1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. august 2019 09:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-110

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 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Dato: 21-08-2019 09:19:00
Name: Banedanmark
Address: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By: København
Tlf:
Email: cqhl@bane.dk
Emne: Vedr. fremlagte lokalplan 4-1-110 med tilh. kommuneplantillæg 4.032
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 4-1-110 med
tilhørende kommuneplantillæg 4.032 for "Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.

ID: 1171
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
16. september 2019 14:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-110

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 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Dato: 16-09-2019 14:55:00
Name: Vejdirektoratet
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: pkha@vd.dk
Emne: Vejdirektoratets bemærkninger til Aalborg Kommunes Tillæg 4.032 og forslag til lokalplan 4-1-110,
Techcollege
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling
Vedhæftet er Vejdirektoratets bemærkninger til Aalborg Kommunes Tillæg 4.032 og forslag til lokalplan 4-1-110,
Techcollege.
Venlig hilsen
Pernille Korgaard Hansen
Landinspektør
Planlægning og Myndighed (Aalborg)

ID: 1175
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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2. Indsigelse

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Aalborg Kommune, Plan & Udvikling
Fremsendt pr. e-mail til plan.udvikling@aalborg.dk

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

16. september 2019
Pernille Korgaard Hansen
pkha@vd.dk
+45 7244 2040
19/11347-6
1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til Tillæg 4.032 og forslag til lokalplan 4-1-110,
Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Vejdirektoratet har den 16. august 2019 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Aalborg Kommunes forslag til Lokalplan 4-1-110 for Techcollege, ved Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård og
tilhørende tillæg 4.032 til Kommuneplan 2017-2029 for Aalborg Kommune. Planforslagene er i offentlig høring indtil den 11. oktober 2019.
Lokalplanforslaget muliggør at der kan ske bebyggelsesmæssig udvidelse og sikre beplantningsbælte og støjvolde rundt om bebyggelsen.
Lokalplanområdet grænser op til Nordjyske Motorvej (statsvej nr. 70, Aarhus - Aalborg) på strækningen ca. km 291,546 – km 292,710, venstre vejside og Kridtsvinget (Statsvej 76). Vejdirektoratet
er vejmyndighed for statsveje, og som følge heraf er lokalplanforslagets bestemmelser af interesse
for Vejdirektoratet.
Indholdet af forslag til Lokalplan 4-1-110 for Techcollege giver ikke Vejdirektoratet – som
vejmyndighed for Nordjyske Motorvej (statsvej nr. 70, Aarhus - Aalborg) og Kridtsvinget
(statsvej 76, Kridtsvinget) – anledning til at gøre indsigelse.
Bemærkninger
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsættes, at Aalborg Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige lokalplan.
Vedr. byggefelter
Vejdirektoratet har noteret sig, at byggefelt C2 kan anvendes til anlæg af parkeringsplads eller opførelse af parkeringshus. Vejdirektoratet bemærker hertil, at Vejdirektoratet har et igangværende
vejprojekt for en større ombygning af tilslutningsanlægget ved Øster Uttrupvej, alt efter udformning
vil det ikke kunne udelukkes at være et større arealbehov til vejanlægget udover den gældende
vejbyggelinje. Det anbefales derfor at tage kontakt til Vejdirektoratet for nærmere oplysninger om
afgrænsningen for vejprojektet forinden anlæg i byggefelt C2.
Vedr. Adgangsforhold
Vejdirektoratet har noteret sig, at lokalplanområdet skal have uændret vejadgang via krydsene ved
Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej. Vejdirektoratet bemærker hertil, at der på kortbilag 2 er vist en

Vejdirektoratet

Telefon
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

2. Indsigelse

shuntadgang øst for den eksisterende vejadgang på Øster Uttrup Vej. Denne shuntadgang er ikke
indeholdt i lokalplanforslagets bestemmelser og er ikke en del af Vejdirektoratets igangværende
vejprojekt for tilslutningsanlægget ved Øster Uttrup Vej.
Det er i planforslaget redegørelse oplyst, at Aalborg Kommune har planer om at forbedre og udbygge adgangsvejene til Techcolleges områder ved Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, da der er meget pres på afviklingen af morgen- og eftermiddagstrafikken. Vejdirektoratet indgår gerne i dialog
med Aalborg Kommune om planlægning af de nævnte vejadgange i forhold til deres nærhed til
statsvejene.
Vedr. støj
Efter planlovens § 15a, stk. 1 må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger
m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det er således Aalborg Kommune,
der – som planmyndighed – er ansvarlig for, at der er indarbejdet den nødvendige støjbeskyttelse i
såvel lokalplanforslaget som i de tilladelser, der senere gives på grundlag af lokalplanen. Eventuelle nuværende eller senere krav om støjbeskyttelse i området på såvel kort som langt sigt er derfor Vejdirektoratet som vejmyndighed for den tilgrænsende statsvej uvedkommende.
Vejdirektoratet gør opmærksom på, at anlæg af en støjvold eller andre støjskærmende foranstaltninger er omfattet af vejlovens § 40, stk. 2 og forudsætter tilladelse, såfremt anlægget ønskes opført indenfor det vejbyggelinjepålagte areal. Hvorvidt en sådan tilladelse vil kunne meddeles, vil
bero på en konkret vurdering af en konkret ansøgning fra Aalborg Kommune, der bl.a. skal beskrive den konkrete placering i forhold til vejen og den støjreducerende effekt af det ønskede anlæg. En sådan ansøgning skal i givet fald fremsendes til Vejdirektoratet med henblik på behandling. Dette bør fremgå af redegørelsesafsnittet ”Støjforhold” eller tydeliggøres i afsnittet ”Tilladelser
eller dispensationer i medfør af anden lovgivning”.
Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget.
Afsluttende bemærkninger
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehandler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2040 eller på e-mail pkha@vd.dk.

Venlig hilsen

Pernille Korgaard Hansen
Landinspektør

Kopi af dette brev er sendt til orientering til:
• Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. pr. e-mail til planloven@erst.dk.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
10. oktober 2019 21:24
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-110

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 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Dato: 10-10-2019 21:24:00
Name: Aalborg Portland A/S
Address: Rørdalsvej 44
Postnr: 9220
By: Aalborg
Tlf: 24291011
Email: henriette.nikolajsen@aalborgportland.com
Emne: Foranstaltning der sikrer den fremtidig anvendelse mod støjgener
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det fremgår af lokalplansforslaget, at etageantallet for ny bebyggelse generelt sættes til maks. 5 etager, med en
bygningshøjde på maks. 20 meter. Dette er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende bebyggelse.
Eventuelt nybyggeri på arealerne skal tage hensyn til støjbelastningen fra Aalborg Portland, jf. gældende
miljøgodkendelse. Ved nybyggeri skal det endvidere sikres, at støjbelastningen inde i bygningerne ikke overskrider
de interne støjgrænser med den nuværende eller fremtidige støjbelastning fra Aalborg Portland. Dette med speciel
fokus på bygninger, som vil blive højere end de eksisterende, samt på udendørs opholdsarealer i forbindelse med
kollegier o.lign. med natligt ophold.
Der ønskes derfor indføjet en tekst, svarende til intentionen i teksten omkring vejtrafikstøjen i lokalplanen.
Aalborg Portland ønsker tilføjet bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger ved eventuelt
byggeri, der sikrer den fremtidige anvendelse mod støjgener.
ID: 1192
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
11. oktober 2019 11:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-110

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 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Dato: 11-10-2019 11:50:00
Name: Carsten Friis-Nielsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: carstenogvivi@gmail.com
Emne: Høringssvar/indsigelser vedr. Lokalplan 4-1-110 Tech College
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bemærkninger
Vi bor på Skovgårdsvej 28 (matr. 21 lø) 9000, ca. 5 meter fra og i niveau med Ø. Uttrupvej og er dermed nærmeste
genboer til Tech College.
Selve den arealmæssige bygningsudvidelse i højde og drøjde - fx bebyggelsesprocent fra 40 til 70 og fra 2 til 5 etager
- har vi som sådan ingen bemærkninger til.
Det er vigtigt at sikre gode faciliteter og muligheder for de unge på uddannelsesområdet.
Det er naturligvis en forventning, at det æstetiske er i orden.
Så langt så godt.
MEN
Vi kunne derfor sætte punktum her og ønske ‘god vind’ til projektet, der er omfattet af lokalplan 4-1-110.
Men det er netop her det halter. Af lokalplanen fremgår det, at der er en skarp afgrænsning mellem lokalplanens
genstandsfelt inden for støjvoldene og de trafikale problemstillinger med stigende pres, vejregulering og ændrede
tilkørselsforhold udenfor.
Denne afgrænsning - man fristes til at sige begrænsning - virker ikke blot ulogisk , men forkert.
Netop den dramatiske ændring af trafikbilledet med en stipuleret intensitetsstigning på 65% på Ø. Uttrupvej
omkring Tech College, er en direkte følge af realiseringen af lokalplanen. Så at udgrænse det trafikale fra lokalplanen
svarer til, at ting forsvinder, når man lukker øjnene.
Vi er vidende om, at ‘støjregulering’ m.v. som udgangspunkt vedrører ‘nybygning’, men vi er samtidig også vidende
om, at miljølovgivningens præmis er, at de samme krav/grænser iagttages i samfundet som sådan. Og denne
afbalancering synes at blive tydeliggjort politisk som alment i dagens Danmark.
Opfordring
Vi kan opfordre beslutningstagerne til - inden beslutning - at lægge øren, øjne og krop til forholdene ‘on location’ på
Ø. Uttrupvej for at have så oplyst et grundlag som muligt at træffe beslutning på.
Worst case scenario
1

4. Indsigelse
Med henvisning til bl. a Støjkort (2012) side 79 i lokalplanen vil en yderligere intensivering på 65% og deraf følgende
støj og møg være sundhedsskadelig og livskvalitetsforringende så det kan mærkes.
Vi har tidligere henvendt os om støjafskærmning mod Ø. Uttrupvej, og på den baggrund kan vi ikke forestille os en
yderligere trafikbelastning på 65% oveni!

Med håbet om en helhedsorienteret stillingtagen og venlig hilsen
Vivi og Carsten Friis-Nielsen

Sendt fra min iPad

ID: 1193
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
11. oktober 2019 17:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-110

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 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Dato: 11-10-2019 17:02:00
Name: Oskar Henriksson
Address:
Postnr:
By:
Tlf: +46708582985
Email: oskar@nordicstorage.se
Emne: Oil Storage Aps kommentarer til Aalborg Kommunes Tillæg 4.032 og forslag til lokalplan 4-1-110, Techcollege
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi har gått igenom materialet och vi förutsätter att de aktuella ändringarna ej kommer att ha någon som helst
inverkan på Oil Storage anläggning/verksamhet.
ID: 1194
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. november 2019 13:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-110

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 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Dato: 01-11-2019 13:15:00
Name: Erhvervsstyrelsen
Address: Langeline Allé 17
Postnr: 2100
By: København Ø
Tlf: 35291000
Email: chrhan@erst.dk
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. kommuneplantillæg nr. 4.032 og lokalplan nr. 4-1-110 - Techcollege
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune,
Se venligst vedhæftede høringssvar vedr. planforslag for Techcollege.
Tak for den konstruktive dialog.
I er velkomne til at kontakte undertegnede, hvis der skulle være spørgsmål.
Med venlig hilsen
Christina Lindegaard Hansen
Fuldmægtig
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291501
E-mail: ChrHan@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål
og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
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ID: 1208
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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1. Indsigelse

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen

1. november 2019
Sag 2019-11105
/cld

sendt som elektronisk post til: plan.udvikling@aalborg.dk

Høringssvar: Aftalte ændringer til forslag til kommuneplantillæg
nr. 4.032 og lokalplan nr. 4-1-110

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

Aalborg Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 4.032 og lokalplan nr. 4-1-110 i offentlig høring i perioden 16. august til 1. november 2019.
Planforslagene giver mulighed for øget byggeri i planområdet, som vedrører
Techcollege. Der muliggøres byggeri op til 5 etager (maks. 20 m), hvor det før
var 2 etager (maks. 10 m). Samtidig øges bebyggelsesprocenten fra 40 til 70, og
anvendelsesmulighederne udvides til også at omfatte kontorer, kulturelle formål
og institutioner, som retter sig mod undervisningsformål målrettet erhvervsuddannelserne og funktioner og formål i tilknytning til Techcollege Aalborg.

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

ERHVERVSMINISTERIET

Planområdet ligger i nærheden af virksomheden Samtank A/S, som vurderes at
være en virksomhed af national interesse.
Kommunen har den 31. oktober 2019 oplyst, at følgende ændringer vil blive foretaget:
I lokalplanens redegørelse indsættes under ”Anden lovgivning” følgende tekst:

Lugt, luft og støj fra virksomheder
Lokalplanområdets nordlige del ligger i nærhed til havneformål og lettere erhverv. I områderne udlagt til havneformål og lettere erhverv er der placeret produktionsvirksomheder af national interesse og transport- og logistikvirksomheder af national interesse.
Lokalplanen for Tech College må ikke påvirke disse virksomheders drifts- og
udviklingsmuligheder.
Der er kigget på hvor vidt planlægningen for ny bebyggelse og fælles opholdsarealer, indenfor lokalplanområdet, vil blive påvirket af lugt, luft og støj fra virksomhederne, hvilket kan begrænse virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.
Erhvervsstyrelsen har vurderet at Samtank A/S er en virksomhed af national interesse. Samtank A/S er et lagerselskab for flydende produkter med speciale inden for olie- og benzinprodukter beliggende lige nord fra lokalplanområdet.
Der er derfor brug for at redegøre for Samtank’s indvirkning på den ønskede
planlægning, hvor i der bl.a. gives lov til en øget bebyggelsesprocent og bebyggelseshøjde i op til 5 etager, maks. 20 meter.

1. Indsigelse
2/7

Lokalplanen åbner ikke op for muligheden for etablering af nyt byggeri nærmere
Samtank, end den i dag eksisterende bebyggelse i delområde A. På forarealet i
delområde A, som vist på bilag 2, må der ikke opføres bebyggelse i henhold til
lokalplanens bestemmelse, 7.6 forarealer imod veje.
Samtanks fysiske udviklingsmuligheder kan i dag kun finde sted i retningen væk
fra planområdet ved Tech College. Det vurderes, at der ikke er mulighed for en
fysisk udvidelse af virksomheden i retning mod Tech College, da dette område
er fuldt udbygget med eksisterende virksomheder og Tunnelbassinet vil være en
naturlig fysisk barriere.
Lokalplanområdet er stærkt skrånende imod Samtanks arealer, dvs. at Samtank
ligger i en lavere højdekurve end lokalplanområdet. Samtank ligger ca. i kote 2
til 4, hvor byggefelt A1 på bilag 2 i kote 5 nærmest Rørdalsvej stigende til kote
21 længst mod sydøst.
De eksisterende bygninger i delområde A, som vist på bilag 2, ligger ca. i kote 8
til 10 og er i 2 etager. De relevante tanke hos Samtank vurderes at have en højde
på 10 til 12 m over terræn.
Afstanden fra nærmeste tank til eksisterende bygning i delområde A eller eventuelt nyt byggeri hos Tech college vil være omkring 230-250 m. Afstanden fra
nærmeste tank til eksisterende boliger i Sølystkvarteret er 133 m. Boligerne i
Sølystkvarteret der ligger nærmere Samtank, vil have større indflydelse på Samtanks udviklingsmuligheder for udvidelse end uddannelsesinstitutionen Tech
College.
Afstande og en markant forskel mellem områdernes placering i terrænet er de
væsentligste argumenter for at den nye planlægning for Tech College ikke får
indflydelse på Samtanks muligheder for udvikling. Her ud over spiller det en stor
rolle, at boligkvarteret Sølyst vil have en større effekt på Samtanks udviklingsmuligheder, i det de ligger i samme afstand fra Samtank som Tech College og i
nogle tilfælde tættere på konkret bebyggelse der vil kunne give et afkast af lugt,
luft eller støj. Der er strammere miljøkrav i forhold til boliger end der er til uddannelsesinstitutioner.
Vurdering af virksomheden Samtank’s indvirkning på planområdet i forhold
til lugt, luft og støj
Det ønskes belyst om de øgede byggemuligheder som følger af lokalplanforslaget
for udvidelse af Tech College, vil påvirke drifts- og udviklingsmulighederne for
Samtank A/S.
Tech College ændrer bebyggelsesprocenten fra 40 til maks. 70, og går fra 2 etager til 5 etager (maks. 20 m) inden for 230-250 meters afstand af virksomheden
Samtank.

1. Indsigelse
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Der er derfor behov for en konkret vurdering af, om planerne for at bygge op til
5 etager på den skrånende grund, delområde A, hos Tech College vil lede til
skærpede vilkår for Samtank A/S.
I det følgende er der foretaget en vurdering af, hvorvidt udvidelsen af Tech College kan lade sig gøre indenfor rammerne af de eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen omkring støj, lugt og luft.
Støj:
De støjende aktiviteter hos Samtank A/S kan henføres til tre overordnede aktiviteter:
- Skibsimport af produkter (støjen stammer fra drift af skibets motorer og
pumper)
- Pumpning af produkter mellem tanke og fra tanke til udleveringsramperne.
- Kørsel med lastbiler til og fra udleveringsramperne.
Bortset fra skibsimport er alle støjkilder placeret maks. 1,5 m over jorden.
På skibende er de støjende installationer typisk placeret højere på skibet. Imellem skibene og lokalplanområdet er der placeret en del større tanke, som delvist
har en støjafskærmende effekt, i forhold til lokalplanområdet. På nuværende
tidspunkt er det uklart, om støjen fra skibsimporten er omfattet af miljøgodkendelsen.
Støjgrænserne i lokalplanområdet ved Tech College er som minimum 5 dB(A)
højere end i Sølystkvarteret (4.9.B1), som vist på figur 1 - miljøgodkendelse for
Samtank.
De gældende støjvilkår jf. Samtanks Miljøgodkendelse af d. 14. december 2011
er som følger:

Figur 1.
Placeringen af rammeområder:
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Figur 2.
I det at afstanden fra Samtank til henholdsvis planområdet og sølystkvarteret
(4.9.B1) er sammenlignelig vil det være støjgrænserne for Sølystkvarteret, som
er dimensionsgivende for Samtank. Samtanks Miljøgodkendelse viser at Sølystkvarterets støjgrænse er 5db lavere end Tech College, som vist på figur 1.
Ved en fordobling af afstanden mellem støjkilde og recipient vil fører til en reduktion i støjbelastningen med 6 dB(A). Dvs. at i tilfælde af at sølystkvarteret
(4.9.B1) lå dobbelt så langt væk fra Samtank i forhold til Tech College ville det
være Tech College der var dimensionsgivende.
Højden af bygningerne og det skrånende terræn vurderes at være af underordnet
betydning i forhold til transmissionsvejen for støjen, selv i det tilfælde, hvor en
støjkilde på skibet er placeret i niveau over tankene, så tankene ikke længere
fungerer som støjskærm, da transmissionsvejen (trods denne evt. er næsten
vandret) aldrig vil komme i nærheden af den dobbelte afstand fra skibets støjkilde og nærmeste bolig i Sølystkvarteret.
Luft:
Emissioner til luften stammer fra oplaget af benzin, ethanol og dieselolie.
Alle tanke med oplag af benzin og ethanol er tilsluttet et dampgenvindingsanlæg.
Det betyder, at der sker en rensning af de dampe, der fortrænges fra tankene i
forbindelse med skibsimport og såkaldt ånding fra tankene (ånding opstår f.eks.
ved solpåvirkning af tankenes overflade). Dampgenvindingsanlægget er markeret med en orange firkant på nedenstående figur 3.
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Figur 3.
Emissionen fra dampgenvindingsanlægget må ikke overstige 0,15 g/m3 og Bværdien for benzin (som er dimensionsgivende) er 0,1 mg/m3 (lugtbaseret). Den
største emission fra damgenvindingsanlægget forekommer under skibsimport,
hvor der maksimalt importeres med 1000 m3/time. Det giver en spredningsfaktor
på 417 m3/s i værste situationen, som forekommer maks. en gang om ugen. Afkastet er placeret ca. 6 til 7 m over terræn.
Det er vurderet, at Samtank med den nuværende indretning af dampgenvindingsanlægget ikke vil have problemer med at overholde B-værdien for benzin i omgivelserne og er derfor aldrig blevet anmodet om at foretage en OML beregning
af afkasthøjden.
Både ethanol og benzin er tungere end luft og med den nuværende indretning af
afkastet får det ingen betydning, at der bygges højere hos Tech College, da de
nuværende bygninger er i eller over niveau for afkastet fra dampgenvindingsanlægget. I princippet skal grænseværdierne for luft desuden overholdes ved skel
til planområdet (som ikke ændres). Det nuværende dampgenvindingsanlæg er
udtjent og Samtank planlægger at etablere et nyt anlæg nordøst for den nuværende placering (på modsat side af tankene) – senest i 2021. Afstanden til planområdet forøges dermed – om end marginalt.
Det vurderes, at det ikke bliver Tech College der får indflydelse på Samtank i
forhold til luft, men beboelsen i Sølystkvarteret der bliver dimensionsgivende for
afkasthøjden. I det at Sølystkvarteret har en kortere afstand til dampgenvindingsanlægget og vindretningen oftere er i retning mod Sølystkvarteret end mod planområdet. Det forventes ikke, at afkastet på det nye anlæg skal være højere end
det eksisterende.
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Lugt:
Reguleringen af lugtemissionen fra Samtank reguleres primært af følgende vilkår i miljøgodkendelsen:

Emissionen af lugt opstår primært fra tanke med oplag af dielselolie og bioolie,
da disse tanke er frit ventilerede. Det betyder, at den luft der fortrænges ved
skibsimport og ånding udledes urenset via udluftningsstudse på tanktaget. De
relevante tanke er markeret med gult på figur 3.
Herudover kan der opstå diffuse lugtgener – primært omkring læsseramperne
(ved læsning af tankbiler). Den diffuse emission opstår typisk tæt på jordoverfladen, da langt størstedelen af rørføringer og aktiviteter med flytning af produkt
befinder sig/udføres i denne højde.
Da diffuse emissioner typisk har mindre udslip under lavt tryk og dampene er
tungere end luft er det uden betydning, at bebyggelsesprocent og den tilladte
højde af bygninger i planområdet hæves fra 2 til 5 etager. Grænseværdierne for
lugt skal desuden overholdes ved skel og denne grænse ændres ikke som følge af
lokalplanen.
I forhold til lugtemissionen fra toppen af de frit ventilerede tanke så vil lufthastigheden maksimalt være 1000 m3/h og emissionen sker typiske via et antal
studse placeret i periferien af tanktaget eller fra et centralt placeret afkast. For
at undgå indtrængen af vand i tanken er afkastet nedadrettet. Afkasthøjden ligger
i omegnen af 10 til 12 meter over terræn og lufthastigheden og dermed spredningen af lugtstofferne er ringe. Herudover er dampene tungere end luft.
Toppen af tankene vurderes at overskride højden af de eksisterende bygninger
på 2 etager hos Tech College marginalt og da afkastluften fra tankene ikke er
opadrettet, kan der ikke forventes en væsentlig opadgående vertikal spredning
af dampene i luften.
Det vurderes på den baggrund, at en forøgelse af byggehøjden hos Tech College
ikke vil føre til skærpede vilkår eller gøre det sværere for Samtank, at overholde
eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen vedr. lugt.
Afstanden fra tank til nærmeste bolig er desuden minimum 100 m kortere end
afstanden til, hvor der må bygges indenfor byggefelt A1 i lokalplanområdet og
boligen ligger i en mere fremherskende vindretning og det forventes derfor, at
boligerne i sølystkvarteret bliver dimensionsgivende i forhold til overholdelse af
vilkår vedr. lugt i miljøgodkendelsen.
Erhvervsstyrelsen1 finder ikke anledning til at indstille over for erhvervsministeren, at der fremsættes indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, og § 29, stk. 3,2,
mod forslag til kommuneplantillæg nr. 4.032 og lokalplan nr. 4-1-110 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de anførte ændringer
og suppleringer.
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Erhvervsstyrelsen tilbyder at gennemse udkast til de endeligt vedtagne planer i
forhold til ovenstående aftale om ændringer, før kommunen offentliggør dem på
Plandata.dk, da det efter offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandokumenterne uden ny offentliggørelse af de endeligt vedtagne planer.

Med venlig hilsen

Sara Aasted Paarup
Kontorchef

1

Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29,
stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i
overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og
miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller
regler og beslutninger efter § 3. En minister kan efter planlovens § 29, stk. 3, fremsætte indsigelse
mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager.
2 jf. planlovens § 29, stk. 1 og stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).
Planforslagene er alene vurderet i forhold til nationale interesser.

