1. Bemærkning
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Hugo Mortensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kommende byggeri på havnen i Hals
31. august 2016 13:16:13

Undertegnede, der bor på Vestpieren 18, 9370 Hals - har med interesse studeret lokalplanen omkring det
kommende byggeri på havnen i Hals.
Iflg. det materiale jeg har set, agter man tilsyneladende at bygge helt ud til fortovskanten på Færgevej - og helt
ned til hjørnet af grundarealet, på
den sydlige side af det derværende sømærke.
At bygge på stykket syd for sømærket vil berøve udsynet for de trafikanter, der i stor stil kører sig en tur ad
Færgevej (mod syd) og foretager
svingning til venstre hen langs kajkanten over mod Egense - og selvfølgelig også dem, der kører i modsat
retning.
Jeg ved selvsyn konstateret, at ikke alle kører lige hensynsfuldt på havnen, men fjerner man udsynet totalt i
dette sving, vil selv mindre kollisioner
sagtens kunne medføre, at den trafikant, der er tættest på kajkanten, lander i fjorden.
I øvrigt mener jeg, at da restaurant “Havkatten” i sin tid byggede deres vestligste tilbygning, fik man besked på
at placere tilbygningen på en sådan
måde, at den ikke generede udsynet fra færgen.
Den slags - fornuftige - vurderinger, må vel stadig være aktuelle.
Med venlig hilsen
Hugo Mortensen
4270 1166

2. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ulla Kristensen
VS: Vedr. høring af forslag til Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23: Anmodning om oplysninger
26. september 2016 13:39:38

Fra: Christine Brønnum-Johansen [mailto:ChrBro@erst.dk]
Sendt: 23. september 2016 16:25
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Vedr. høring af forslag til Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23: Anmodning om
oplysninger
Til Aalborg Kommune
Erhvervsstyrelsen har modtaget forslag til Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23 i høring.
Det fremgår af planen, at arealet er omfattet af kommuneplanramme 9.4.SHv.1, Hals.
Erhvervsstyrelsen kan ikke finde indholdet af rammen i PlansystemDK og skal anmode
kommunen om at oplyse rammens indhold.
Der gøres desuden opmærksom på § 3, stk. 1, pkt. 2 i ”Bekendtgørelse om det digitale
planregister i PlansystemDK”.

Med venlig hilsen
Christine Brønnum-Johansen
Landskabsarkitekt
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291335
E-mail: ChrBro@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

PPas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.

3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Prioritet:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ulla Kristensen; Liza Winther
VS: Bemærkninger - Forslag til lokalplan 9-4-103 - Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
7. oktober 2016 11:35:05
image001.gif
Hals Havn.pdf
fyrlinje.pdf
BEK-45 22-01-2015 - Afmærkning.pdf
Høj

Fra: Flemming Sparre Sørensen [mailto:FSS@dma.dk]
Sendt: 7. oktober 2016 11:34
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Bemærkninger - Forslag til lokalplan 9-4-103 - Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
Prioritet: Høj
SFS sagsnr. 2016040271
Med henvisning til nedennævnte lokalplanforslag skal Søfartsstyrelsen henlede
opmærksomheden på, at der på Hals Havn findes for- og bagfyr for to fyrlinjer (Dansk Fyrliste nr.
706a+b og 724a+b).
Se vedlagte havneplan.
Disse fyr og fyrlinjer skal friholdes jf. vedlagte servitut.
Desuden må der ikke etableres skilte, master, belysning eller lignende, som kan vanskeliggøre
observation eller brug af disse fyrlinjer, jf. § 10, stk. 1, nr. 2) i BEK nr. 45 af 22-01-2015 (vedlagt).
Med venlig hilsen
Flemming S. Sørensen
Nautisk konsulent
Søfartsstyrelsen
Sikre farvande (SIFA)
Navigation og information
Dir. tlf.   72 19 61 78
Mobil      91 37 61 78
fss@dma.dk

Carl Jacobsens Vej 31
2500 Valby

Tlf. 72 19 60 00

www.sofartsstyrelsen.dk

Fra: plansystemdk@erst.dk [mailto:plansystemdk@erst.dk]
Sendt: 30. august 2016 15:28
Til: plansystemdk ERST
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
Dato: d. 30. august 2016
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3241031
Kommune: Aalborg
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 9-4-103
Plannavn: Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 31. august 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 26. oktober 2016
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Blandet byområde
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=3241031&type=20
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?
planid=3241031&plantype=20&status=F

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-8-2016

Hals Havn

Opdateret: 15-9-2004

Side 1

(Gældende)

Udskriftsdato: 27. januar 2015

Ministerium:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.,
Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012003225

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk
afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen)
I medfør af § 8, stk. 1 og 4, § 17, stk. 4, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse
nr. 72 af 17. januar 2014, og i medfør af § 8, stk. 1 og 4, § 17, stk. 4, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til
søs, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:
Anvendelse
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for farvandsafmærkning og navigationssystemer i dansk og
grønlandsk afmærkningsområde.
Definitioner
§ 2. Ved dansk afmærkningsområde forstås:
1) Det indre og ydre territorialfarvand som anført i lov om afgrænsning af søterritoriet samt bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks søterritorium.
2) Den eksklusive økonomiske zone (EEZ) som angivet i bekendtgørelse om Danmarks eksklusive økonomiske zone.
Stk. 2. Ved grønlandsk afmærkningsområde forstås:
1) Det indre og ydre territorialfarvand hvorved forstås farvandet inden for basislinjen som angivet i anordning om afgrænsningen af søterritoriet ved Grønland, samt det ydre territorialfarvand som strækker sig 3 sømil ud fra basislinjen.
2) Den eksklusive økonomiske zone (EEZ) som anført i bekendtgørelse om den eksklusive økonomiske
zone ved Grønland.
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse, hvor Danmark er nærmest til at foretage afmærkning m.v.
§ 3. Farvandsafmærkning og navigationssystemer omfatter hjælp til pladsbestemmelse og sejlads ved
etablering af:
1) flydende og fast afmærkning, herunder sømærker, fyr, båker, racon og tågesignalanlæg,
2) navigationssystemer og elektronisk afmærkning samt andre systemer og indretninger, der etableres til
vejledning for skibes navigation, eksempelvis AIS-afmærkning (automatisk identifikationssystem),
3) markering og skiltning, og
4) anden indretning og belysning til navigationsformål.
Kontrol og afholdelse af omkostninger
§ 4. Søfartsstyrelsen fører kontrol med den i § 3 nævnte farvandsafmærkning og sikrer, at den er rimelig
og nødvendig henset til skibstrafikkens omfang og risikoens størrelse.
§ 5. Søfartsstyrelsen udfører og afholder omkostninger ved farvandsafmærkning i hoved- og gennemsejlingsfarvande samt til sikker ankerplads i danske farvande.
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Stk. 2. Søfartsstyrelsen udfører og afholder omkostninger ved farvandsafmærkning i grønlandske farvande langs kysterne og ind til større byer.
§ 6. Omkostninger ved farvandsafmærkning, der ikke er omfattet af § 5, afholdes af den, som ved sin
tilstedeværelse skaber et behov for farvandsafmærkning, herunder vedkommende ejere af havne, broer,
vindmølleparker, offshoreanlæg, kabel- og rørledninger.
§ 7. Spørgsmål om afgrænsningen mellem § 5 og § 6 afgøres af Søfartsstyrelsen.
Tilladelse
§ 8. Der må ikke etableres farvandsafmærkning omfattet af § 6 uden tilladelse fra Søfartsstyrelsen.
Stk. 2. Søfartsstyrelsen giver tilladelse til etablering, ændring eller inddragelse af farvandsafmærkning
og navigationssystemer efter ansøgning.
Stk. 3. Ansøgningen i henhold til stk. 2, skal som minimum indeholde oplysninger om:
1) Formål.
2) Position.
3) Driftsperiode (eksempelvis helårlig eller sæsonbestemt).
4) Tidspunkt for etablering, ændring eller inddragelse.
5) Afmærkningens type i henhold til publikationen, Afmærkning af danske farvande, der findes på
www.sofart.dk.
6) Ansøgers kontaktoplysninger.
7) Ejers kontaktoplysninger.
8) Kontaktoplysninger på den, der vedligeholder afmærkningen.
Stk. 4. Tilladelsen gives på nærmere vilkår om varsling, etablering, drift, vedligeholdelse, inddragelse
m.v.
Stk. 5. Tilladelsen kan inddrages, såfremt de fastsatte vilkår ikke efterkommes.
Stk. 6. Tilladelsen kan inddrages, hvis sejladssikkerhedsmæssige betragtninger eller ændret anvendelse
af farvandet gør dette nødvendigt.
Påbud
§ 9. Søfartsstyrelsen kan meddele påbud om vedligeholdelse, etablering, drift, ændring og inddragelse
af farvandsafmærkning, der ikke er omfattet af § 5.
Stk. 2. Søfartsstyrelsens påbud efter stk. 1 indeholder nærmere vilkår om udførsel og en tidsramme for,
hvornår påbuddet skal være gennemført.
Stk. 3. Omkostninger i forbindelse med påbud afholdes af afmærkningsejer, eller den som ved sin tilstedeværelse skaber et behov for farvandsafmærkning, jf. § 6.
Forbud
§ 10. Der må ikke:
1) anbringes genstande i farvandene, der kan påvirke skibes sikre navigation,
2) etableres lysreklamer belysning, skiltning eller andre indretninger, der kan påvirke skibes sikre navigation, eller
3) foretages fortøjning, fastgøring af fiskeredskaber m.v. til farvandsafmærkning.
Stk. 2. Undervandsarbejder må ikke foretages uden afmærkningsejers tilladelse nærmere end 200 meter
ved bundfast farvandsafmærkning eller nærmere end 50 meter plus 3 gange vanddybden ved flydende farvandsafmærkning.
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Beskadigelse af farvandsmærkning
§ 11. Ved påsejling og anden beskadigelse af farvandsafmærkning som anført i § 5 holdes skadesvolder
i størst muligt omfang ansvarlig for udgifter til udbedring af skaden, hvis det er muligt og økonomisk
forsvarligt for staten at finde frem til og rette kravet mod skadevolder.
§ 12. Beskadigelse eller opståede fejl og mangler ved farvandsafmærkning, der ikke umiddelbart kan
afhjælpes, skal straks indberettes til Søfartsstyrelsen.
Stk. 2. Meddelelse om endelig udbedring af fejl og mangler skal ligeledes indberettes til Søfartsstyrelsen.
§ 13. Oplysning om ændringer i farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde bekendtgøres i Efterretninger for Søfarende på www.sofart.dk.
Strafbestemmelser og foranstaltninger
§ 14. Overtrædelse af §§ 8-10 og § 12 i dansk afmærkningsområde straffes med bøde eller fængsel i
indtil 1 år.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der:
1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,
2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller
3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
§ 15. Der kan for overtrædelse af §§ 8-10 og § 12 i grønlandsk afmærkningsområde fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.
Stk. 2. Ved udmålingen skal det betragtes som en skærpende omstændighed, hvis der:
1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,
2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold ved overtrædelsen er opnået, eller
3) tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Sker der ikke i medfør af kriminallovens bestemmelser konfiskation af udbytte, som er opnået
ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.
Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske
person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et
kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan
bødeansvar.
Stk. 5. Hvis den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller vedkommendes tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger
ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.
Ikrafttræden m.v.
§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1989 om afmærkning m.v. i dansk afmærkningsområde for dansk og grønlandsk afmærkningsområde.
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Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1989 om afmærkning m.v. i dansk afmærkningsområde vil dog
fortsat være gældende for Færøerne.
Søfartsstyrelsen, den 22. januar 2015
MICHAEL SKOV
/ Peter Dam
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4. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Reinholdt Petersen
Ulla Kristensen
Fwd: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 9-4-103
25. oktober 2016 10:54:47

---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Reinholdt Petersen <reinholdt.petersen@gmail.com>
Dato: 24. oktober 2016 kl. 16.27
Emne: Fwd: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 9-4-103
Til: henrik.jess@aalborg.dk

---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
Dato: 24. oktober 2016 kl. 16.21
Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 9-4-103
Til: reinholdt.petersen@gmail.com

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når
planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 9-4-103 Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
Dato: 24-10-2016 16:21:00
Name: Reinholdt Petersen
Address: Lille Østergade 6
Postnr: 9370
By: Hals
Tlf: 40171697
Email: reinholdt.petersen@gmail.com
Emne: Ang.Byggeri på Vestpieren Hals havn.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hals 24.oktober 2016
Vedr. lokalplan nr.9-4-103
Boliger ved Færgevej ,Vestpieren Hals havn
Sikker færgesejlads over fjorden.
Det nye byggefelt vest for Havkatten helt ud til vejkanten mod syd,vil med bygninger syd
for ledefyret føre til,at færgeføreren når færgen skal ud fra færgelejet,for at sejle mod
Egense ikke kan se,om der er trafik på fjorden.
I tåge og usigtbart vejr kan radaren ikke bruges da disse bygninger vil skygge for dens
radiobølger,det vil desuden give stort medslæb på radarskærmen så objekter i fjorden både
fra øst og vest vil blive sløret.
Den sikre sejlads over fjorden vil blive stærkt forringet med risiko for evt.kollision eller

påsejling af mindre fartøjer,der tit kommer sejlende tæt langs vestkajen.
Til orientering blev der gjort indsigelse mod Havkattens byggeri for år tilbage,da man også
dengang ville bygge længere mod syd.
Hals kommune kunne dengang se det var uforsvarligt at bygge syd for ledefyret og
byggeriet blev trukket tilbage,så udsynet fra færgens styrehus blev bevaret.
Konklusion: Byggelinien skal trækkes tilbage til et sted nord for ledefyret,så man fra
færgens styrehus kan se den grønne afmærkning øst for havnen.
Så vil der være frit udsyn mod øst og radaren kan overvåge om der kommer indgående
trafik på fjorden,og dermed bevare den sikre sejlads over fjorden.
med venlig hilsen
Besætningerne på Hals-Egense færgen.
v.Færgefører Reinholdt Petersen.

ID: 97
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

5. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ulla Kristensen; Liza Winther
VS: Kystdirektoratets bemærkninger til Lokalplan 9-4-103, Tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej,
Vestpieren, Hals
25. oktober 2016 11:36:43
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Fra: Britt Gadsbølle Larsen (bga) [mailto:Britt.Gadsbolle@kyst.dk]
Sendt: 24. oktober 2016 19:56
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kystdirektoratets bemærkninger til Lokalplan 9-4-103, Tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved
Færgevej, Vestpieren, Hals
Bemærkninger til Lokalplan 9-4-103, Tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej,
Vestpieren, Hals
Aalborg Kommune har den 30. august 2016 fremsendt ovennævnte forslag til lokalplan.
Planområdet er med sin kystnære beliggenhed omfattet af kystbeskyttelseslovens § 16. Vi skal i den
anledning bemærke, at bebyggelse tæt på kysten kan komme i fare for ødelæggelse af oversvømmelse.
Kystbeskyttelsesforanstaltninger, terrænændringer m.v. på strandbredder og andre kyststrækninger
kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.
Herunder er Kystdirektoratets anbefalinger til lokalplaner i forbindelse med fastsættelse af
sokkelkoter.
Kystdirektoratets anbefalinger til lokalplaner
Jævnfør bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald af 23. november 2012, er
Kystdirektoratet ikke længere forpligtiget til at fastsætte en minimumssokkelkote til
lokalplanerne. På baggrund af dette gennemgår Kystdirektoratet nødvendigvis ikke de
lokalplaner, der kommer i høring.  
Ved fastsættelse af sokkelkoter i lokalplaner, anbefaler Kystdirektoratet, at kommunen
bør tage stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og erstatningsbyggeri i
lokalplanområdet. Kystdirektoratet kommer som udgangspunkt ikke med
bemærkninger til valg af sokkelkote. Ved fastsættelse af sokkelkoter vil
Kystdirektoratet gøre opmærksom på, at sokkelkoten kan variere inden for et givent
lokalplanområde. Endvidere er der en række forhold, der bør tages med i vurderingen,
når der fastsættes en laveste sokkelkote, herunder:

1.
2.
3.
4.
5.

Byggeriets levetid
Byggeriets placering
Klimaforandringer
En forventet stormflodsvandstand
Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse

Ad 1:
Der bør tages stilling til byggeriets levetid bl.a. for at kunne vurdere, hvilket
beskyttelsesniveau, der er relevant. Yderligere er byggeriets levetid afgørende for at
vurdere og fastlægge et tillæg for klimaforandringer.
Ad 2:
I lavtliggende kystområder skal det altid overvejes nøje, om der bør gives tilladelse til
byggeri pga. faren for oversvømmelse. Byggeriets placering har betydning både med
hensyn til terrænkoten og afstanden til kysten. Terrænkoten har betydning for, hvor
meget byggeriet evt. bliver oversvømmet i en højvandssituation. Afstanden til kysten
har betydning for om der skal lægges et tillæg for bølger til sokkelkoten. Jo længere

inde i land bebyggelsen placeres, jo mindre tillæg for bølger skal der gives. Desuden er
afstanden til kysten afgørende for, hvor hurtigt bebyggelsen oversvømmes.
Ad 3:
I forbindelse med de kommende klimaændringer er der ingen der ved, hvad den
fremtidige relative havspejlsstigning bliver. Ifølge den bedst tilgængelige viden kan der
forventes en middelhavspejlsstigning på 30-100 cm frem til år 2100. Der kan være
lokale forhold som landhævning (0-20 cm), der skal tages højde for, når
havspejlsstigningen vurderes.
Ad 4:
I forbindelse med stormflodsvandstande opererer man med middeltidshændelser
(MT). MT50 svarer til en vandstand der statistisk nås eller overskrides en gang pr. 50.
år (50 års vandstand). Der skal vælges en middeltidshændelse, der bl.a. tager højde for
byggeriets levetid og skadespotentialet i forbindelse med en oversvømmelse. Inde på
Kystdirektoratets hjemmeside kan den nyeste højvandsstatistik ses:
http://omkystdirektoratet.kyst.dk/hoejvandsstatistikker.html. Værdierne i
højvandsstatistikken er i niveau med et roligt vandspejl uden bølger og bølgestuvning.
Værdierne i højvandsstatistikken indeholder middeltidshændelserne for i dag, dvs.
højvandsstatistikken angiver en vandstand, der nås eller overskrides f.eks. en gang pr.
50 år i den nuværende situation. En 50 års vandstand om f.eks. 50 år skal derfor
korrigeres for den havspejlsstigning, som forventes indtil omkring 2060.
Ad 5:
Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse kan variere betydeligt og
skal bl.a. bruges til at bestemme beskyttelsesniveauet. Er der kun små værdier og/eller
få gener forbundet med oversvømmelse af en bygning (fx et skur til fiskeredskaber på
en havn), er det ikke nødvendigt med en høj sokkel.

Illustration af beregning af sokkelkote
Vi skal anmode om et eksemplar af den endelige plan, når denne foreligger.

Med venlig hilsen
Britt Gadsbølle Larsen
AC - fuldmægtig l Kyst og Klima

+45 20 84 17 61 l bga@kyst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk

Har du set kystanalysen – find den her

6. Indsigelse

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Plan.udvikling@aalborg.dk

26. oktober 2016

Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 9-4-103 Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals

ERHVERVSS TYRELSE N

Sag 2016-9474
/chrbro

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

Aalborg Kommune har sendt forslag til lokalplan nr. 9-4-103 i offentlig høring
i perioden fra den 31. august til den 26. oktober 2016.
1

2

Erhvervsstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk.3 , mod
forslag til lokalplan nr. 9-4-103. Indsigelsen er begrundet i strid med følgende
overordnede forhold, som uddybes i det efterfølgende:

2100 København Ø

Tlf.

35 29 10 00

Fax

35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17
E-post

erst@erst.dk

www.erst.dk





I lokalplanforslaget er der ikke redegjort tilstrækkeligt for støjpåvirkning og afskærmende foranstaltninger, jf. pkt. 1.4.2 og 1.4.3 i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017”.
Det er ikke muligt at vurdere lokalplanforslaget i forhold til den gældende kommuneplanramme, da kommuneplanrammen ikke er indberettet i PlansystemDK, jf. Bekendtgørelse om det digitale planregister
PlansystemDK, § 3, stk. 1, pkt. 2. Erhvervsstyrelsen kan dermed ikke
vurdere om planforslaget er i overensstemmelse med de overordnede,
statslige interesser i kommuneplanlægningen.

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan
vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.
Begrundelse for indsigelsen
Støjpåvirkning
Det er en statslig interesse at forebygge konflikter mellem støjende virksomheder/aktiviteter og støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger.
Lokalplanforslaget muliggør opførelse af nye boliger på en del af Hals Havn,
og på s. 9-10 er der redegjort for, at støjen fra Hals-Egense færgen og færgelejet markant overskrider gældende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder.
Der står i redegørelsen, at der ved etablering af boliger i lokalplanområdet skal
etableres støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med færgens ophold i
havn, og der henvises til at færgens skrue ikke benyttes ved ophold i færgelejet
og broklapper/dækplader støjdæmpes med gummibelægninger mm.

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
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I lokalplanen er der således beskrevet tiltag til, hvordan færgen og aktiviteterne
ved færgelejet kan reducere støj. En lokalplan kan ikke regulere forhold der
ligger uden for lokalplanområdet og der er ikke hjemmel i planloven til at regulere virksomheders driftstidspunkter eller støjdæmpende foranstaltninger på
transportmidler som færger, lastbiler m.m.
Erhvervsstyrelsen vurderer på den baggrund, at bestemmelserne i lokalplanens
punkter 10.2 og 10.3 er uden retsvirkning, og at planforslaget er i strid med pkt.
1.4.2 og 1.4.3 i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen
2017 samt planlovens § 15 a, som vedrører støjbelastede arealer og udvikling.
Ud af planforslaget kan Erhvervsstyrelsen derfor ikke se, om de statslige interesser vedr. støj er varetaget.
Erhvervsstyrelsen indgår gerne i dialog om, hvilke bestemmelser og krav lokalplanen kan indeholde, så det sikres, at de statslige interesser vedrørende
støjbelastede arealer varetages.
Manglende indberetning til PlansystemDK
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanramme 9.4.5Hv1. Indholdet i rammen kan ikke ses i PlansystemDK, hvilket forhindrer myndigheder og borgere i
at vurdere lokalplanforslaget i forhold til den gældende kommuneplanramme.
Erhvervsstyrelsen kan således ikke se, hvordan planforslaget knytter sig til
kommuneplanen og dermed de overordnede, statslige interesser, som skal varetages i forhold til bl.a. støjbelastede arealer og byvækst i den 12-årige planperiode.
Den manglende indberetning af kommuneplanrammen overholder ikke kravet i
”Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK”, § 3, stk. 1, pkt.
2, og er dermed i strid med pkt. 0.1 i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017”.
Erhvervsstyrelsen holdt møde med Aalborg Kommune i januar 2016, hvor bl.a.
kommunens indberetning i PlansystemDK generelt blev drøftet, og styrelsen er
indstillet på at fortsætte drøftelserne. Erhvervsstyrelsen vil gerne i dialog med
kommunen om lokalplanforslaget for at afklare, om planforslaget kan gennemføres uden at være i konflikt med overordnede interesser, herunder om kommunen ved supplerende redegørelser og indberetning kan godtgøre, at planforslaget ikke er i strid med den gældende kommuneplan. Det er aftalt, at disse
forhold drøftes med Aalborg Kommune ved møde i Erhvervsstyrelsen den 28.
oktober 2016.

Med venlig hilsen

Christina Berlin Hovmand
Kontorchef
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1

Erhvervs- og vækstministeren kan fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 3, hvis et
forslag til lokalplan ikke er i overensstemmelse med de særlige hensyn, som myndigheden
varetager.
2 Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 af
lov om planlægning.
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de overordnede statslige interesser.

7. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

lcsh@mail.tele.dk
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. boliger, Færgevej, Vestpieren, Hals
17. oktober 2016 08:37:27

By- og Landskabsforvaltningen
Indsigelse.
Undertegnede ejer af Havnen 16 + 18, Hals
Har studeret lokalplan af det kommende byggeri på havnen, iflg. det materiale jeg har set, agter
man at bygge
helt klods op af restaurant Havkatten, vil jeg ikke mene hører til i Hals, det er ikke København det
her.
Hvad med sømærket, må man bygge så højt?
Parkering på havnen? Er der købt og betalt P-plads til bebyggelsen, det har vi andre gjort.
Hvad med gæster, turister og lystsejlere på Hals havn, hvor skal de være – Ålborg? Hvad med at
lave et
rekreativ miljø, bord – bænke, leg, p-plads og havne miljø med små huse og butikker.
Dette voldsomme byggeri, som er lagt op til, passer ikke på Hals Havn.
Har man spurgt Hals by, hvad mener de om forslaget?
Lad nu den sunde fornuft råde.
KT Hals Havn
Lars Chr. Hansen

