13,5 meter fra vejskel. Denne byggelinje er ikke identisk med den tinglyste vejbyggelinje for strækningen.
Langs motorvejen ud for lokalplanområdet har Vejdirektoratet den 23. maj 2013 tinglyst en
vejbyggelinje på 10 meter fra vejskel. Vejdirektoratet bemærker, at vejbyggelinjen ikke
fremgår af planbestemmelserne.
Vejbyggelinjens formål er at tilgodese dels eventuelle fremtidige vejanlægsformål, og dels
færdslens tarv jf. Vejlovens § 34. På byggelinjeareal må ikke etableres bebyggelse og
andre faste anlæg, herunder indretninger af blivende art som fx: parkeringspladser, interne
vej- og stianlæg, oplags- og udstillingspladser, faste reklameskilte og pyloner, belysningsanlæg mv. – hvilket bør fremgå af lokalplanen under § 5.
Såfremt vejbyggelinjen iht. vejloven ikke fremgår af lokalplan vil den lokalplanlagte byggelinje i lokalplanens § 5.5 kunne virke misvisende i forhold til de forventninger en lokalplanbruger kan have om mulighederne for den fremtidige udnyttelse af de lokalplanlagte arealer langs motorvejen indenfor vejbyggelinjen.
Ad 10.3
Kommunen har pligt til at sikre, at støjbelastede områder (hvor støjniveauet er højere end
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier) ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, med
mindre lokalplanen har bestemmelser om støjbeskyttelse jf. Bekendtgørelse af lov om
planlægning, Miljøministeriet LBK nr. 937 af 24. september 2009, § 11a, stk. 1 nr. 8 samt §
15a, stk. 1.
Krav om overholdelse af Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj i lokalplanområdet, krav
i lokalplan eller anden lovgivning er Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for
den tilgrænsende motorvej.

Kopi af dette brev er sendt til Naturstyrelsen via nst@nst.dk.

Venlig hilsen

Trine Gram Overby
Landinspektør
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Indsigelse og ændringsforslag til lokalplan 2-2-105
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Eksempel pylon Ringsted.pdf

På vegne af Eriksen Projektudvikling A/S, fremsendes hermed indsigelse og ændringsforslag til
lokalplan 2-2-105 Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper,
Loftsbrovej, Nr Uttrup.
Ad. 6.10 skiltepylon:
Da der er helt afgørende for muligheden for etablering af en fremtidig restaurant/fastfood
restaurant i overensstemmelse med lokalplanens pkt. 3 om arealanvendelse, at der etableres
en pylon, der som minimum kan ses fra ”Hjørringmotorvejen”, er det helt afgørende at pylonen
får en størrelse der er markant større end de angivne maksimale 10 meter i højde og 25 m2
skilteflade.
Vi skal foreslå, at der, såfremt der etableres en fastfoodrestaurant i henhold til lokalplanens
bestemmelser, gives mulighed for en pylon med en højde der kan ses fra motorvejen. Da der
endnu ikke har været ført succesfulde forhandlinger med en fastfoodkæde har vi ikke
undersøgt nærmere, hvor stor en sådan pylon nødvendigvis må have, men vi kan oplyse, at der
for ganske nyligt er blevet etableret en ca. 26 meter høj motorvejspylon med en bredde på ca.
4,4 meter ved motorvejsafkørslen i Ringsted i forbindelse med den nye McDonald’s Restaurant.
(Se vedhæftede). Vi forestiller os, at en pylon i en lignende størrelse vil være en afgørende
betingelse/krav fra en given fastfood operatør, såfremt denne skulle finde interesse for
etablering af en fastfoodrestaurant i lokalplanområdet, og vi skal således anmode om, at
lokalplanen tilpasses således at dette gøres muligt.
Med venlig hilsen / Yours sincerely,
Reitan Ejendomsudvikling A/S / Reitan Property Development A/S
Jan Poulsen
Adm. Direktør / Chief Executive Officer (CEO)
Hundige Strandvej 190, 1. sal
2670 Greve
Tlf. +45 36341440
Mobil +45 20100095
Mail. jp@reitanudvikling.dk

1stk. Pylon (lige siddet trekant)
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Kunde: POC Ringsted

Side: 1 af 6

Projektnr: Myndighedssæt - Rev 2
Projektnavn: 29mtr. Øst Pylon (McDonalds)
Lay-out af: map
Kontaktperson: Max Pedersen
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TueGruppen® Alle rettigheder er ©Tue Skilte A/S •

Tel.: +45 5767 2332

Pylon - Øst side før og efter billeder
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Pylon - Vest side før og efter billeder
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Projektnr: Myndighedssæt - Rev 2
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