1. Indsigelse

Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vedr. tillæg til Lokalplan 4-4-103
Det er stor beklagelse, at vi erfarer at der planlægges gennemført en ændring af lokalplan 4-4-103.
Ændringen andrager tillægget 4-4-110 og konkret ændring af formuleringen fra ”skal” til ”kan”.
I selvsamme sag retter Aalborg Kommune den 27/2 2013 henvendelse med henblik på fravigelse af
parterreplanet. Vi anførte i brev af 12/3 2013 vores manglende forståelse for dette skridt, idet vi i
forbindelse med eget byggeri d. 30/4 2012 har fået afslag på byggeansøgning med ovenstående
formulering som argument. Et afslag, som I indtil nu har håndhævet til punkt og prikke, uanfægtet
at det har skabt udfordringer og mange ekstra omkostninger for de fleste bygherrer i udstykningen.
Det har imidlertid medført et flot og alsidigt kvarter, som vi er glade for at bo i.
Vi har indtil nu accepteret, at I har tolket lokalplanen på ensartet vis. Tolkningen har imidlertid påført os dokumenterede ekstraudgifter på ca. 500.000 kr., hvilket også er anført i brevet af 12/3 2013.
Vi er derfor meget uforstående over, at der nu er fremsat et forslag som bifalder en ændring af den
omstridte formulering. Et tillæg der såfremt det mod forventning gennemføres udelukkende kommer sælger af grundene (Aabo Sørensen) til gode. Det er i øvrigt påfaldende, at salget af etape 2
påbegyndes stort dagen efter af kommunen har godkendt forslaget.
For de nuværende beboere ser vi ikke mange positive aspekter. Vi kan se frem til, at området fra at
være et unikum for den nye bydel vil blive omdannet til et ganske almindeligt villaområde. En ændring, der medfører et langt mindre attraktivt kvarter, almindelige huse og lavere salgspriser.
Hvorfor ikke fastholde den omtalte formulering og få et ensartet, unikt og anderledes kvarter?
Med et snarligt opsving på vej er udsigten til yderligere grundsalg meget positiv og endog på de
nuværende vilkår i 4-4-103.
Med ændringen er det vores klare overbevisning, at I går ind for forskelsbehandling af borgerne i
kommunen. Det er i sagens natur beklageligt. Ligeledes følger, at er der givet tilsagn én gang til
ændring af lokalplanen er tilsagn to og tre ikke langt borte…
Vi håber imidlertid, at vi gennem en konstruktiv dialog kan få løst problemstillingen på en for alle
parter tilfredsstillende måde. Modsat ser vi os desværre nødsaget til, at søge juridiske skridt i forhold til kompensering såfremt forslaget gennemføres.
Vi ser frem til at høre fra Jer.
- I skal være mere end velkommen til at ringe/skrive og vi møder ligeledes gerne op til et møde.
Vi håber, at kunne bevare et attraktivt og alsidigt kvarter.

Med venlig hilsen
Camilla & Jesper Sand Fristrup
40819620
fristrupj@gmail.com

Bilag: Afslag til byggeansøgning

Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Ideal-arkitekter
Jesper Thomsø
Slotsgade 25 B, 1
#BREVFLET#
#CPR/CVR# «sagAnsøger1CprCvr»
9260
Gistrup

#CPR/CVR#

Mail: jesper@ideal-arkitekter.dk
Ejer: fristrupj@gmail.com
Kiplings Alle 39 – Afslag til ansøgning om byggetilladelse
Aalborg Kommune har den 16-04-2012 modtaget din ansøgning om
byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på byggegrunden Kiplings Alle
39.
Det fremgår af det med ansøgningen fremsendte tegningsmateriale, at
byggeriet vil blive opført i et plan, nemlig stueetage.
Herved vil byggeriet efter kommunens vurdering være i strid med lokalplan nr.
4-4-103, hvor det i afsnit 5.1 fastsættes, at på grund nr. 39 skal bebyggelse
udformes med ét fuldt plan samt et parterreplan.

Dato: 30-04-2012
J.nr.:
2012-1577
2012-17599
Init.: Frit felt
CVR nr.: 29 18 94 20
PBS nr.: 44199
Åbningstider:
Man-ons 9-15
Tor 9-17
Fre 9-14
Send så vidt muligt
elektronisk post til
Aalborg Kommune

På denne baggrund gives hermed afslag til byggeansøgningen efter
bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 1.10.
Det bemærkes, at omhandlede bestemmelse i lokalplanen i alle andre tilfælde
er blevet håndhævet.
Videre bemærkes, at kommunen ikke har forholdt sig til de øvrige oplysninger i
ansøgningen.
Hvis der er spørgsmål til sagen, må jeg gerne kontaktes. Ellers betragtes sagen
hermed for afsluttet.
Jørgen Mark
Byggesagsbehandler
Direkte tlf.: Direkte tlf.: 9931 2043
jma-teknik@aalborg.dk
Klagevejledning (byggeloven – f.eks. bygningsreglement)
I henhold til byggelovens § 23 stk. 1 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks.
kan klage, hvis De mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan
derimod ikke klage over, at kommunen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden
afgørelse. Klage over retlige spørgsmål indsendes inden 4 uger til Statsforvaltning Nordjylland,
Aalborghus Slot, Slotspladsen 1, 9000 Aalborg. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene,
skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Plan & Byg
Postboks 219

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009

www.aalborgkommune.dk
byggeri@aalborg.dk

Aalborg Kommune kører i øjeblikket forsøg med brug af et
system til automatisk fremsendelse af post til borgere. Dit
personnummer benyttes for entydigt at kunne identificere dig.
Hvis du modtager dette dokument elektronisk via Digital Post
på Borger.dk, vil dit personnummer derfor teknisk findes skjult
inde i dokumentet.
Det kan ikke umiddelbart læses/ses af dokuments tekst.

2. Indsigelse
Jane Bjerg
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jane Bjerg
5. december 2013 12:48
Jane Bjerg
Indsigelse til lokalplan 4-4-103

Fra: Rasmus Nielsen [mailto:rasmus_hornum@hotmail.com]
Sendt: 4. december 2013 19:56
Til: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse)
Emne: Indsigelse til lokalplan 4-4-103

Tak for brev af 11.10.2013
Vi modtog brevet om en mulig ændring af lokalplanen med stor forundren, idet langt størstedelen af
husene som er blevet bygget, inklusiv vores eget, er udført med det i lokalplanen anførte parterreplan. Det
er korrekt, at der pr. 01.07.2013 var endeligt opført 5 huse på de 53 matrikler, men dette tal er nu allerede
oppe på 13 huse, som nu altså oplever en markant forskelsbehandling fra kommunen. Vi har selv været
igennem en langtrukken og fordyrende proces med at få godkendt vores hus ifht lokalplanens
bestemmelser, hvorfor vi finder det urimeligt for de nuværende ejere af byggede huse, at der pludseligt
åbnes op for etplanshuse e.l. Vi er således meget imod en ændring af lokalplanen og vil føle at vores
grundkøb er sket på falske forudsætninger, da vi netop finder det tiltalende at udstykningen har et
ensartet udseende. Endvidere frygter vi, at en ændring af lokalplanen kan åbne op for mere vidtgående
ændringer i området end blot et‐plans huse, eksempelvis tilladelse af træhuse eller lignende.
Det er vores opfattelse at ejeren af udstykningen kun gør dette for egen vindings skyld, for ellers ser vi
ingen grund til at han begynder at foreslå ændring af lokalplanen 3 år efter første grundsalg. Der vil være
en markant forskelsbehandling af grundejerne, såfremt dette forslag går igennem, hvilket burde give en
økonomisk kompensation til dem som har bygget.
Vi håber at denne sag bliver hurtigt afsluttet, så vi kan nyde en ellers rigtig dejlig udstykning.
Med venlig hilsen
Rasmus Nielsen og Løkke Eriksen
Indehavere af Kiplings Allé 21, 9260 Gistrup
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3. Indsigelse

Aalborg, den 9. december 2013

Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Kiplings Allé – Fravigelse af kravet om parterre-plan – tillæg til lokalplan 4-4-103
I henhold til brev af 27.2.2013 vedrørende forståelse af lokalplan omkring parterreplan på Kiplings Allé,Sdr.
Tranders By, Sdr. Tranders, 9260 Gistrup, har vi følgende kommentarer:

Af lokalplan 4-4-103 fremgår det på side 17, at alle grunde fra 1-39 samt 83 skal opføres med parterreplan.
For at gøre det ekstra klart for læseren har man suppleret med en tegning af et hus med parterreplan. Det
virker således til at skulle fremstå ekstra tydeligt.
Ejeren af grundene (Aabo Sørensen) har selv ladet lokalplanen udarbejde, hvorfor der ikke kan være tvivl
om betydningen af ordet ”skal”, idet den oprindelige idé og plan for området har været, at husene skulle
have et helt bestemt udseende og arkitektonisk stil. Hvis dette ”skal” bør læses som kan, burde det være
ændret inden, der blev bygget på grundene, således alle grundejere havde haft mulighed for at vælge
parterreplanet fra.
Ejeren af udstykningen har formentlig været opmærksom på, hvordan kommunen ville tolke ”skal” lige fra
dag ét. Derfor virker det temmelig underligt, at man først efter ni opførte huse (og to mere på vej) gik i
gang med at kigge på ordlyden af lokalplanen. Det virker som om, der nu skal sælges yderligere grunde.
Personligt ser vi hellere, at der går tre år, før der bliver solgt flere grunde, hvis bare husene bliver opført
efter den nuværende lokalplan.
Ændringen af lokalplanen på dette område vil betyde en stor forskelsbehandling af nye grundejere og
nuværende grundejere, der allerede har bygget et hus med parterreplan – særligt for de grundejere, som
netop har ønsket at dispenserer fra bestemmelsen omkring parterreplan. En del har blot forespurgt
telefonisk og fået det svar, at lokalplanen skal overholdes, og der dispenseres ikke.
I foråret 2010 havde vi reserveret Tingbergs Allé 1 og havde et tilbud om opførelse af et hus i ét plan. Vi
havde et ønske om at bo i et nyt kvarter med så mange særegne kvaliteter som muligt – et nyt Hasseris –
blot på den rigtige side af Hobrovej, da vi begge arbejder på Aalborg universitet. Det får man ikke på
Tingbergs Allé. Vi købte grunden, Kiplings Allé 23, med baggrund i lokalplanen og et ønske om at bo i et
kvarter med netop dette særkende. Inden vi købte grunden, fik vi telefonisk bekræftet, at alle husene i
udstykningen skulle bygges således – og at der ikke kunne dispenseres herfra.

Det er vanskeligere og dermed markant dyrere at bygge i parterre end et traditionelt hus. Kravet om
parterreplanet giver også nogle fantastiske muligheder rent arkitektonisk, hvilket giver et kæmpe løft for
hele kvarteret. Der er bygget mange fantastiske huse på Kiplings Allé, så forskellige og alligevel ud fra den
samme arkitektoniske ramme. De mange kvaliteter, der ligger i lokalplanen, er med til at fastholde
kvarterets særkende og den højere værdi der ligger heri.
Nu hvor en stor del af husene allerede er bygget med parterreplan, vil det give området et andet udtryk
end det tiltænkte, hvis der dispenseres fra kravet om parterreplan for de resterende grunde. Det må også
forventes, at det gennemsnitlige prisniveau ved salg vil være lavere, end hvis alle huse er bygget i denne
stil. Det er stærkt usympatisk af Aalborg Kommune at foretage en ændring af en lokalplan for at
tilfredsstille en enkelt entreprenør på bekostning af helt almindelige borgere. Her tænker vi ikke mindst på
de af vore naboer, som faktisk havde ønsket at bygge i et plan, men fået afslag med en væsentlig fordyrelse
af byggeprojektet og et hus, de egentlig ikke ønskede, til følge. Vores udgifter har fx været i størrelsesorden
+ 500.000 kr.
Selvom der kun er tale om en mindre ændring af ordlyden fra ”skal” til ”kan”, så kan der i bund og grund
ikke laves meget større ændringer end netop denne. Det skulle da lige være, at man giver tilladelse til at
bygge ud over byggefeltet, opføre huse med saddeltag eller opfører træhuse. Men hvorfor skulle dette ikke
også kunne blive ændret, hvis først man har fået ændret én ting. Når man gerne vil være nyskabende,
tænke i nye baner og løfte et kvarter – så skal Aalborg Kommune stå fast på den eksisterende lokalplan.

Venlig hilsen

Linda og Lars Vabbersgaard Andersen
Kiplings Allé 23, Sdr. Tranders
9260 Gistrup
lva@civil.aau.dk / la@civil.aau.dk

4. Indsigelse

Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Kiplings Alle`- Fravigelse af kravet om parterre-plan- tillæg til lokalplan 4-4-103
I henhold til brev af 27.2.2013 vedrørende forståelse af lokalplan omkring parterreplan på Kiplings
Alle`, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, 9220 Gistrup, har vi følgende kommentarer.
Vi købte grunden med det udgangspunkt, at man kunne bygge med parterreplan, det var først da vi
havde fået afslag på en tegning på et hus i et plan, at det gik op for os, at der skulle bygges med
parterreplan. Vi havde fået den opfattelse, da medarbejderen hos Aabo Sørensen havde sendt os
flere forslag mhp hvilke huse, der kunne bygges på grunden. Alle disse forslag var i et plan, så vi
følte os lidt snydt, da vi fandt ud af at dette ikke var tilfældet, og kommunen holdt stejlt på, at der
stod skal i lokalplanen. Så på den måde blev vi tvunget til at bygge et hus mod vores ønske. Vi er
lidt oppe i årene og ønskede at få et hus i et plan. Endvidere var det en del dyre at bygge med
parterreplan, ca 500.000 kr. Hvis Aalborg Kommune ændrer lokalplanen nu, må det jo være for at
tilgodese Aabo Sørensen, og ikke den enkelte borger, som er blevet vildledt af samme entrepenør.
Med venlig hilsen
Peter & grethe Mortensen
Kiplings Alle`9
9220 Aalborg SV

5. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jane Bjerg
Jane Bjerg
Skriflig indsigelse - tillæg på lokalplan 4-4-103
12. december 2013 15:19:12

Fra: Søren Mortensen [mailto:sormo@dongenergy.dk]
Sendt: 11. december 2013 16:07
Til: Byggeri, TM (fællespostkasse); Jørgen Mark
Cc: Linda Vabbersgaard Andersen
Emne: Skriflig indsigelse - tillæg på lokalplan 4-4-103
Skriflig indsigelse - tillæg på lokalplan 4-4-103
Som også tilkendegivet i mail dateret 15-03-2013 modsætter ejerne af Kiplings Allé 37 sig principielt
forslaget om fravigelse af kravet om parterreplan i lokalplan for området 4-4-103 af følgende årsager:
- Udstykningens arkitektoniske fremtræden kompromitteres, ved at tillade bygning af eks. étplanshuse.
- Flere af de eksisterende grundejere har fået afslag på ansøgning om dispensation for netop dette forhold.
- Værdiforringelse af eksisterende byggerier, pga. et lavere gennemsnitlig prisniveau på byggerier hvis
étplanshuse tillades.
- Bekymring om hvilke andre krav fra lokalplanen, der vil blive forsøgt ændret, hvis forslaget vedtages.

Med venlig hilsen
Mette K. & Søren Mortensen
Mail:
sormo@dongenergy.dk

6. Indsigelse
Aalborg, den 11. december 2013

Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Indsigelse mod lokalplan 4-4-110
Indstillingen i forbindelse med lokalplanforslag 4-4-110, giver efter vores mening både et forkert billede af
situationen og er yderst mangelfuld.
I indstillingen står der, at lokalplanområdet er et areal på ca. 7,2 ha og at arealet er byggemodnet. Kun ca.
halvdelen af området er byggemodnet, nemlig 23 grunde (etape 1, se billedet på side 2)) ud de planlagte 53
grunde.
Af indstillingen fremgår det yderligere, at der kun er opført 5 parcelhuse (pr.1. juli 2013). Der er i skrivende
stund solgt 14 grunde og opført 13 parcelhuse og der er rejsegilde på nummer 14 i dag.
I indstillingen står der ligeledes at ” Justeringen af de bebyggelsesregulerende bestemmelser sker på
baggrund af, at der er konstateret en uhensigtsmæssig formulering af de bebyggelsesregulerende
bestemmelser, der har medført en række ansøgninger om dispensation”. Af lokalplanens hoveddel fremgår
det både på side 7 og 17 at byggeriet skal opføres i parterreplan. På side 8 står der at ”Etageantallet
varierer fra 1 etage med udnyttet kælderetage (parterreplan) til 3 etager”. Udformningen af bebyggelsen er
desuden skitseret to steder som parterreplan (på side 17 og i bilag 4), så det er vel næppe tale om én
formulering.
I indstillingen argumenteres der for, at så længe der er tale om ”landskabstilpasset byggeri og bevaring af
udsigtskvaliteter” skal det kunne realiseres, men der nævnes ikke, at der også i den eksisterende lokalplan
står, at ”Med hensyn til bebyggelsens udseende er det ønsket, at området visuelt fremtræder som en
helhed”. Området fremtræder i dag som en helhed, noget der på ingen måde kan opretholdes hvis der
bygges små og lave huse på de resterende grunde.

Som borger kan man let stå tilbage med den fornemmelse (på baggrund af de mange fejlagtige og
manglende oplysninger i sagsbeskrivelsen), at ejeren af grundene har bestilt lokalplantillægget for at sælge
flere grunde. Personligt tror vi dog, at er følgende er årsag til at de resterende grunde ikke er solgt.
Af de 9 grunde der ikke er solgt i etape 1, ligger 6 klods op ad eller nærmere end 50 meter fra Karlfeldts Allé
og Kiplings Allé - veje som kan forventes at blive meget trafikerede. Karlfeldts Allé skal være bindeleddet
mellem Universitetet/Aalborg Ø og Egnsplansvejen, mens Kiplings Allé i nærmeste fremtid skal betjene 53
boliger og på sigt sandsynligvis dobbelt så mange boliger, når matr. nr. 10a (som er et fremtidigt
udviklingsområde) også bliver udstykket.
Derudover har der været en sand eksplosion i udbudte grunde i området mellem Sdr. Tranders og Gug, alle
med næsten samme udsigt og attraktive beliggenhed. Senest har ejeren af grundene selv sat yderligere 30
grunde til salg på Kiplings Allé (etape 2), hvoraf 13 grunde allerede er solgt (ifølge ejendomsmæglerens
skilt).

Vi håber at området, også i fremtiden, ”visuelt vil fremtræde som en helhed” og vedblive med at være et
smukt og attraktivt kvarter. Vi mener at forslaget skal afvises, i stedet for, at de 29 grundejere (herunder
dem der søgte om dispensation) med tilbagevirkende kraft, får lov at bygge i ét plan.
Venlig hilsen
Bent og Ulla Niss
Kiplings Allé 15
9260 Gistrup

7. Indsigelse

Aalborg, den 11. december 2013
Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Kiplings Allé – Fravigelse af kravet om parterreplan – indsigelse imod tillæg til lokalplan 4-4-103.
I henhold til brev af 27.2.2013 vedrørende forståelse af lokalplan omkring parterreplan på Kiplings Allé, Sdr.
Tranders By, Sdr. Tranders, 9260 Gistrup, har vi følgende kommentarer:
Af lokalplan 4-4-103 fremgår det på side 17, at alle grunde fra nr. 1-39 samt nr. 83 skal opføres med
parterreplan. For at gøre det ekstra klart for læseren har man endvidere suppleret oplysningerne fra side
17 med en tegning af et hus med parterreplan, for der ikke kan herske tvivl om, hvorledes husene skal
bygges.
Ejeren af grundene (Aabo Sørensen) har selv ladet lokalplanen udarbejde, hvorfor han umulig kan være
tvivl om betydningen af ordet ”skal”, idet den oprindelige idé og plan for området har været, at husene
skulle have et helt bestemt udseende og arkitektonisk stil.
Hvis dette ”skal” bør læses som ”kan”, skulle det have være ændret inden, der blev bygget på grundene,
således alle grundejere havde haft mulighed for at vælge parterreplanet fra. Derfor virker det temmelig
underligt, at man nu først efter ni opførte huse går i gang med at kigge på ordlyden af dele af lokalplanen.
Det virker som om, der skal sælges yderligere grunde uden hensynstagen til den eksisterende lokalplan og
grundejerens vished for området fremtidige udseende samt udformning, på baggrund af hvilken, vi netop
købte grunden.
Personligt ser vi hellere, at grundene sælges til købere, der ønsker at opføre huse i et særpræget område
med en ensartet arkitektonisk stil med faste og klare rammer.
Nu hvor en stor del af husene allerede er opført med parterreplan, vil det give området et andet udtryk end
det tiltænkte, hvis der dispenseres fra kravet om parterreplan for de resterende grunde. Det må også
forventes, at det gennemsnitlige prisniveau ved salg vil være lavere, end hvis alle husene er bygget i samme
stil.
En ændring af hvorledes lokalplanen på dette område skal tolkes, vil medføre en ikke ubetydelig stor
forskelsbehandling af nye - samt nuværende grundejere og særligt for de grundejere, som har ønsket at
dispensere fra bestemmelsen omkring parterreplan. Endvidere er det også væsentligt dyrere at lade et hus
opføre med parterreplan end en almindelig et plans hus (ca. 500.000 kr.), hvorfor vi og andre grundejere
på Kiplings Allé alle har haft en stor ekstraudgift i forbindelsen med opførelsen af vores huse.
På baggrund af ovenstående, kan vi ikke acceptere at der dispenseres eller ændres på lokalplanen, da
ejeren af grundene (Aabo Sørensen) selv har ladet lokalplanen udarbejde med ordlyden ”skal”, foran
opføres med parterreplan, hvilket han umuligt kan være i tvivl om betydning af. Derudover mener vi også,
at det ikke vil være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, hvor over halvdelen af udstykningen er

bebygget med huse i parterreplan. Endvidere vil det også betyde et kraftigt fald i prisniveauet, hvis de
resterende grunde bebygges med lavprishuse (typehuse), hvilket vil ødelægge områdets karakter.
Det var en afgørende faktor for vores køb af grunden, at vi kendte alle vilkårene og havde sikkerhed for
områdets fremtidige udseende samt udformning. Såfremt det efter denne høring/indsigelse ikke er
tilfældet mere, kan der forventes et retsligt efterspil for ændret salgsvilkår og forskelsbehandling af Aalborg
Kommunen som myndighed mellem sælger og køber.

Venlig hilsen
Mette & Morten Thorvaldsen
Kiplings Allé 35
9260 Gistrup

