Nr. 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
28. oktober 2018 18:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-2-110

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 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov
Dato: 28-10-2018 18:43:00
Name: Dennis Mørk
Address: Højrimmenvej 8
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 20624144
Email: dennismork@live.dk
Emne: Højrimmenvej Lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
"I delområde C udlægges areal til stierne b-b, c-c og d-d. Stiforbindelse b-b skaber forbindelse imellem
Langbrokrovej og den nord-sydgående grønne forbindelse i lokalplanområdet. Stiforbindelse c-c og d-d sikrer visuel
og fysisk forbindelse imellem boligområdet og det åbne land vest for lokalplanområdet"
I forbindelse med denne passus i lokal planen, vil jeg gerne bede om en dybere og mere konkret forklaring, på
hvordan denne stiforbindelse "trampesti" etableres.
Og hvad er det "åbne land mod vest" ?
Mvh
Dennis Mørk
ID: 1016
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Nr. 2

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. oktober 2018 12:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-2-110
20181019 - Langbrokrovej, Vodskov - lokalplan 5-2-110.pdf

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 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov
Dato: 30-10-2018 12:52:00
Name: Nordjyllands Historiske Museum
Address: Algade 48
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 99317400
Email: karen.povlsen@aalborg.dk
Emne: Bemærkninger til lokalplan 5-2-110
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed vores bemærkning til lokalplanen.
Jeg har talt med udvikler og lavet en aftale om, at vi skal overvære muldafrømningen af regnvandsbassinerne, som vi
ønsker.

ID: 1019
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Nordjyllands
Historiske Museum

Aalborg Kommune
Att.: Lise Overby Nørgård
By- og Landskabsforvaltningen

Aalborg Historiske Museum
Algade 48
Postboks 1805
9100 Aalborg
Telefon 99 31 74 00
Fax 98 16 11 31
historiskmuseum@aalborg.dk

25. oktober 2018

Vedr. bemærkninger om arkæologiske interesser inden for lokalplan 5-2-110 Boliger,
Højrimmen, Vodskov.

Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet kan have væsentlige
arkæologiske interesser inden for det pågældende areal. Området hvorpå der skal opføres boliger, er
allerede undersøgt arkæologisk. Sydligst i lokalplansområdet skal der anlægges regnvandsbassiner.
Lige op mod det sydlige areal har museet undersøgt rester af bebyggelse samt brandgrave fra sen
bronzealder eller tidlig jernalder. Der er risiko for, at bebyggelsesområde og gravfelt strækker sig
ind i området, hvor der skal anlægges regnvandsbassiner. Musset ønsker derfor at følge
muldafrømningen ved anlæggelsen af regnvandsbassinerne.

Fig. 1. Lokalplansarealet (lilla streg) og museets søgegrøfter og udgravningsfelter (hvid). Baggrund: Ortofoto fra
2016.

Nordjyllands
Historiske Museum

Fig. 2. Kortbillag fra lokalplanen. Område A og C er undersøgt arkæologisk. I forbindelse med
anlæggelsen af regnvandsbassinerne i område D, ønsker museet at overvåge muldafrømningen.

Med venlig hilsen

Karen Povlsen
Arkæolog, cand.mag.
Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48
Postboks 1805
9100 Aalborg
Tlf:
E-mail:

25197438
karen.povlsen@aalborg.dk

Nr. 3
Pernille Østergaard Lund
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

FES-NPS23 Jørgensen, Betina Ørtoft Ladefoged <FES-NPS23@mil.dk> på vegne af FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE <FESMYN@mil.dk>
23. november 2018 13:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
FES-CHPD Gade, Torben; FES-CHRA Kjemtrup, Ann; FES-CHNPS Bech, Jane; FES-NPS20 Mortensen, Karen-Marie; VFK-MYN-Værnsfælles
Forsvarskommando; ATW-MYN-Air Transport Wing Aalborg
Høringssvar lokalplanforslag 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Kortbilag 1 - Støjkonsekvenszone Aalborg Flyvestation Etab. nr. 701 [DOK389480].PDF; Høringssvar til Lokalplanforslag 5-2-110 Boliger, Højrimmen,
Vodskov [DOK389471].pdf; Støjkonsekvenszone Flyvestation Aalborg Etab.nr.701.zip; fesdPacket.xml

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Modtag venligst vedhæftede skrivelse vedrørende lokalplanforslag 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov.

Med venlig hilsen
Betina Ø.L. Jørgensen
Civilingeniør
Sagsbehandler
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Natur- og Plansektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon + 45 72813167 / Mobil + 45 25404055
E-mail: fes-nps23@mil.dk / Fiin: fes-nps23@fiin.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke
anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af emailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke
computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link
http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a
reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments
are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We
assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further
information via this link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.
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Aalborg Kommune (plan.udvikling@aalborg.dk)
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Plan og Udvikling
Eft.:
Værnfælles Forsvarskommando
Flyverstaben
Att.: Per Hansen
Air Transport Wing
Aviation Safety
Att.: Henrik Pedersen; Ole Bjørn Lindschouw

Høringssvar vedrørende lokalplanforslag 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov
Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse har via Plandata modtaget Forslag til lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov.

Dato:

23. november 2018

Enhed:

Rådgivningsafdelingen

Sagsbeh.: FES-NPS23
Sagsnr.:

2018/005364

Dok.nr.:

389471

Bilag:

2

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf.:

7281 3000

Fax:

7281 3005

E-mail:

fes@mil.dk

www.ejendomsstyrelsen.dk

Formålet med lokalplanen er at fastlægge et område til boligområde,
at muliggøre opførelsen af boligbebyggelse samt etablere regnvandsbassin.

EAN: 5798000201286
CVR: 16287180
Sagsbeh. direkte:

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet gøre indsigelse mod lokalplanen af hensyn til nationale interesser jf. Lov om planlægning § 29, stk. 3 med den i lovens § 28, stk.
1 nævnte virkning.

Tlf.: +45 7281 3167
E-mail: fes-nps23@mil.dk

Støjkonsekvenszone
Baggrunden for indsigelsen er, at lokalplanforslaget giver mulighed
for at opføre enkelte boliger (støjfølsom anvendelse) i et område,
som er delvist omfattet af støjkonsekvenszonen fra Flyvestation Aalborg. Lokalplanforslagets kortbilag viser ikke den korrekte støjkonsekvenszone.
Vedlagt er kortbilag 1 som viser den korrekte støjkonsekvenszone.
Støjkonsekvenszonen er beskrevet i planloven. Der må ikke planlægges for, eller etableres nye bebyggelser, aktiviteter, eller anlæg med
støjfølsom anvendelse indenfor støjkonsekvenszonen, jf. Lov om
planlægning § 15a, stk. 1. Dette betyder også, at ved ombygning af
eksisterende bygninger indenfor støjkonsekvenszonen, skal den alle-
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rede vedtagne bebyggelsesprocent overholdes. Der kan ikke tilføres
yderligere boligenheder.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal henstille til, at placeringen
af støjkonsekvenszonen for Flyvestation Aalborg fremgår af lokalplanforslagets bestemmelser, samt at det fremgår af bestemmelserne, at
der ikke må etableres støjfølsom anvendelse indenfor støjzonen.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udover kortbilag, vedlagt
tilhørende shape-filer over støjkonsekvenszonen, jf. bilag 2.
Regnvandsbassin
Endvidere muliggør lokalplanen opførelse af regnvandsbassin, inden
for 13 km flysikkerhedszonen fra Flyvestation Aalborg.
Det bemærkes, at regnvandsbassinernes samlede areal på maksimalt
1.000 m2 vandspejl ikke kan overskrides, da det kan udgøre en væsentlig risiko for flysikkerheden jf. pkt. 4.1.3 i Oversigt over Nationale
Interesser i Kommuneplanlægningen.
Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til sagsbehandler Betina Ø.
L. Jørgensen, på email: fes-nps23@mil.dk eller telefon: 72813167,
eller til undertegnede.

Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Bilag:
1. Kortbilag 1 – Støjkonsekvenszone Aalborg Flyvestation Etab. nr.
701.
2. Støjkonsekvenszone Aalborg Flyvestation Etab. nr. 701 (shapefiler).

Intern fordeling:
CHPD; CHRA; CHNPS; NPS20; NPS23.
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Signaturforklaring
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Støjkonsekvenszone Flyvestation Aalborg
Lokalplanforslag 5-2-110 Aalborg Kommune
Udført af: FES-NPS23 Betina Ø L Jørgensen
Dato: 22-11-2018
Målforhold: 1:5000

