Nr. 1

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Poul Borup [mailto:halsstrandcamping@icloud.com]
Sendt: 1. september 2018 20:53
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Indsigelse
Hvis der gives tilladelse til en mindre campingplads i området, undergraver det vores eksistens som campingplads.
Kommunens begrundelse for at lukke Hals Camping, er at camping branchen er trængt og ikke er rentabel, da den
kun har 130 enheder, men i åbner op for pladser under 100 enheder? Som oven i købet, ikke er underlagt
camping reglementet.
Venlig hilsen. Hals Strand Camping/ Anette Dahl og Poul Borup . Tel 51243507
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Nr. 2

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Tine Nielsen Skafte <tns@mst.dk>
18. september 2018 15:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lærke Wiendel Jakobsen
Miljøstyrelsens bemærkninger til forslag til tillæg nr. 9.015 til Aalborg
kommuneplan

Til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til tillæg nr. 9.015 ” Byudviklingsplan for Hals med
miljørapport” til Aalborg Kommuneplan 2013, følgende bemærkninger for så vidt angår naturbeskyttelseslovens § 3,
som vi gerne vil i dialog med jer omkring:
Det fremgår af forslag til tillæg nr. 9.015 til Aalborg Kommuneplan 2013, at: ” Kommuneplantillægget udpeger
arealerne omkring Skriveren som et bynært skovrejsningsområde. En lille del af dette areal er i dag udpeget som
beskyttet mose efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Overordnet vurderes mere bynær skov at være positiv i forhold til
den biologiske mangfoldighed i området. Der stilles desuden krav til, at der etableres grønne sammenhængende
friarealer i forbindelse med de nye boligområder.”
Skovrejsning i et moseområde kan være en tilstandsændring i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Miljøstyrelsen
finder således at at det bør fremgå af planen hvordan det § 3-beskyttede moseområde berøres ved at udpege
området til skovrejsning, og det bør ligeledes fremgå hvordan hensynet til det § 3-beskyttede mose-areal varetages,
herunder at eventuelle tilstandsændringer i forbindelse med udmøntning af planen, vil forudsætte en dispensation
fra naturbeskyttelsesloven, før at planen kan gennemføres.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslaget men en bemærkning om gældende regler.
Såfremt Aalborg Kommune har spørgsmål angående § 3 er I velkomne til at kontakte Tine Nielsen Skafte (72 54 48
48, tns@mst.dk).
Venlig hilsen
Tine Nielsen Skafte
Biolog | Arter og naturbeskyttelse
+45 72 54 48 48 | tns@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Ulla Larsen <uk.larsen@gmail.com>
24. oktober 2018 11:54
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
indsigelser til Byudviklingsplan i Hals
Hals d.docx

Hej hermed forslag/indsigelser til høringsfasen vedr. udviklingsplan i Hals
-Med venlig hilsen,
Ulla Larsen
Trekanten 1, 9370 Hals
Tlf.: 20 91 14 22
E-mail: uk.larsen@gmail.com
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Hals d. 23.10.18
By og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune
Forslag/indsigelser til Byudviklingsplan Hals i forhold til høringsfasen
1.
Hals Samråd anmoder om at der bygges flere fiskerhuse på Østpieren i Hals i takt
med ansøgerinteresse og arealmuligheder.
Fiskerhusene er samlingssted for fritidsfiskerne, deres familier og gæster. Husene
bliver brugt flittigt og giver et positivt miljø på området.
2.
Hals Samråd anmoder om at Aalborg Kommune håndhæver sin Skiltepolitik dels på
vestpieren og gennem byen.
Især på havnen er fortovene ofte spærret af neonfarvede skilte m.m. hvilket er
medvirkende til at området mister det havneprægede og maritime syn, som vi gerne
vil fremhæve.
”Beachflagene” som står overalt i byen og på havnen er heller ikke med til at
fremhæve Hals som en smuk by.
3.
Hals Samråd anmoder om at Aalborg Kommune renoverer de moler og broer der
ejes af kommunen og som vurderes at være i en kritisabel tilstand. Og hvis der er
uenighed om ejerforholdene, at man så hurtigt får en afklaring af dette.
4.
Vi har som by og område brug for at man politisk peger på flere arealer til
udstykning af flere små erhvervsgrunde. Hvis vi skal udvikle os som samfund, har vi
brug for flere arbejdspladser.
5. Hals samråd anmoder om, at der snarest igangsættes planer for østpieren, da vi
mener, det er vigtigt at for planlægning om aktiviteter ved Jollehavnsområdet, at
der en helhedsplan for hele området.

På vegne af Hals Samråd
Formand Ulla Larsen
Uk.larsen@gmail.com
Tlf. 20911422
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Formand Hals ro og kajakklub <formand.halsroogkajakklub@gmail.com>
25. oktober 2018 20:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Gregers
Angående Byudviklingsplanen for Hals. (Høringssvar fra Hals Ro- & Kajakklub)
Byudviklingsplan for Hals høringssvar fra Hals ro- og kajakklub.pdf

Kære Aalborg Kommune
Vi har med stor interesse gennemlæst byudviklingsplanen for Hals og især området ved havnen hvor vi bor.
Vi har derfor udarbejdet følgende høringssvar fra Hals Ro- & Kajakklub angående Byudviklingsplanen for
Hals.
Håber at I kan bruge vores input.
Med venlig hilsen
Steen Lund Sømod
Formand
Hals Ro- & Kajakklub
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Byudviklingsplan for Hals
Høringssvar fra Hals Ro- og Kajakklub
Hals Ro- og Kajakklub har adresse på Langerend 22 i Hals, som er beliggende i kommuneplan 9.4.5Hv2.
På adressen Langerend 22 har vi til huse i en bygning fra 1970’erne. Her har vi fællesrum, badefacilitet og
opbevaring af alt vores materiel (kajakker, robåde, sikkerhedsudstyr, trailer m.m.).
Vi er også en del af Hals Søsportscenter, som har til huse på Langerend 26 i kommuneplan 9.4.5Hv3. Her
har vi fællesrum og badefaciliteter – men der er ikke mulighed for at opbevare vores materiel.
Grundet placeringen af vores materiel, er det derfor helt naturligt for os, at vi den største del af vores
klubliv på landjorden opholder os i det gamle klubhus på Langerend 22 – altså i kommuneplan 9.4.5Hv2.
I klubben har vi med interesse fulgt med i planerne for byudviklingen og deltaget i forskellige møder og
borgermøder om byudviklingsplanerne. Vi kan kun bakke op om, at det gode hverdagsliv skal understøttes.
I klubben dyrker vi det gode hverdagsliv, hvor vi er sammen om den motion vi alle elsker: at være aktive på
vandet, hygge os og styrke fællesskabet i og omkring klubhuset. Vi er en klub med mange aktive
medlemmer. De fleste har bopæl i Hals og omegn. Men vi har også medlemmer der kommer fra hele
området fra ”det gamle Hals Kommune”. Vi har endda også medlemmer, som kører hertil fra Aalborg,
Klarup og Egense for at komme ud i kajakken og robåde i vores skønne omgivelser. Aldersmæssigt spænder
medlemsskaren også meget bredt, lige fra mindre børn, junior-roere, voksne, efterlønnere og pensionister.
Vi har også deciderede husstandsmedlemsskaber, som omfatter hele husstande, herunder børnefamilier.
Som det fremgår af byudviklingsplanen, vil der på nuværende tidspunkt ikke ske ændringer af Østpieren,
hvor vi bor. Østpieren vil i byudviklingsplanen fortsat være udlagt til let erhvervsområde, som den er det
i dag. Dette mener vi umiddelbart er positivt, da det betyder, at vi hermed kan fortsætte vores klubliv på
Langerend 22. Vores klubliv, er som tidligere nævnt, afhængig af, at vi har mulighed for opbevaring af
vores materiel.
Men vi studser dog alligevel over afsnittet vedr. Udvikling og omdannelse – ”Østpieren skal i spil”. Det
nævnes, at arealet står tomt om sommeren og at det ikke ligefrem er den bedste udnyttelse af nogle af de
bedste og mest attraktive arealer i Hals. Alt er vel relativt, og vi synes faktisk, at arealet, som det benyttes i
dag, er meget attraktivt. På Østpieren oplever vi mange borgere, som ”vender pieren”. På gåben, cykel,
knallert, bil og meget mere. Det er her på Østpieren, at vi har det bedste kig ud mod Kattegat, samtidig
med, at man kan gå, køre, cykle og løbe en runde. Dette er ikke muligt på samme måde ved den lille ”pier”
ved fiskerhusene længst mod øst. At store dele af arealet på Østpieren står tomt om sommeren er meget
attraktivt for de mange Halsboere der kan bruge arealerne om sommeren. Vi håber selvfølgelig ikke, at
Østpieren på et tidspunkt bliver omdannet til boligområde, eller anden anvendelse, som vil begrænse de
muligheder og offentlig tilgængelighed, som Østpieren giver mulighed for i dag. Hvis det skulle være op til
os, ville det være fint, hvis der ikke skete ændringer af Østpieren de næste 5-10 år. Vi ser frem til at følge
udviklingen i den kommende kommuneplan 9.4.F2 (Jollehavnen), hvor vores søsportscenter ligger. Det
giver god mening, at samle ro- og kajakklubbens aktiviteter her, men på nuværende tidspunkt, er det ikke
en mulighed for os, grundet manglende opbevaringsmuligheder af vores materiel på Langerend 26.
Med venlig hilsen
Hals Ro- og Kajakklub
Steen Lund Sømod, formand.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

hanshenrik@halsgolf.dk
26. oktober 2018 21:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Hals - høringssvar
20181026 - Byudviklingsplan for Hals.pdf

I forbindelse med den offentlige høring vedrørende "Byudviklingsplan for Hals med miljørapport"
fremsendes hermed kommentarerne fra Hals Golf Klub.
Med venlig hilsen
Hans Henrik Fløe
Formand
Hals Golf Klub
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Nr. 6
From:
To:
Subject:
Date:

Tove Borg
Alex Tolstrup
Ang. Byudviklingsplan Hals -Udkast
24. oktober 2018 12:28:02

Ang.
Byudviklingsplan HALS - Udkast
Vi har med interesse studeret udkastet til “Byudviklingsplan - Hals” og fundet mange
interessante tiltag.
Som bestyrelse for SuperBrugsen i Hals har vi en kommentar til side 10 under afsnittet
“Fokus på bymidten og Midtergade”,
Både dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal udvikles inden for den eksisterende
bymidteafgrænsning, jvf kort.
Vi synes, det er vigtigt for os at fastholde den formulering, der er i udkastet, således evt.
nye dagligvarebutikker kan være med til at holde bymidten aktiv.
På vegne af Superbrugsens bestyrelse, Hals
Tove Borg
Sendt fra min iPad

