1. indsigelse
From:
To:
Subject:
Date:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-112
16. oktober 2018 13:23:29

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 3-6-112 Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg
Dato: 16-10-2018 13:23:00
Name: Christian G. Holm
Address: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By: København SV
Tlf:            
Email: CGHL@bane.dk
Emne: Fremlagt kommuneplantillæg 3.030 og tilhørende lokalplan 3-6-112, ingen Banedanmark bemærkninger
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 3-6-112
med tilhørende kommuneplantillæg 3.030 for "Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.

Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed

Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

ID: 1005
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

2. indsigelse
From:
To:
Subject:
Date:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-112
22. oktober 2018 10:04:29

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 3-6-112 Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg
Dato: 22-10-2018 10:04:00
Name: Cecilie Bülow Møller
Address: Haraldsgade 53
Postnr: 2100
By: København Ø
Tlf: 21144384   
Email: cebmo@mst.dk
Emne: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 3.030 – Aalborg Kommune.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 3.030 for Aalborg Kommune
følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i bekendtgørelse om
administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af
planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal
således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om
reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.
Venlig hilsen
Cecilie Bülow Møller
Biolog | Naturbeskyttelse
+45 21 14 43 84 | cebmo@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

ID: 1008
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3. indsigelse
From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-112
17. november 2018 10:52:50
20181034 - Kort til indsigelse lokalplan 3-6-112.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 3-6-112 Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg
Dato: 17-11-2018 10:53:00
Name: Michael Pedersen
Address: Drastrup skovvej 27
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 25421923   
Email: mail2michaelpedersen@gmail.com
Emne: Vedr. Udvidelse af aflastningsområdet City Syd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På vegne af Drastrup beboerforening fremsendes hermed indsigelse til lokalplan 3-6-112, udvidelse af
aflastningsområdet City Syd.
Overordnet set er Beboerforeningen ikke imod, at der sker en vis udvidelse af aflastningsområdet i City Syd,
men det er vigtigt at dette sker med respekt for Drastrup som landsby. Drastrup skal derfor afskærmes med en
egnet beplantning.
•Drastrup Beboerforening fastholder det synspunkt, at omtalte beplantningsbælte ved Krebsen (langs matrikel
5y samt 5t) etableres forud for ibrugtagningen af den gamle ”metrobygning”. Dette gøres for at lave den
nødvendige afskærmning af Drastrup, imod City Syd.
Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at igangsætte byggemodningen af omtalte matrikler, og der vil
derfor gå alt for lang tid før det nødvendige beplantningsbælte vil blive etableret. Der ud over vil der gå en
årrække inden et etableret beplantningsbælte har nået den ønskede effekt vedr. udtryk og støjgener mm.
Der er på nuværende tidspunkt heller ingen tilsyn eller opfølgning på om de ønskede beplantningsbælter
jævnfør kortbilag 3 er blevet etableret/vedligeholdt i og omkring Drastrup. Flere af de ønskede
beplantningsbælter er ikke længere eksisterende, hvilket er meget kritisabelt. Se vedlagte oversigtskort.
Vi ønsker at Aalborg Kommune aktivt går til opgaven med at etablere/sikre at de nødvendige
beplantningsbælter etableres og vedligeholdes som beskrevet i bilag 3.
Bilag 3 – beplantningsprincipper, skal ikke blot være en hensigtserklæring som ingen følger op på bliver
overholdt.

Med venlig hilsen,
Drastrup Beboerforening

ID: 1034
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3. indsigelse

© GeoDanmark

4. indsigelse
From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Stine Hansen (STHA)
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Dir-sek; Iben Marcus-Møller (IMM)
Sv: Supplering af høring vedr. Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd (BDK ID: 933528)
21. november 2018 08:44:10

Til Aalborg Kommune
Banedanmark har modtaget en supplering af høring vedr. Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd i Aalborg og har
ingen bemærkninger til planen.

Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk
Til:
Cc:
Fra:
Titel:
Sendt:

Arealer & Forvaltningsmyndighed (Arealer@bane.dk)
Direktionssekretariatet (Dir-sek@bane.dk)
Banedanmark Post (banepo@BANE.dk)
VS: Supplering af høring vedr. Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd
19-11-2018 09:44:11

-----Oprindelig meddelelse----Fra: plan.byg@aalborg.dk [mailto:plan.byg@aalborg.dk]
Sendt: 16. november 2018 14:42
Til: Banedanmark Post
Emne: Supplering af høring vedr. Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd
Aalborg Byråd godkendte den 8. oktober 2018 et forslag til kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af
Aflastningsområde City Syd.
Forslaget blev fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 12. oktober til den 8. december 2018.
Aalborg Kommune har modtaget en bemærkning fra Erhvervsstyrelsen om, at linket til den uddybende redegørelse, der
skal udarbejdes ved planlægning for udvidelse af aflastningsområder, ikke virker i det forslag til kommuneplantillæg 3.030,
der er indberettet til det statslige register Plandata.dk.
Dette medfører, at kommunen ikke kan vedtage planen, før en fyldestgørende redegørelse har været i høring som en del af
planforslaget.
Endvidere bemærker Erhvervsstyrelsen, at der skal fremgå en maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i City Syd
af retningslinje 7.1.2, der er en del af det fremlagte planforslag.
Begge forhold er indarbejdet i forslag til Kommuneplantillæg 3.030, hvor den maksimale butiksstørrelse for
udvalgsvarebutikker i City Syd sættes til 35.000 m2, så området kan rumme de store udvalgsvarebutikker, det er tiltænkt,
og så retningslinjen ikke bremser for en evt. mindre udvidelse af IKEA.
I den anledning suppleres den offentlige høring, så det nu bliver muligt at komme med bemærkninger til forslag til
Kommuneplantillæg 3.030 i perioden 16. november 2018 - 14. december 2018
Yderligere information kan ses via følgende link http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_3030-forslag.aspx
Venlig hilsen
Planlægger
Mette Kristoffersen

5. indsigelse
From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-112
27. november 2018 08:53:10
20181047 - Indlæg City Syd.docx

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 3-6-112 Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg
Dato: 27-11-2018 08:53:00
Name: Frejlev Samråd
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: rulpc89@gmail.com
Emne: Høring vedr. Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
i tillader os at vedhæfte vores brev, som vi sendte i forbindelse med den første høring.
Vi mener stadig, at det er vigtigt at tænke infrastruktur ind i projektet. Ikke kun omkring bygningen men også
tilkørselsvejene.
Venlig hilsen
Ruth Christensen
Frejlev Samråd

ID: 1047
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

5. indsigelse

By & Landskabsforvaltningen
Plan & udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
10. december 2018

Frejlev samråds kommentarere til debatten om udvidelse af aflastningsområdet City Syd,

I samrådet hilser vi det velkommen, at der nu endelig sker noget i den tidligere Metro bygning, det
skæmmer ethvert butiksområde, når en så markant bygning står tom.
Vi syntes også, at planens grundide om at udvise rettidigt omhu og sørge for, at der er mulighed
for at udvide området i fremtiden er fint tænkt.
Vores bekymringer går på den manglende infrastruktur i området.
Frejlev er i disse år en by i en rivende udvikling, nye kvarterer skyder op og byens indbyggertal har
efterhånden rundet 2800. Muligheden for at komme ind til byen eller ud til motorvejen går over
Kærvedgaardsvej og ud på Ny Nibevej.
Foruden den megen trafik fra Frejlev, oplever vi, at der i takt med, at mulighederne for at komme
til og fra CitySyd sander til, er der et stigende antal kunder fra Citysyd, som benytter ”vores vej”
for at komme til og fra centret.
Da vi jo i en årrække har ventet på den 3.Limfjordsforbindelse og en opgradering i tilkørslen fra
Kærvedgaardsvej samtidigt med optimering af CitySyd og Frejlevs udvikling, danner der sig et
dystert billede af vores mulighed for at afvikle den lokale trafik, og det er vigtigt for samrådet at
gøre opmærksom på denne alvorlige problemstilling allerede nu.
Med venlig hilsen
Ruth Christensen
Formand
Frejlev samråd

6. indsigelse
From:
To:
Subject:
Date:

Jan Peter Nielsen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
SV: Supplering af høring vedr. Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd
27. november 2018 11:14:36

Hej Mette
Forvaltningsledelsen i Borgmesterens Forvaltning har drøftet sagen. Forvaltningsledelsen tager sagen til
efterretning uden bemærkninger
VH/Jan

Jan Peter Nielsen
Strategi & PlanKoordinering (Strategy & Co-Creation)
Tlf. +45 99 31 17 05 mobil: +45 25201705 email: jan@aalborg.dk   
Økonomikontoret (Financial Administration)
Borgmesterens Forvaltning (Mayor´s Department, City of Aalborg)
Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Denmark
Tlf. +45 99 31 31 31 email: www.aalborgkommune.dk  

-----Oprindelig meddelelse----Fra: plan.byg@aalborg.dk <plan.byg@aalborg.dk>
Sendt: 16. november 2018 14:42
Til: Jan Peter Nielsen <JAN@aalborg.dk>
Emne: Supplering af høring vedr. Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd
Aalborg Byråd godkendte den 8. oktober 2018 et forslag til kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af
Aflastningsområde City Syd.
Forslaget blev fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 12. oktober til den 8. december 2018.
Aalborg Kommune har modtaget en bemærkning fra Erhvervsstyrelsen om, at linket til den uddybende
redegørelse, der skal udarbejdes ved planlægning for udvidelse af aflastningsområder, ikke virker i det forslag
til kommuneplantillæg 3.030, der er indberettet til det statslige register Plandata.dk.
Dette medfører, at kommunen ikke kan vedtage planen, før en fyldestgørende redegørelse har været i høring
som en del af planforslaget.
Endvidere bemærker Erhvervsstyrelsen, at der skal fremgå en maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker
i City Syd af retningslinje 7.1.2, der er en del af det fremlagte planforslag.
Begge forhold er indarbejdet i forslag til Kommuneplantillæg 3.030, hvor den maksimale butiksstørrelse for
udvalgsvarebutikker i City Syd sættes til 35.000 m2, så området kan rumme de store udvalgsvarebutikker, det er
tiltænkt, og så retningslinjen ikke bremser for en evt. mindre udvidelse af IKEA.
I den anledning suppleres den offentlige høring, så det nu bliver muligt at komme med bemærkninger til forslag
til Kommuneplantillæg 3.030 i perioden 16. november 2018 - 14. december 2018
Yderligere information kan ses via følgende link http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/nyhed_3-030-forslag.aspx
Venlig hilsen
Planlægger
Mette Kristoffersen

7. indsigelse

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Att.: Planlægger Mette
Kristoffersen

Bekræftelse

20. november 2018

Ankestyrelsen har fået din henvendelse af 16. november 2018,
videresendt fra Statsforvaltningen d.d.

J.nr. 18-68253
Ankestyrelsen

Du vil høre fra os, når vi har besluttet, hvad der skal ske i sagen.

7998 Statsservice

Vi skriver til dig igen, hvis du ikke har fået svar fra os inden 8 måneder.
Her vil vi oplyse, hvornår vi forventer at kunne svare dig.

Tel +45 3341 1200

Hvis din henvendelse helt eller delvist handler om et afslag på aktindsigt,
forventer vi dog at kunne behandle dette spørgsmål inden 2 måneder.
Ellers skriver vi til dig igen.
Du kan læse mere om tilsynet med kommuner og regioner på
Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk/tilsynet.
Venlig hilsen
Ankestyrelsen

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

7. indsigelse

Orientering om databeskyttelsesreglerne
Ankestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
vi har om dig.
I Ankestyrelsen behandler vi oplysninger om dig, fordi vi behandler en sag
om tilsyn med kommunerne og regionerne. Oplysningerne kan være navn,
cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger
om dig.
Vi registrerer og udveksler eventuelt oplysninger med andre myndigheder
eller andre, for at kunne behandle sagen korrekt. Det betyder f.eks., at vi
opretter en sag med dit cpr. nr.
Ankestyrelsen behandler sager, fordi Ankestyrelsen fører tilsyn med
kommunerne og regionerne. Ankestyrelsens sagsbehandling er omfattet af
reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende
databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 2.
Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3.
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til, at:





få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række andre
oplysninger
gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne
bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset
behandlingen i særlige tilfælde.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder.
Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.
Hvor stammer dine oplysninger fra?
Ankestyrelsen får normalt de oplysninger, vi skal bruge til at behandle
sagen fra den kommune eller region, der har behandlet sagen, eller fra dig
selv. Vi kan også hente oplysninger fra cpr-registreret.
Opbevaring af dine oplysninger
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7. indsigelse

Vi overfører løbende oplysningerne fra vores sagsbehandling til Rigsarkivet.
Vi følger arkivlovens regler og Rigsarkivets bestemmelser.
Ankestyrelsen kan vælge at offentliggøre sager på vores hjemmeside. Hvis
sagen bliver offentliggjort, fjerner vi dit navn og alle oplysninger, der kan
afsløre din identitet.
Kontaktoplysninger
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
CVR-nr.: 10074002
Telefon: 33 41 12 00
Mail: ast@ast.dk eller sikkermail@ast.dk
Databeskyttelsesrådgiver DPO
Ankestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive generelt
om reglerne om databeskyttelse. Du kan kontakte
databeskyttelsesrådgiveren via en kontaktformular, som du finder på
ast.dk/kontakt.
Bruger du kontaktformularen, sender du sikkert til
databeskyttelsesrådgiveren.
Du har også mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren ved at
ringe til Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.
Klage til Datatilsynet
Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynet via
datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om
databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.
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8. indsigelse
From:
To:
Subject:
Date:

Iben Steensbæk Andersen
Jane Dørr Vestergaard
VS: Forslag til kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd,
Skalborg
17. december 2018 14:27:04

Hej Iben
For god orden skyld for du her en tilbagemelding fra os vedr. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg
3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg. Vi har kigget forslaget
igennem og har ingen bemærkninger.
Venlig hilsen
Peter Bildgaard Jensen
Civilingeniør
tlf.: 25 19 93 68
peter.bildgaard@aalborg.dk
Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø og Plan
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 9400
www.aalborg.dk

