1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. oktober 2019 17:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-10-105
20191184 - Lokalplan 4-10-105 Langagervej - Humlebakken Ålborg Brev.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 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Dato: 02-10-2019 17:02:00
Name: N1
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: anima@n1.dk
Emne: Lokalplan 4-10-105 Langagervej - Humlebakken, Ålborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forbindelse med Deres henvendelse henviser vi Dem til at se N1’s ledningsanlæg på www.n1.dk
Hvis der er 60 kV i det berørte område.
60 kV anlægget i det berørte område er sikret ved tinglyste deklarationer. Dette indebærer, at der, med den
nuværende udformning af anlæggene, er begrænsninger i brugen af arealerne under og i nærheden af anlæggene,
jf. Elsikkerhedslovens bestemmelser, herunder også Dansk Standard DS/EN 50341-3.
Ændringer af anlæggene vil i givet fald blive udført af N1 som regningsarbejde for rekvirentens regning.
Såfremt der er behov for nærmere drøftelser af ovennævnte begrænsninger eller for overslagsmæssig beregning af
omkostningerne ved ændring af anlæggene, kan Carsten Hassing Rasmussen kontaktes på cahra@n1.dk.

ID: 1184
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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1. Indsigelse

Ålborg Kommune
Plan og udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Dato:
02.10.2019
Vor ref.:
anima
Projektnr.:
Inst.nr.:
Kundenr.:
Direkte tlf.:
E-mail:
dok@n1.dk

Lokalplanforslag 4-10-105 Langagervej - humlebakken
Fra PlansystemDK har N1 modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.
60 kV anlægget i det berørte område er sikret ved tinglyste deklarationer. Dette indebærer, at der
med den nuværende udformning af anlæggene, er begrænsninger i brugen af arealerne under og i
nærheden af anlæggene, jf. BEK 1112 ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikkeelektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg”.
Ændringer af anlæggene vil i givet fald blive udført af N1 som regningsarbejde for rekvirentens
regning.

Såfremt der er behov for nærmere drøftelser af ovennævnte begrænsninger, eller for
overslagsmæssig beregning af omkostningerne ved ændring af anlæggene, kan
Carsten Hassing Rasmussen kontaktes på cahra@n1.dk.
Der medsendes tegninger af N1’s elanlæg i området.

Med venlig hilsen
N1 A/S

N1 A/S | Tietgensvej 4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 70 23 00 43 | CVR-nr. 28 33 18 78 | kontakt@n1.dk | n1.dk

2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. oktober 2019 11:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-10-105

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 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Dato: 06-10-2019 11:53:00
Name: Banedanmark
Address: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By: København SV
Tlf:
Email: CGHL@bane.dk
Emne: Vedr. fremlagte lokalplan 4-10-105 med tilh. kommuneplantillæg 4-062, ingen Banedanmark bemærkninger
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 4-10-105 med
tilhørende kommuneplantillæg 4-062 for "Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at
du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

ID: 1186
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. oktober 2019 21:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-10-105

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 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Dato: 21-10-2019 21:09:00
Name: Alvilde Bengtsson
Address: Silkegade 8
Postnr: 1113
By: København
Tlf: 61336187
Email: alvilde.bengtsson@newsec.dk
Emne: Høringssvar vedr. anvendelse og skiltning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Høringssvar vedr. Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Nærværende høringssvar sendes på vegne af en kunde, som har en konkret interesse i at etablere restaurant inden
for planområdet. Planområdet har en unik og sjælden beliggenhed langs motorvejen ved til/afkørselsforhold. I
forlængelse heraf har denne beliggenhed ikke kun en værdi for pladskrævende varegrupper, men også for fastfood
restauranter. Hertil kommer at fastfood restauranter i lige så høj grad som pladskrævende varegrupper har behov
for at ligge trafikalt centralt for at nå deres målgruppe.
Motorvejsplaceringen medfører desuden et naturligt behov for skiltning, der er synligt fra det omkringliggende
vejnet, herunder Nordjyske Motorvej. Derfor vil en højere og mere synlig pylon give mulighed for en øget
eksponering og til-strøm af kunder til området. I denne forbindelse anerkendes det, at der er flere hensyn, der skal
tages, herunder til de omkringliggende naboer. Vores kunde er naturligvis interesseret i at indgå en saglig dialog
herom med det formål at opnå en løsning, der er i alle parternes interesse.
Kontakt gerne undertegnede for spørgsmål.

ID: 1197
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. oktober 2019 15:23
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-10-105
20191203 - Vejdirektoratets bemærkninger til Aalborg Kommunes forslag til
Lokalplan 4-10-105, Langagervej-Humlebakken og kommuneplantillæg nr
4-062.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 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Dato: 25-10-2019 15:23:00
Name: Vejdirektoratet
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: pkha@vd.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling
Se vedhæftede brev.
Kopi af dette brev er sendt til orientering til:
•Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. pr. e-mail til planloven@erst.dk.
Venlig hilsen
Pernille Korgaard Hansen
Landinspektør
Plan og myndighed Aalborg
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2040
pkha@vd.dk
vejdirektoratet.dk
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk.

ID: 1203
1

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

4. 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

25. oktober 2019
Pernille Korgaard Hansen
pkha@vd.dk
+45 7244 2040
19/13224-4
1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til Aalborg Kommunes forslag til Lokalplan 4-10-105, Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst og kommuneplantillæg nr. 4-062 for område ved Humlebakken og Langagervej
Vejdirektoratet har den 27. september 2019 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Aalborg
Kommunes forslag til Lokalplan 4-10-105 for Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
og tilhørende tillæg 4-062 til Kommuneplan for Aalborg Kommune. Planforslagene er i offentlig høring indtil den 22. november 2019.
Lokalplanforslaget muliggør et nyt erhvervsareal med detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper.
Lokalplanområdet grænser mod vest op til tilslutningsanlæg 25 på Motorvej E45 (statsvej nr. 70,
Aarhus - Aalborg) på strækningen ca. km 289,950 – 290,058, tilkørsel i højre side. Motorvej E45 er
en statsvej, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for, og som følge heraf er lokalplanforslagets bestemmelser af interesse for Vejdirektoratet.
Indholdet af forslag til Lokalplan 4-10-105 for Erhverv giver ikke Vejdirektoratet – som
vejmyndighed for tilslutningsanlæg 25, (statsvej nr. 70, Aarhus - Aalborg) – anledning til at
gøre indsigelse.
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsættes, at Aalborg Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige lokalplan.
Bemærkninger
Adgangsforhold
Vejdirektoratet har noteret sig, at lokalplanområdet alene skal vejbetjenes fra Langagervej, hvorfor
vi ikke har bemærkninger til vejbetjeningen.
Vejbyggelinjer
Vejdirektoratet har noteret sig, at der på side 9 i afsnit om Delområde C og side 16 i afsnit om Anden lovgivning er beskrevet forhold om vejbyggelinjer. Vejdirektoratet bemærker hertil, at det bør
fremgå, at en eventuel dispensation fra vejbyggelinjen skal ansøges hos Vejdirektoratet. Det bemærkes desuden at visning af vejbyggelinjen, der ligger 10 m fra statsvejens vejskel, bør rettes på
kortbilag 2 - Arealanvendelse, så den følger vejens skelforløb, se kortudsnit herunder.

Vejdirektoratet

Telefon
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

4. Indsigelse

Kortudsnit af vejbyggelinjen beliggenhed på matr.nr. 77c (lysegrøn stiplet linje).
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 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.

2

5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. november 2019 17:59
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-10-105
20191209 - Indsigelse vedrørende Lokalplanforslag 4-10-105.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 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Dato: 04-11-2019 17:59:00
Name: Michael Øhle Skelmose
Address: Lemvigvej 83
Postnr: 9220
By: Aalborg Ø
Tlf: 61853773
Email: michael_skelmose@hotmail.com
Emne: Hørringssvar vedr. Lokalplanforslag 4-10-105
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bevaringsforeningen for Landsbyen Nørre Tranders hørringssvar er vedhæftet.
Underskriftsindsamlingen er tilsendt til planlægger Louise.Studstrup@aalborg.dk af hensyn til at beskytte
personfølsomme oplysninger.
ID: 1209
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. Indsigelse

Nørre Tranders d. 03-11-2019
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørre Sundby
Att: Louise Studstrup

Lokalplanforslag 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst

Borgerne i Nørre Tranders har gennem de sidste 20 år, gentagne gange kæmpet med kommunen, for at
undgå bebyggelse på denne grund. Vi mener at indblikket og sammenhængen med kirken udgør et vigtigt
kulturmiljø, som fuldstændigt vil blive ødelagt af en moderne bygning på dette sted.
Netop her er det bedste og mest uforstyrrede indblik til kirken fra de store veje, det eneste tilbageværende
indblik som ikke på nogen måde forstyrres af bygninger.
At det samtidig viser sig at den foreslåede bygnings højde og placering vil fjerne ethvert indblik til kirken,
gør at vi står helt uforstående overfor at kommunen overhovedet har foreslået det.
Dertil kommer trafikbelastningen på Lemvigvej, som uvægerligt vil blive påvirket af detailhandel, og
kommunen har trods løfter tilbage i 2005, stadig ikke udført den nødvendige trafikdæmpning.

”Bevaringsforeningen for Landsbyen Nørre Tranders” har hen over sommeren udført en underskriftsindsamling imod projektet.
Vi stemte alle dørklokker i landsbyen og traf folk hjemme i 70,4% af husstandene, i 93,6% af husstandene
skrev man under på protesten, det kan også udtrykkes som 95,3% af de adspurgte borgere. Dertil kommer
32 borgere uden for landsbyen, som også blev adspurgt og alle skrev under.
Det burde give stof til eftertanke i By- og Landskabsforvaltningen, at man er så meget ude a trit med
befolkningen. Dette er den tredje underskriftsindsamling på 1½ år vedrørende byggeri i og omkring Nørre
Tranders, og i alle tre var 90% til 98% af borgerne imod kommunens tanker og ideer.

Uddybning af borgernes synspunkter:
1. Indblikket til kirken skal bevares, det fik borgerne i 2005 slået fast i
kommuneplanen for Nørre Tranders, endda med et billede der viser
hvor:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oestaalborg/noerre-tranders/default.aspx
Det bliver også slået fast i nærværende lokalplanforslag på side 7, så vi
antager at alle er enige om det.
Derfor er det også overraskende, at vi med en meget simpel beregning
kan vise at indblikket til kirken vil forsvinde stort set fuldstændigt, med
den foreslåede placering og højde på bygningen.
”Best Case Scenario” hvor en 1,8m høj mand, står på det sydlige
fortov over for motorvejstilkørslen, og ser imod kirken.
Hans sigtelinje vil være 16,8m over kirketårnets sokkel, dvs. der vil
være ca. 1,2m synligt af kirketårnets tag - omtrent som på billedet.

”Best Case Scenario” view,
det kan ikke kaldes et
brugbart indblik.

5. Indsigelse

Kører man i personbil i østlig retning i højre spor (Best Case i personbil), så vil sigtelinjen for føreren
af bilen gå 20,5m over kirketårnets sokkel, eller 2,5m over taget på kirketårnet, dvs. intet indblik!
Værre bliver det jo længere mod nord man kommer. En 1,8m høj mand på det nordlige fortov vil
have sigtelinjen 31,3m over soklen, hvilket er 13,3m over kirketårnets tag.
Den foreslåede bygning vil med andre ord fjerne ethvert brugbart indblik til kirken!
Tabellen nedenfor viser hvor højt sigtelinjen går over kirketårnets sokkel i de forskellige scenarier
(se kolonnen til højre), og til sammenligning er kirketårnet ca. 18 meter højt:
D
e
t
v
Oplysningerne stammer fra lokalplanforslaget samt fra:
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=kortHjemmeside&Site=Aalborg
Beregnings eksempel for Best Case Scenario (øverste linje i tabellen):
 Hvis personen er 1,80m høj er hans øjne ca. 1,70m over jorden, og da han står i kote 35,5
er hans øjne altså i kote 37,2.
 Den foreslåede bygning ligger i kote 35 og er 8,5m høj, så hans øjne er 6,3m under
tagkanten.
 Da kirken ligger i kote 52,5 og hans øjne er i kote 37,2 er kirkens sokkel 15,3 m over hans
øjenhøjde.
 I luftlinje er der 560m til kirken, og ca. 110m hen til facaden på den foreslåede bygning.
 Det vil sige hans sigtelinje er 16,8m over sokkelhøjde ved kirketårnets sydvestlige hjørne.
Højde over kirkens sokkel = 560/110 * 6,3 – 15,3 = 16,8 m.

5. Indsigelse

Worst Case Scenario er beregnet på tilsvarende måde, og her går sigtelinjen 31,3m over
kirketårnets sokkel, eller 13,3m over taget på kirketårnet:

Hvis man reelt skal kunne se kirken hen over bygningen, må den, hvis den placeres som foreslået,
maksimalt være 5 meter høj (udvendigt). Bygningen vil dog stadig i væsentlig grad skæmme
indblikket ved sin tilstedeværelse.

Forklaring til formel:
Tan V = h/a = H/A = (x+Hs)/A
x = A/a * h - Hs

2. En moderne udseende bygning på denne grund, samt udjævning af terrænet og fjernelse af de
vildtvoksende træer og buske op imod Langagervej, vil være ødelæggende for det visuelle indtryk af
både kirken og indkørslen til landsbyen, og det kulturmiljø der skabes af marken, beplantningen og
kirken tilsammen.
Dette er det fineste og mest imponerende indblik til kirken fra de store veje, og det eneste
tilbageværende sted, hvor der er et fuldstændig uforstyrret indblik, uden at der ligger andre
bygninger i vejen.
Et andet vigtigt element ved dette indblik, er at alle der færdes på Humlebakken oplever det, det er
ikke kun et kulturmiljø for de få der kan finde vej.

Vi må henlede opmærksomheden på Aalborg Kommunes Kirke Vejledning side 41-43, der dels viser
at denne grund ligger i Nærbeskyttelseszonen, samt fraråder at placere bygninger der forringer det
frie kig til kirken, og det må man sige at den foreslåede bygning vil gøre:
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/00/Kirker_Vejledning_1.pdf

5. Indsigelse

3. Et butikscenter vil øge trafikken, og i forvejen er Lemvigvej hårdt ramt af både lastbiler og
personbiler, der skyder genvej for at spare ét lyskryds på Humlebakken.
Omtrent 1/3 af Aalborg Øst (ca. 4000 mennesker) vil kunne spare, ikke bare ét, men to lyskryds ved
at køre af Lemvigvej til et butikscenter på denne placering, så det er åbenlyst at det kommer til at
ske.
Denne problemstilling er ikke ny, idet borgerne blev lovet trafikdæmpning i forbindelse med
ændring til byzone i starten af 00’erne. Det er endvidere indført i både kommuneplanen og den
bevarende lokalplan.
Siden da har kommunen tilladt studenterboliger ved Nørre Tranders Mølle, rækkehuse ved
Holstebrovej, parcelhuse i Præstelunden, rækkehuse i Nørre Tranders Gaard plus det løse. Når det
er fuldt udbygget er det godt 30% forøgelse af husstandene i Nørre Tranders, og dermed forøgelse
af trafikken på Lemvigvej.
Lemvigvejs lange lige stræk fra kirken til Struervej indbyder til at køre stærkt, men kombinationen
af parkerede biler i vejkanten, småbørnsfamilier og skolevej er en farlig cocktail, og det er kun et
spørgsmål om tid, før der sker en alvorlig ulykke.
Derfor kan vi ikke acceptere nogen forøgelse af trafikken, uden at der samtidig laves vejbump og
40km zone på Lemvigvej.

Borgerne henstiller på det kraftigste til at man genovervejer om der overhovedet skal være byggeri på
denne grund – vi mener helt klart at grunden skal friholdes for byggeri.
Hvis kommunen ikke kan have en ubebygget grund liggende, for at beskytte kulturmiljøer som dette, uden
at man hvert 10. år forsøger med et nyt projekt - så sælg grunden til borgerne på borgeraktier.
Lav en klausul om at grunden ikke må bebygges, og at kommunen har forkøbsret hvis den engang skal
videresælges – så er det borgerne der tager ansvar for at beskytte kulturmiljøet.
Vi er nødt til som ansvarlig generation at værne om sådanne kulturmiljøer, så vore efterkommere ikke bare
skal se det på billeder og sige ”hvorfor ødelagde også I det?”.

På vegne af ”Bevaringsforeningen for Landsbyen Nørre Tranders”
MVH
Michael Øhle Skelmose
Lemvigvej 83
9220 Aalborg Ø
Tlf. 61853773

Vedhæftet: Underskriftsindsamling

6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. november 2019 11:37
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-10-105
20191221 - Indsigelse imod lokalplan nr. 4-10-105, LangagervejHumlebakken.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 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Dato: 22-11-2019 11:37:00
Name: Aalborg Stift
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: KMAAL@KM.DK
Emne: Brev til Aalborg Kommune med fremsendelse af indsigelse imod lokalplan nr. 4-10-105,
Langagervej/Humlebakken (STPR F2: 701579)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Fremsendes til videre behandling.
Med venlig hilsen
Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent
Aalborg Stift
KMAAL@KM.DK
Læs mere om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata

ID: 1221
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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6. Indsigelse

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden

Sag nr. 2019 - 30335 / Akt. nr. 701579
MJOH
Dato: 22. november 2019

Aalborg Kommune
(sendt via e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk)

Indsigelse mod lokalplan nr. 4-10-105, Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Aalborg Stift har modtaget forslag til lokalplan nr. 4-10-105 fra Aalborg Kommune, der omhandler
etableringen af en erhvervsvirksomhed på arealet beliggende på hjørnet mellem Humlebakken og
Langagervej. Af lokalplanen fremgår det, at arealet er udlagt til et nyt erhvervsområde, der giver
mulighed for at etablere detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. I dag henlægger
området som en åben mark.
Lokalplanområdet er placeret tæt på Nørre Tranders Kirke, hvilket medfører, at området delvist er
beliggende inden for fjernbeskyttelseszonen til Nørre Tranders Kirke.
Nørre Tranders Kirke er placeret højt i landskabet og der er et flot indkig til Nørre Tranders Kirke fra
lokalplanområdet og Humlebakken. Indkigget til kirken har en kulturhistorisk og landskabelig værdi,
og det fremgår af lokalplanforslaget, at dette bør bevares igennem den videre planlægning.
Aalborg Stift har gennemgået planforslaget og har ligeledes sendt forslaget i høring hos Den
kongelige Bygningsinspektør. Udtalelsen fra Den kongelige Bygningsinspektør er vedhæftet til
orientering.
På baggrund af en samlet vurdering har Aalborg Stiftsøvrigheden valgt at fremsende en
indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3. Indsigelsen er begrundet med følgende:
-

Placeringen af byggefeltet er stærkt problematisk i forhold til indkigget til Nørre Tranders
Kirke. Dette skyldes, at byggefeltet strækker sig i hele lokalplanområdets længde fra vest mod
øst.
Aalborg Stiftsøvrigheden skal anbefale, at byggefeltet fortrinsvist placere i den vestlige del af
lokalplanområdet og i højere grad orienteres i nord-syd gående retning.

-

Aalborg Stiftsøvrighed skal anmode om, at der udarbejdes flere visualiseringer, der
omhyggeligt og realistisk viser forholdet mellem en eventuel ny arkitektur i lokalplanområdet
og Nørre Tranders Kirke i baggrunden. Det må være en naturlig forudsætning, at
visualiseringerne viser, at indkigget til Nørre Tranders Kirke ikke forringes som følge af
placeringen og udformningen af ny bebyggelse i lokalplanområdet.

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk

6. Indsigelse

Der bør udføres visualiseringer med det eksisterende forslåede byggefelt. Med et byggefelt
placeret fortrinsvist i den vestlige del af lokalplanområdet. Begge visualiseringer bør vises
med en bygning med forskellig højde, herunder den maksimale bygningshøjde på 8,5 meter,
samt med en bygningshøjde på 6 meter.
Det fremgår af forslaget til lokalplanen, at der er et ønske om at tage hensyn til Nørre Tranders Kirke.
Aalborg Stiftsøvrigheden finder dog ikke, at dette opfyldes med de bestemmelser, der er fremlagt i
forslaget.
Aalborg Stiftsøvrighed vil opfordre Aalborg Kommune til at genoverveje, hvorvidt en anvendelse af
lokalplanområdet til ny erhvervsbebyggelse er den rette prioritering i forhold til at opretholde det
vigtige kulturhistoriske og landskabelige indkig mod den højtliggende Nørre Tranders Kirke.

Med venlig hilsen
På stiftets vegne

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Kopi til orientering:
Nørre Tranders Sogns Menighedsråd (e-mail)
Aalborg Østre Provsti

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden
Sag nr. 2019 - 30335 / Akt. nr. 978516
MJOH
Dato: 9. juli 2020

Aalborg Kommune
(sendt via e-mail til: plan.udvikling@aalborg.dk, lene.morthensen@aalborg.dk)

Ophævelse af indsigelse mod lokalplan nr. 4-10-105, Erhverv, Langagervej/Humlebakken

Aalborg Stiftsøvrighed har den 22. november 2019 fremsendt en indsigelse jf. planlovens § 29, stk.
3 mod lokalplan 4-10-105.
Efter drøftelser med Aalborg Kommune, kan Aalborg Stiftsøvrighed meddele, at indsigelsen nu
trækkes tilbage, da der er opnået enighed mellem Aalborg Kommune og Aalborg Stiftsøvrighed
omkring de forhold, der gav anledning til indsigelsen.

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Thulebakken 1
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7. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. november 2019 14:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-10-105
20191222 - Brev til Aalborg Kommune. Indsigelse mod forslag til Lokalplan
4-10-105 ....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 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst
Dato: 22-11-2019 14:16:00
Name: FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Address: Arsenalvej 55
Postnr: 9800
By: Hjørring
Tlf:
Email: fes-nps22@mil.dk
Emne: VS: Indsigelse mod forslag til Lokalplan 4-10-105 – Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Til Aalborg Kommune, By- og Landskabsafdelingen
Indsigelse mod forslag til Lokalplan 4-10-105 – Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst.
Se vedhæftede brev, dateret d. 21. november 2019.
Med venlig hilsen
Lars Haagensen
Landinspektør
Specialkonsulent
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Natur- og Plansektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon + 45 7281 3286 / Mobil + 45 2555 2027
E-mail: fes-nps22@mil.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

ID: 1222
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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7. Indsigelse

Aalborg Kommune (aalborg@aalborg.dk)
By- og Landskabsafdelingen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Eft.:
Forsvarsministeriet
Erhvervsstyrelsen

Indsigelse mod forslag til Lokalplan 4-10-105
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet gøre indsigelse mod forslag til Lokalplan 4-10-105 Erhverv,
Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst, jf. Lov om planlægning
§ 29, stk. 3 med lovens § 28, stk. 1 nævnte virkning.
Baggrund for indsigelsen er, at lokalplanforslaget giver mulighed for
etablering af forsinkelses- og spejlbassiner med mere indenfor 13 km
sikkerhedszonen for Aalborg Flyvestations landingsbaner, jf. pkt.
4.4.8 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse finder, at der til lokalplanforslagets § 9.3 – Overfladevand, skal tilføjes at etablering af bassiner
og lignende med et permanet vandspejl vil kræve Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses godkendelse, idet lokalplanområdet er beliggende indenfor 13 km sikkerhedszonen for Aalborg Flyvestations landingsbaner.

Dato:

21. november 2019

Enhed:
Sagsbeh.:
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Bilag:

Rådgivningsafdelingen
FES-NPS22
2019/005311
498573
Ingen

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf.: +45 7281 3000
Fax: +45 7281 3005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes
EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80
Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 3286
E-mail: fes-nps22@mil.dk

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse finder, at der tillige skal tilføjes
en paragraf til lokalplanbestemmelserne om, at Aalborg Kommune
kun kan dispensere fra Lokalplanens § 9.3 – Overfladevand med accept fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, jf. Lov om Planlægning § 19, stk. 3.
Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Lars
Haagensen pr. mail: fes-nps22@mil.dk eller pr. telefon: 728 13286.

Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling:
CHPD; CHRA; CHNPS.
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Aalborg Kommune (aalborg@aalborg.dk)
By- og Landskabsafdelingen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Eft.:
Forsvarsministeriet
Erhvervsstyrelsen

Frafald af indsigelse mod forslag til Lokalplan 4-10-105
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse frafalder på vegne af Forsvarsministeriet indsigelsen, dateret den 21. november 2019, mod
forslag til Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken
såfremt Aalborg Kommune indarbejder følgende afsnit i lokalplanen:
-

Nyt afsnit til Lokalplanens redegørelse under afsnit Anden
planlægning:
Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn
Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassin,
forsinkelsesbassin mv. indenfor 13 km sikkerhedszonen for
Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner.
I henhold til Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning samt EU Fordning nr. 139/2014 af 12. februar
2014, må der ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække
fugle indenfor 13 km sikkerhedszonen uden godkendelse fra
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Dato:

17. marts 2020

Enhed:
Sagsbeh.:
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Bilag:

Rådgivningsafdelingen
FES-NPS22
2020/003304
17897
Ingen

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf.: +45 7281 3000
Fax: +45 7281 3005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes
EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80
Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 3286
E-mail: fes-nps22@mil.dk

Kommuneplanens retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn fastsætter begrænsninger og hensyn ved etablering af anlæg, der kan
tiltrække fugle. Her fastsættes også at etablering, retablering
eller oprensning af sådanne anlæg skal til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden der kan gives tilladelse.
-

Tilføjelse til afsnit Ad 9.3 til Lokalplanens bestemmelser under
afsnit 9.3 - Overfladevand:
Da lokalplanområdet ligger indenfor 13 km sikkerhedszonen
for Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner, skal
etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle, sendes til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden der kan gives tilladelse.
Eventuel dispensation fra 9.3 kan kun ske med efter dialog og
godkendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Side 1 af 2

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Lars
Haagensen pr. mail: fes-nps22@mil.dk eller pr. telefon: 728 13286.

Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling:
CHPROJ; CHRA; CHNPS.
Sagsnr.: 2020/003304
Dok.nr.: 17897
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