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att. Tina Adamsen
Hermed fremsendes museet bemærkninger til lokalplan 8-5-102. Bagerst i brevet ses tillige tekst til ”Orientering
fra Nordjyllands Historiske Museum”, der plejer at være inkluderet i planmaterialet.
Med venlig hilsen
Niels Haue
Museumsinspektør, ph.d.
Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48, 9000 Aalborg
Tlf.: 99 31 74 36
Mobil 25197436
E-mail: niels.haue@aalborg.dk
www.nordmus.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i konkurrencen om skønne præmier fra museumsbutikkerne
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Nordjyllands
Historiske Museum

Bemærkninger vedr. lokalplan 8-5-102
Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarksvej

Aalborg Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg
Telefon 99 31 74 00
Fax 98 16 11 31
historiskmuseum@aalborg.dk

Vestbjerg d. 5/1-2016
Nordjyllands Historiske Museum kan have interesser i det pågældende område. Museet i forbindelse
med byggemodninger m.v. påtruffet spredte bebyggelsesspor i området. Bl.a. i forbindelse med
staldbyggeri umiddelbart sydvest for lokalplansområdet. Museet vil på denne baggrund anbefale en
større arkæologisk forundersøgelse for at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af skjulte fortidsminder
på arealet.
Forundersøgelsen vil bestå i udlægning af et antal maskinelt gravede søgegrøfter. Søgegrøfterne
graves i baner med 15-20 meters afstand og med en 2-2,5 meter bred rabatskovl. I søgegrøften
fjernes muldlaget, således at den gule undergrund blottes. Det er netop her, at arkæologen kan finde
spor efter bl.a. bosættelser og begravelser fra oldtiden og senere perioder. Forundersøgelsen vil
kunne afvikles på 1-2 dage, og skal jf. museumsloven finansieres af bygherre.
Efter forundersøgelsen
Efter endt forundersøgelse får I en udtalelse om de arkæologiske resultater. I kan herefter direkte se,
om forundersøgelsens resultater får indflydelse på det kommende anlægsarbejde, og hvad det i så
fald betyder. Mulighederne er remset op nedenfor:
A) Forundersøgelsen munder ud i en total frigivelse af arealet (ingen væsentlige fortidsminder
fundet). Grønt lys til anlægsarbejde på hele arealet.
B) Forundersøgelsen munder ud i en delvis frigivelse af arealet (væsentlige fortidsminder
fundet på dele af arealet). Grønt lys til anlægsarbejde på dele af arealet.
C) Forundersøgelsen munder ud i, at arealet ikke kan frigives (væsentlige fortidsminder på hele
arealet). Der kan ikke foretages anlægsarbejde på arealet.
Hvis der under forundersøgelsen er fundet væsentlige fortidsminder på dele eller hele arealet (se B
eller C), vil det være nødvendigt enten at friholde det pågældende område fra jordarbejde eller at få
foretaget en efterfølgende egentlig arkæologisk udgravning af fortidsminderne. Områder, som er
indstillet til en egentlig udgravning, skal ”renses” for fortidsminder, før I kan inddrage dem til
jordarbejde og/eller kørsel med tunge maskiner.
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Nedenstående tekst plejer at være medtaget i lokalplaner og bedes tilføjet.
Orientering fra Nordjyllands Historiske Museum
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse
af jordarbejdet skal man orientere sig om Museumslovens § 25-27. Disse bestemmelser vedrører
arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren
mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt
information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes hos
Kulturarvsstyrelsen: http://www.kuas.dk/blanketter/index.htm - under opslaget ”Museumsloven”.
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler fra mennesker eller dyr, flinteller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m.,
skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til
museet.
Spørgsmål herom kan rettes til:
Aalborg Historiske Museum, Algade 48, Postboks 1805, 9100 Aalborg.
Tlf. 99 31 74 00, email: historiskmuseum@aalborg.dk
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Tina Adamsen, tlf. 9931 2233
Mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Bemærkninger til Aalborg Kommunes forslag til
kommuneplantillæg nr. 8.007 til Kommuneplan 2013 og
tilhørende forslag til lokalplan nr. 8-5-102, for teknisk anlæg i
Mou
Naturstyrelsen har ikke indsigelse til planforslaget, men vil knytte nedenstående
bemærkning:
Naturbeskyttelsesinteresser:
Det fremgår af kommuneplantillægget på side 7, at rammeområdet 8.5.T2 ligger i
et område udpeget til økologisk forbindelse (skovforbindelse), og at
rammeområdet overgår fra landbrugsjord til teknisk formål. Efterfølgende fremgår
det, at det samlet set vurderes, at området ikke bliver væsentligt påvirket ift.
biologisk mangfoldighed.
Vi vil her foreslå, at der suppleres med en vurdering af, om funktionaliteten af den
økologiske forbindelse påvirkes negativt som følge af den i kommuneplantillægget
tiltænkte arealanvendelse.

Med venlig hilsen

Kirsten Vest
72 54 25 21
KVE@nst.dk
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