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Råkildevej 20, 9530 Støvring - Landzonetilladelse til
etablering af oplags- og arbejdsarealer ved bro på
Råkildevej i forbindelse med elektrificering af jernbanen
Landzonetilladelse
Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at
etablere oplags- og arbejdsarealer ved bro på Råkildevej i forbindelse med elektrificering af jernbanen på ejendommene matr.nr. 1dø og 1ap, Annerup, Ellidshøj.
Tilladelsen er givet på betingelse af,
- at oplags- og arbejdsarealerne anvendes og etableres i overensstemmelse
med det ansøgte
- at oplags- og arbejdsarealer på matr.nr 1dø Annerup, Ellidshøj opretholdes
som arbejdsareal som tilladt ud fra nuværende landzonetilladelse givet d.
19-12-2019 og kan fra d. 1. marts 2021 anvendes til afslutning af sporarbejde hvor efter området vil være underlagt denne landzonetilladelse.
- at oplags- og arbejdsarealer på matr.nr 1ap Annerup Ellidshøj tidligst etableres 01-03-2022 som ansøgt.
- at området kun anvendes på hverdage fra kl. 07:00-18:00, samt lørdage fra
kl. 07-00 – 14:00. Desuden kan de ansøgte arealer bruges hele døgnet fra
d. 08-04-2022 – 19-04-2022, 03-06-2022 – 07-06-2022, 30-09-2022 – 0210-2022, samt fra kl. 23:30 – 04:30 i perioderne 17-05-2022 – 19-05-2022,
25-10-2022 – 27-10-2022, 29-11-2022 – 01-12-2022 og 04-12-2022 – 0612-2022, som ansøgt. Se skema på bilag 4.
- at jord skal overrisles med vand el. lignende for at sikre mod støvdannelse
og etableres i dynger med maks. højde på 3 meter.
- at al jord, mandskabsfaciliteter, materialeoplag og affaldscontainere mv. placeres indenfor områdets afgræsning, som ansøgt. Se bilag 2 og 3.
- at der ved oplag af brændstof eller andre kemikalier sikres, at der ikke er risiko for forurening af jord/grundvand, herunder ved spild. Hvis der er risiko
for, at stofferne kan forurene jord eller grundvand ved udvaskning, skal oplaget overdækkes.
- at der ikke sker oplag af brændstof, andre kemikalier eller jord inden for en
afstand af 30 meter frad vandindvindingsbringer markeret på kortet, bilag 5
- at området er ryddet og reetableret ved udgangen af februar 2023
Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen.
Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.750 kr. hos ejer.
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Redegørelse
”Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre
en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet
mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabsog naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det.
Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen
af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.
Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er
planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.
Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående
tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra
kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. ”1
Ejendommen der indeholder matr.nr. 1dø Annerup, Ellidshøj på 23 ha og ejendommen der indeholder
matr.nr 1ap Annerup, Ellidshøj på 7,9 ha er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Herudover er den ansøgte placering udpeget/omfattet af Områder med drikkevandsinteresser. Grundvand – vandforsyningsoplande – gældende, skovbyggelinjer jf. Naturbeskyttelseslovens § 17 og Særligt værdifuld natur og landbrug (øvrige landområder).
Med landzonetilladelsen ophæves restriktioner jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk.2 om skovbyggelinjen jf. pkt.5.
Der er gennemført VVM-undersøgelse af projektet: Elektrificering og opgradering Aarhus H – Lindholm, der var i høring 3. oktober til 27. november 2016.
Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning modtaget den 16-12-2020.
Der er ansøgt om etablering af oplags- og arbejdsarealer i forbindelse med elektrificering af jernbanen
fra Aarhus til Lindholm, hvorved flere broer nedrives og erstattes af nye og højere broer med plads til
køreledningerne til jernbanen. Ved Råkildevej rives den eksisterende bro ned og erstattes med en ny
højere bro, hvorved der er behov for midlertidig etablering af arbejdspladser og jorddepoter i forbindelse med anlægsarbejdet.
På matr.nr 1ap Annerup, Ellidshøj, vest for banen, etableres der en arbejdsplads på ca. 2.500 m2 og
nord derfor et jorddepot på ca. 2.730 m2. Se bilag 3
På matr.nr 1dø Annerup, Ellidshøj, øst for banen, etableres der en arbejdsplads på ca. 2.970 m2 og
jorddepot på ca. 5.160 m2. Se bilag 3
Begge arbejdspladser indrettes med mandskabsfaciliteter, materialeoplag, affaldscontainere mv. Indretningen af arbejdspladserne vil være forskellige i nedrivningsfasen og konstruktionsfasen. Se bilag
3.
Særlig værdifuld natur og landbrug (øvrige landområder)
Ejendommen ligger inden for et i kommuneplanen angivet, område med særlig værdifuld natur og
landbrug, hvor kommunalbestyrelsen jf. retningslinjen, skal sikre sig at følgende uddrag fra kommuneplanen overholdes; ”I de særlige værdifulde naturområder, skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden tjene til at opfylde målene for de særlige værdifulde
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naturområder i afsnit 11, det åbne land. Hertil hører naturkvalitet for områdets naturtyper, fastlagt efter
principperne i naturplanlægningssystemet.”
Da området som ejendommen er beliggende på er udpeget som ”øvrige landområder” i kommuneplanen, samt det at der ikke i det omtalte afsnit 11 er forhold som gør at det ansøgte ikke kan tillades, har
vi vurderet at dette ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Der er desuden lagt afgørende
vægt på at områderne reetableres efter endt brug, og har en væsentlig samfundsmæssig interesse, da
elektrificeringen gaver miljøet og den kollektive trafik.
Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på, at der
er tale om en midlertidig anvendelse af arealerne, og at område vil blive reetableret efter endt brug,
hvorfor det ansøgte, er vurderet til ikke at medføre nogen varig påvirkning på omgivelserne. Derudover er der lagt særlig vægt på at etableringen af pladserne skal bruges i forbindelse med elektrificering af jernbanen, hvilket vurderes til at have en væsentlig samfundsmæssig interesse, da elektrificeringen af jernbanen gavner både miljøet og den kollektive trafik.
Øvrige oplysninger
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er i forbindelsen med naboorienteringen indkommet en enkelt bemærkning fra ejerne af Hobrovej 957, 9530, som er beliggende på
matr.nr. 1ap Annerup, Ellidshøj som bruges til den ene arbejdsplads og jorddepot. Ejerne spørger indtil om den kran der etableres på pladsen i forbindelse med anlægsperioden af den nye bro, kan nå deres bolig.
Ansøger er blevet forlagt spørgsmålet og har i tilbagemeldingen, skrevet at det er korrekt forstået, at
kranen vil have en rækkeradius, som vil gå lidt ind over ejernes hus. Ansøger bemærker dog med, at
kranen ikke må løfte gods hen over boligen, og at Banedanmarks byggeleder tager kontakt til nærmeste naboer og ejere for en gennemgang af byggearbejdet og byggeperioden, Desuden er naboerne
under hele anlægsperioden velkommen til at tage kontakt til Banedanmarks byggeleder med spørgsmål.
Da det oplyses at kranen ikke må løfte gods over boligen, vurderes Aalborg Kommune, at dette ikke
giver anledning til yderlige bemærkninger og at forholdet anses for at være imødekommet på bedst
mulig vis.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været
udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens
§ 56, stk. 2.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, torsdag den 21-01-2021 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil
kommunen straks give meddelelse herom.
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den
dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.
En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter
andet.
Der gøres opmærksom på, at mellemoplag af jord kræver § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Tilladelsen ansøges særskilt inden etablering.
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Arbejdet skal anmeldes elektronisk via Aalborg Kommunes hjemmeside her: Tilladelse til midlertidige
aktiviteter -anledning til støj og støv (aalborg.dk)
Alt affald skal anmeldes via Byg & Miljø her: Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk)
Kopi til:
Erhvervsstyrelsen – via sikker mail – erst@erst.dk
Danmarks Naturfredningsforening – via digital post – CVR.: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening - via digital post – CVR.: 54752415 samt CVR.: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – via digital post – CVR.: 56230718
Rasmus Qvist Østergaard, Hobrovej 957, 9530 Støvring – via digital post

Venlig hilsen

Anders Brusen Jensen
Civilingeniør
Direkte tlf.: 20638208
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Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter relevante oplysninger om ejendommen og registrerer de oplysninger, der er nødvendige for
kommunens sagsbehandling. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer og kontrollerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med
kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende link: www.aalborg.dk/dbr
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Journal nr. 2020-4694
Klagevejledning jf. planlovens kapitel 14:
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.
Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det
tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet
kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold,
der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Revideret den 23. februar 2017
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Matrikelskel, jordstykke
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Råkildevej
Landzonetilladelse til arbejdsarealer

Tidspunkt: 21-01-2021 22:51:09
Udskrevet af: N1JAJB
Målestoksforhold: 1:10000
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Råkildevej 20, og Hobrovej 957, 9530 Støvring
Arbejdsarealer for elektrificering af jernbanen

Tidspunkt: 05-01-2021 12:40:28
Udskrevet af: N1JAJB
Målestoksforhold: 1:4000

Bilag 3: Arbejdsplads for etablering af bro 21148 Råkildevej - Nedrivningsfase

(Tegningsnr. TATKE-X-24-21148-080, 01.12.2020)

1aa

1dø

1ap

Side 6/7

Bilag 3: Arbejdsplads for etablering af bro 21148 Råkildevej - Konstruktionsfase

(Tegningsnr. TATKE-X-24-21148-081, 01.12.2020)

4a
1dø
5i
1ap

Side 7/7

Bilag 4: Udvidet arbejdstidspunkter

Tidspunkt
08.04.2022-19.04.2022
17.05.2022-19.05.2022
03.06.2022-07.06.2022
30.09.2022-02.10.2022
25.10.2022-27.10.2022
29.11.2022-01.12.2022
04.12.2022-06.12.2022

Antal
11 døgn
2 nætter kl. 23.30-04.30
3 døgn
4 døgn
2 nætter kl. 23.30-04.30
2 nætter kl. 23.30-04.30
2 nætter kl.23.30-04.30

Grundvand - vandindvindingsboringer (Ge...
Afværgeboring
Dambrug
Forureningsboring/Miljøundersøgelser/...
214
Ikke oplyst
Industri/Procesvand/Kølevand/Skylnin...
Ingen anvendelse
Jordvarme op/ned
Markvanding/Gartneri
Moniteringsboring/Overvågning/Kontro...
Overboret/uddybet og derfor erstattet af
nyt DGU nr.
Passiv - taget ud af drift midlertidigt
Pejleboring/markvanding
Pejleboring/vandindvinding
Permanent grundvandssænkning
Privat husholdning/Drikkevand/Udenfor
vandværk
Reserveboring
Råstofboring/Ler
Sparging, termisk, ventilering, pump and
treat
Undersøgelsesboring/Videnskabelig
boring/Prøveboring
Vandindvinding, uspecificeret
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Vandinjektion/Nedpumpningsboring
Vandværksboring

200m
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arbejdsarealer ved Råkildevej
Grundvandsboringer

Bilag 5
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