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Tillægsprojekt for etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og
Sejlflod - Opsamling af høringssvar fra lodsejere og øvrige berørte parter

Høringspart

Høringssvar

Bemærkninger

Ejeren af ejendommen
40bb Sejlflod By,
Sejlflod

Ønsker transmissionsledning og
pumpestation flyttet til den nordlige side af
Vigen.

Høringssvaret er efterfølgende trukket
tilbage, da Aalborg Varme A/S har
indgået en frivillig aftale med lodsejeren.

Aalborg Havn

Aalborg Havn har oplyst, at der er to
områder, der er interessante –
banekrydsningen og eventuel etablering af
en erhvervspark.

Taget til efterretning

I forhold til banekrydsningen oplyser
Aalborg Havn, at det er Banedanmark, som
varetager godkendelse af krydsning af
stamsporet. Der kan ikke forventes indgået
deklarationer på arealet.
I forhold til etablering af en eventuel
erhvervspark så oplyser Aalborg Havn, at
man sammen med andre interessenter
arbejder på at etablere en erhvervspark i
området, der strækker sig i det meget store
område fra Egensevej til Østhavnen. Det
nye trace langs Egensevej er nærmere
udviklingsområdet, men udviklingen i
området er ikke er nået så langt, at det er
muligt at dimensionere forsyningsledninger
m.v. I det videre arbejde med
erhvervsparken skal Aalborg Havn have en
dialog om områdets forsyning med
fjernvarme.
Banedanmark

Banedanmark har oplyst, at der er ansøgt
om tilladelse til krydsning af banesporet.

Aalborg Kommune,
Trafik & Veje

Trafik & Veje har oplyst, at forhold
vedrørende krydsning af vandløb, statsveje
og baneanlæg m.m. skal forelægges de
respektive myndigheder.
Alle lednings- og gravearbejder i og over
veje i Aalborg Kommune skal overholde
bestemmelserne i lov om offentlige veje og
lov om private fællesveje hhv.
lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27.
december 2014 og lovbekendtgørelse nr.

Taget til efterretning

1234 af 4. november 2015.
Aalborg Kommune,
Aak-Arealer

AaK-Arealer har ingen bemærkninger til
traceet med undtagelse af ledningsføringen
umiddelbart øst for Reno-Nord.

AaK-Arealer har efterfølgende oplyst, at
der ikke er bemærkninger til den
skitserede ledningsføring.

Aalborg Kommune ejer matrikelnumrene
12b, 19f, 21cs og 7000bl, Nr. Tranders,
Aalborg, hvorover de 2 skitserede
linjeføringer er vist i høringsbrevet.
Der pågår pt. en afklaring i By- og
Landskabsforvaltningen om
arealanvendelsen af kommunens areal,
som er afgørende for den endelige
placering af ledningsføringen umiddelbart
øst for Reno-Nord.
AK-Arealer deltager gerne i dialog om
endelig afklaring af ledningsføringen.
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