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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Amalie Langgaard Haubro <haubronikita@gmail.com>
21. maj 2015 16:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Sdr Tranders

Hej, jeg synes, at det er meget trist at i vil bygge over det hele i det her område.
først så kommer sygehuset, og så kommer der en kæmpe bred vej, og smadre igennem det hele. Og nu skal
der så bygges så mange nye boligere.
sdr tranders er en gammel landsby, og så vidt jeg har forstået må der kun bygges et bestemt antal boliger
herude, om året.
så hvordan kan det så være, at der bliver givet tilladelse til, at bygge så meget på en gang?
Det er ikke fordi jeg, vil bremse udviklingen eller noget.
Men jeg forstår bare ikke hvorfor der skal bygges over det hele? der er da snart ikke mere plads tilbage, jeg
synes ikke der er ret mange steder tilbage i det
her område, eller Aalborg hvor der er frisk luft og stille.
jeg håber bare, at i snart stoppe med at bygge firkantede kasser over det hele, og total smadre naturen.
Det ville bare være super dejligt!
Med Venlig Hilsen Amalie L.H.

[Side #]

Nr. 2

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Torben Haubro <torbenhaubro@gmail.com>
4. august 2015 20:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse mod Tillæg 4.035 for byggemuligheder i Sønder Tranders

Vi ønsker at gøre indsigelse mod planen som helhed, idet planen efter min vurdering ville ødelægge
landsbymiljøet i Sønder Tranders by. Hernæst ønsker vi i særdeleshed at gøre indsigelse i mod den øgede
trafikmængde gennem Sønder Tranders By, som en så voldsom udbyggelse vil medføre.
Sønder Tranders Bygade er i en elendig forfatning og kommunen har som vejmyndighed sviget/intet
foretaget sig i forhold til vejens ujævnheder. Som beboer i den ældre del af byen kan vi kun frygte for
yderligere trafik gennem byen. I følge planen vil den planlagte udbygning svare til et stort antal boliger, der
hver som minimum formentlig vil have et køretøj. Her tænkes specielt på rystelser og larm, som opstår ved
kørsel på den mildest talte elendige Sønder Tranders Bygade.
Det bør endvidere undersøges om grunden i Sønder Tranders overhovedet er egnet til bebyggelse, idet den
gennem en årrække har været anvendt til erhverv med en stor maskinpark, hvorfor grunden formentlig kan
være kraftigt forurenet.

Med venlig hilsen
Torben og Helen Haubro
Sdr. Tranders Bygade 44
9260 Gistrup

[Side #]

Nr. 3

Fra: Glenn Linaa [mailto:glennlinaa@yahoo.com]
Sendt: 28. juli 2015 22:20
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Indsigelse til Tillæg 4.035 for byggemuligheder i Sønder Tranders

Hej.
Jeg har en indsigelse til tillægget 4.035 hvori der er en redegørelse for tillæg 4.035 for Sønder Tranders.
For planforslaget rammeområdet 4.10.L3 (Sønder Tranders) er der beskrevet 3 steder at der kan
bygges op til 2 etager med bebyggelsesprocent på 30%. Det er beskrevet på side 6 og 18 samt
illustrationen på side 18. Det er ikke korrekt og det kan være vildledende.
I den nuværende kommuneplanramme 4.10.L3 Sønder Tranders, står der, at der må højst bygges i 1½
etages bygninger og bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25%. Se vedlagte udskrift af jeres
nuværende kommuneplanramme. I lokalplan 08-026 og supplerende lokalplan 08-025, som tager
udgangspunkt i nuværende kommuneplanramme, står der klart i afsnit 5.6, at for områderne A1, A2, A3
og B2 må der højst opføres 1½ etages bygninger. Det dækker langt det meste af Sønder Tranders.
Yderligere står der i afsnit 5.2 for boliger at der ikke må overstiges en bebyggelsesprocent på 25%.
Jeg forventer at det rettes i planforslaget, således der kommer overensstemmelse mellem lokalplan 08025/026 og tillæg 4.035.
Mvh
Glenn Linaa

28/7/2015

4.10.L3 Sønder Tranders  Kommuneplan

KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

4.10.L3 Sønder Tranders

Anvendelse
Boliger (åbenlav/tæt
lav)
Enkeltstående
butikker*
Mindre butikker til
salg af egne
produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed
o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug
Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal:
Max. 1.000 m² pr.
dagligvarebutik og
max. 250 m² pr.
udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.5

Mål
Målet er at bevare Sønder Tranders som en velfungerende landsby.

Anvendelse
Hensigten er at bevare landsbystrukturen ved at give mulighed for en bred vifte af
anvendelsesmuligheder, herunder erhverv der kan placeres uden genevirkninger for
omgivelserne. Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der desuden skabt mulighed
for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort
ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og
vedligeholdelse af bygningerne.

** Bruttoetageareal:
Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.6

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 25 for åbenlav
boliger og max 40 for
anden bebyggelse

Etager: Max. 1½
Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre
institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området,
skal der gennemføres en lokalplanlægning.
Højde: Max. 8,5 m
(gælder ikke
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oestaalborg/landomraadeoest/410l3.aspx?altTemplate=RammeOmraadePrint
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landbrugets
driftsbygninger og
Sønder Tranders
Kirke)

Byggemuligheder
I Sønder Tranders er der i perioden 1993 til 2005
opført i alt 68 boliger, svarende til lidt over 5
boliger om året i gennemsnit. Der kan kun tillades
1  2 boliger årligt som afrunding på eksisterende
strukturer. Hensigten med den afdæmpede
udviklingstakt, er at bevare landsbykarakteren og
skabe basis for løbende integration af nye beboere.

12 boliger årligt og
kun som afrunding af
eksisterende
strukturer.

Øst for Sønder Tranders Kirke er der udlagt et
areal, hvor det er muligt at opføre et menighedshus
eller lignende bebyggelse med relation til kirkens
aktiviteter og med tilhørende parkering. Området
kan ikke benyttes til boligbyggeri. Byggeriet skal
udformes og placeres under hensyntagen til at
bevare indsigten til Sønder Tranders Kirke fra
omgivelserne.

Grønt areal kan ikke
bebygges, se
illustrationsplan.
Området øst for
Sønder Tranders Kirke
er reserveret til
byggeri i relation til
kirkens aktiviteter.

Arkitektur  Byrum og landskab

Sønder Tranders er bygget op omkring Sønder Tranders Bygade og Sønder Tranders Vej.
Provst Exner fredning
Omdannelsen af tidligere landbrugsejendomme har betydet, at særligt området mellem Sønder vedrørende Sønder
Tranders Bygade og Sønder Tranders Vej er blevet udbygget med nye boliger. Udbygningen er Tranders Kirke
foretaget så det tætte landsbymiljø med snævre vejforløb, små fællesområder og kringlede
stiforløb er fastholdt.
Miljø
Miljøklasse 13, se
Der er således bygget videre på de historiske strukturer og det er vigtigt, at disse historiske
Bilag A
strukturer og kulturspor bevares som rygraden i landsbyen.
Den markante beplantning omkring det grønne anlæg og langs Sønder Tranders Bygade skal
bevares.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for
støj fra trafik, se
retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)

Arkitektur 
Byrum og landskab
Historiske strukturer
skal respekteres.
Bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinie 5.2.3.
En af kvaliteterne ved Sønder Tranders er den tætte kontakt mellem by og land.

23112009 Markant beplantning
skal bevares.

Udendørs oplag skal
afskærmes med
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oestaalborg/landomraadeoest/410l3.aspx?altTemplate=RammeOmraadePrint

2/3

28/7/2015

4.10.L3 Sønder Tranders  Kommuneplan

beplantning.
En lokalplan skal
have bevarende sigte.

Trafik  Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, se
illustrationsplan.
Parkering i
overensstemmelse
med Bilag F

Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt

Zoneforhold
Landzone

http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oestaalborg/landomraadeoest/410l3.aspx?altTemplate=RammeOmraadePrint
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Nr. 4

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Tina Lonstrup <tina_lonstrup@hotmail.com>
3. august 2015 21:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. Kommuneplan - tillæg 4.035
Vedrørende Tillæg 4.docx

Hermed fremsendes indsigelse til nyt forslag til kommuneplantillæg vedr. Sønder Tranders.
Venligt kvittere for modtagelsen af denne mail.
Med venlig hilsen
Tina Lønstrup

[Side #]

Vedrørende Tillæg 4.035 for byggemuligheder i Sønder Tranders

Insigelser mod den fremførte kommuneplan vedrørende udvidelse af Sønder Tranders
landsby hovedsageligt mod syd-øst:

Ad. 1) Der er på nuværende tidspunkt et meget velbevaret landsbymiljø i Sønder
Tranders. En udvidelse på 60-80 boliger vil betyde en øgning på ca. 50 % i forhold til
byens nuværende antal boliger på ca. 180. Et areal udvidelse med 60-80 boliger
opført som samlet tæt-lav bebyggelse vil ændre byens udseende markant og den
østlige tilgang til byen ad den brostensbelagte Sønder Tranders Bygade, hvor der i
dag udelukkende er en-familiesboliger alle med en byggestil der passer til det gamle
landsbymiljø vil ændres. En så stor øgning af boliger vil skade byens landsmiljø
betragteligt og vi vil derfor henstille til at antallet af nyopførte boliger sænkes
væsentligt.

Ad. 2) I den gældende Lokalplan er det kun tilladt at opføre 1½-plans huse, mens der
er i Tillæg 4.035 åbnes op for at der skal opføres 2-plans boliger. Igen en ændring der
skiller sig markant ud fra den nuværende byggestil i den gamle del af Sønder
Tranders.

Ad. 3) I tidligere nybygger projekter; Broager samt Kiplings Allé har det været et
krav at der blev afgrænset med grøn kile. Dette er der ikke taget højde for i udvidelsen
mod syd-øst. Vi henstiller til at der opføres et grønt bælte afgrænsende med Sønder
Tranders Bygade 52 strækkende sig ned langs parcellerne på Morgianevej.

Ad. 4) Den væsentlige forøgelse af boliger i byen vil medføre en lang række støj- og
trafikale gener. Der er i forvejen et stort antal biler der kører gennem byen via den
brostens belagte Sønder Tranders Bygade. Der er en hastighedsgrænse på 40 km/t,
men denne overskrides ofte. Vejen er i en dårlig forfatning og den øgede trafik
gennemstrømning, der vil komme ved at udvide byen med 80 boliger, KAN ikke
overses. Der må som minimum henstilles til at Sønder Tranders Bygade lukkes ved
Broager og der kun bliver gennemkørsel for bustrafik. Desuden skal der opstilles
chikaner eller vejbump langs Sønder Tranders Bygade for at forhindre for høj
hastighed. I tillæg hertil gøres opmærksom på at gaden er skolevej for byens børn.

Vi håber vores indsigelser og forslag til ændringer vil tages til efterretning til gavn
for byen og dens beboere.

Med venlig hilsen

Tina Lønstrup og Anders Uth Ovesen
Sønder Tranders Bygade 52
9260 Gistrup
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Til:
Cc:
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Vedhæftede filer:

Louise Lundbeck Krog <LLKR@cowi.dk>
6. juli 2015 14:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Anni G. Walther; John Wagner Städe; Mario Hesse
Indsigelse til Tillæg 4.035 for byggemuligheder i Sønder Tranders
Sit plan sognehus.pdf; KP rammetilpasning.pdf

På vegne af Menighedsrådet i Sønder Tranders Sogn ingives hermed følgende indsigelse til planforslaget:
Rammeafgrænsningen ved den kommende sognegård bør udvides en smule (Rød streg på vedhæftede) for at sikre,
at hele den nedgravede del af bygningen kan være der, samt sikre tilstrækkelig mulighed for at regulere
parkeringsareal og tilhørende beplantning. Endvidere bør den restende del af den ejede grund (mod øst) medtages i
planlægningen som perspektivareal (rød stiplet streg) for byudvikling – f.eks til etablering at naturligt tilknyttede
funktioner til sognehuset – eksempelvis hospice eller anden institution/kulturfunktion mv.
Til indsigelsen er vedhæftet 2 bilag: KP rammetilpasning.pdf samt Sit plan sognehus.
På Menighedsrådets vegne
Med venlig hilsen
Louise Lundbeck Krog
Sektionsleder, By- og miljøplanlægger
Afdeling 1131 - Planlægning, udvikling og trafik
COWI
Visionsvej 53
9000 Aalborg
Danmark
Lokal/Direkte: (+45) 56 40 76 06
Lokal/Mobil: (+45) 20 98 73 09
Lokal: (+45) 56 40 00 00
Mail: llkr@cowi.dk
www.cowi.com
Følg med på vores nye blog om byudvikling - City Creators
Print only if necessary

[Side #]

Perspektivareal - evt. hospice

Nr. 6

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Kirsten Møller <KMO@vingaardshus.dk>
5. august 2015 10:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Orientering om forslag til lokalplan mv. for Boliger, Sønder Tranders Bygade, Sønder
Tranders, Landområde Øst - udstykning af ejendommen Sønder Tranders Vej 144, Sdr.
Tranders, 9260 Gistrup(Mit j.nr.:390-86581 PHO/KMO)
dok.pdf; Brev Aalborg Kommune.PDF

Vedhæftet sendes advokat Palle Hoves brev med tilhørende bilag.

Venlig hilsen
Kirsten Møller
Sekretær
E‐mail: KMO@vingaardshus.dk
Dir. t: +45 46 92 92 49
Bank: 5079‐0004400098

Denne e‐mail kan indeholde fortrolige oplysninger. E‐mailen er kun bestemt for den anførte modtager. Hvis De ved
en fejl har modtaget denne e‐mail, bedes De derfor straks returnere denne til afsenderen og herefter slette e‐
mailen. Enhver distribuering, kopiering, offentliggørelse eller brug af denne e‐mail eller dens indhold er strengt
forbudt.
This e‐mail may hold confidential and/or privileged legal information. This e‐mail is intended for the above
address(es) only.
If you receive this e‐mail in error ‐ kindly return this to sender without any processing, distributing or copying hereof
whatsoever.

[Side #]

Mail: plan.udvikling@aalborg.dk
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Dato:

5. august 2015

J.nr:

390-86581 PHO/KMO

Sekr:

Kirsten Møller/PPT

Tlf:

46929249

Fax:

46929292

E-mail: kmo@vingaardshus.dk
Bank:

Jyske Bank 5079 0004400098

Orientering om forslag til lokalplan mv. for Boliger, Sønder Tranders Bygade, Sønder
Tranders, Landområde Øst - Vedrørende udstykning af ejendommen Sønder Tranders
Vej 144, Sdr. Tranders, 9260 Gistrup, tilhørende Maria og Claus Pedersen
På vegne ejeren af ejendommen Sønder Tranders Vej 144, 9260 Gistrup, Claus Pedersen,
skal jeg fremkomme med følgende ændringsforslag/ønsker til ovennævnte forsalg til kommunetillæg.
Indledningsvis tillader jeg mig at henvise til mit brev af 19-03-2015 med bilag, som jeg vedhæfter nærværende mail.
På baggrund af min henvendelse af 19-03-2015 blev der afholdt et møde på ejendommen den
11-05-2015 med repræsentanter fra Aalborg Kommune.
Ved mødet blev der fra Aalborg Kommunes side udtrykt skeptisk overfor de på skitseforslag
markerede parcelhusgrunde (nr. 4-9).
På baggrund heraf har min klient udarbejdet et nyt mindre revideret forslag på 4 grunde der
ligger mod øst, jfr. vedlagte skitse.
Ved mødet med repræsentanterne fra Aalborg Kommune den 11-05-2015, blev der fra min
klients side givet udtryk for muligt at etablere børnehave, dagpleje evt. Bed & Breakfast. Der
er ikke på nuværende tidspunkt overvejet nærmere om vej adgangen til de ønskede 4 parceller.
På min klients vegne skal jeg anmode om, at de ovennævnte forslag og ønsker indgår i kommunens overvejelser i forbindelse med forslag til kommuneplantillægget for byggemuligheder
i Sønder Tranders.

Venlig hilsen

Palle Hove
Tlf: 46929262
Mobil: 40344413
E-mail: pho@vingaardshus.dk
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
6. august 2015 08:33
Alex Tolstrup
VS: Forslag til kommuneplantillæg for byggemuligheder i Sdr. Tranders
Forslag til udstykning.pdf

Fra: Søren Svendsen [mailto:federsvendsen@hotmail.com]
Sendt: 5. august 2015 21:22
Til: Alex Tolstrup; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Forslag til kommuneplantillæg for byggemuligheder i Sdr. Tranders

I forbindelse med kommuneplantillæg 4.035 for byggemuligheder i Sdr. Tranders, vil jeg hermed rette
henvendelse til kommunen med forslag om tilladelse til udstykning af jordstykke, som på nuværende
tidspunkt er afgrænset af Aladdinvej mod nord, bebyggelse mod vest og kommende regnvandsbassin mod
øst.
Det er nu en oplagt mulighed at lave en samlet plan for både udstykningen af jordstykket og
regnvandsbassinet.
Bassinet kan integreres i udstykningen som en sø/naturområde, og derved ligges i forlængelse af den
eksisterende park og dermed skabes en attraktiv udstykning.
Der er brug for nye byggegrunde i Sdr. Tranders by, og jeg har haft en del henvendelser fra mulige købere,
som ønsker en byggegrund beliggende med tilknytning til den nuværende landsby.
Jeg ser frem til, at kommunen vil modtage og se positivt på mit forslag og håber ikke at den alt for massive
bebyggelse i lokalplan 4‐10‐101 bliver begrænsende og ødelæggende for andre fremtidige ønsker om nye
udstykninger.
Jeg ser frem til at høre fra kommunen, og ved et evt. møde, kan der gives yderligere oplysninger om mit
forslag.
Jeg kan kontaktes på mobilnr. 2068 1508/ 98 323524 eller pr. mail.
Med venlig hilsen
Søren Svendsen
Vedhæftet kort over området, mærket med skraveret felt.
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