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ANMODNING OM YDERLIGERE AKTINDSIGT

I henhold til GeoHav’s anmodning om aktindsigt af 6. maj 2021 kom Aalborg Kommune med en 
afgørelse  om fuld imødekommelse den 18. maj 2021.1

GeoHav har med stor undren konstateret at Aalborg Kommune har selekteret akterne i 
imødekommelsen af aktindsigten således at vitale dokumenter er udeladt, særligt 
dokumenter/akter som påviser manglende overholdelse af vilkår 4, 5 samt 10 i Tilladelse 
givet af Ministeriet for offentlige arbejder til opfyld på søterritoriet af 15. oktober 
1976.

Jvf vilkår 4 skulle indfatningen ud mod fjorden vedligeholdes i en efter 
kystinspektoratets skøn god og forsvarlig stand. Indfatningen, herunder kystsikringen ud 
mod fjorden, skulle udføres inden opfyldningen påbegyndtes. 
Denne indfatning skulle jvf vilkår 5 være tilendebragt inden 15. oktober 1978 og 
inkluderede den kystsikring, Rambøll & Hannemann først i 1988 meldte afsluttet . I 2

perioden 1976 til 1988 søgte Aalborg Kommune adskillige gange om fristforlængelse  jvf 3

tilladelsens vilkår 5 med kritik fra Ministeriet for offentlige arbejder til følge.

Opfyldet af søterritoriet blev påbegyndt 21. februar 1977 og meldt afsluttet i november 
1980, mere end 4 år efter den givne tilladelse. Således henlå opfyldningen af 
søterritoriet uden kystsikring i 11 år.

Det bemærkes i Aalborg Kommunes fulde imødekommelse af aktindsigt 18. maj 2021 at Aalborg 
Kommune, uden at informere berørte matrikelejere eller øvrige myndigheder, udførte 
strukturelle ændringer på Svanholmgrøftens forløb i uge 5 2015. I denne proces blev 
indfatning og kystsikring af det opfyldte område på Kolsterengen brudt uden VVM-screening 
og tilladelse hvorved det opfyldte materiale bestående af b.la. asbestholdigt eternit 
blotlages. Dette var et åbenlyst brud på vilkår 10 i Tilladelsen af 15. oktober 1976.
Aalborg Kommune gennemførte denne omlægning af Svanholmgrøften uden VVM-screening og har 
endnu ikke dags dato udsted en lovliggørende tilladelse.

GeoHav kræver hermed at Aalborg Kommune inden 48 timer fremsender for perioden 1950 til 
dags dato al kendt viden, dokumentation og korrespondance, herunder ikke digitaliseret 
materiale, uden hensyntagen til den implicitte relevans vedrørende matrikel 3a Gl. 
Hasseris By, Hasseris samt 34e Gl. Hasseris By, Hasseris

Endvidere retter GeoHav skarp kritik af Aalborg Kommunes omgåelse af forvaltningsloven i 
denne sag.

GeoHav har sikret sagens akter i original form via øvrige statslige instanser.

På vegne af Tænketanken GeoHav

Mikkel Martin Trine Hansson
Senior Researcher Geolog
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