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-----Oprindelig meddelelse----Fra: Dkplan automailer [mailto:infhosting@niras.dk]
Sendt: 22. oktober 2017 13:31
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-1-104
Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum
Dato: 22-10-2017 13:31:00
Name: Ole Mølbye Jensen
Address: Nervøsvej 163
Postnr: 9430
By: Vadum
Tlf: 20683661
Email: olem163@mail.tele.dk
Emne: Træer på nordsiden af banesti mod udstykning.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Var fredag den 06-10-17 en dag med fuld solskin kl. 1515 på udstykningen hvor 1. etape af gavlhuse skal
ligge. Alt lå i skygge. Ikke et eneste solstrejf trængte igennem. Hvis ikke træer på nordsiden af banesti
fjernes og erstattes af beplantning har reserveret gavlhus ikke interesse for hustru og undertegnede begge
pensionister og 46 år i samme parcelhus i Vadum.
ID: 541
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Pernille Østergaard Lund
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
27. oktober 2017 09:14
Alex Tolstrup
Pernille Østergaard Lund
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-1-104
2017574 - Indsigelse - Morten Wæhrens, Arkitekthuset Vodskov AS, Granlunden 6,
9310 Vodskov.pdf

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Dkplan automailer [mailto:infhosting@niras.dk]
Sendt: 27. oktober 2017 09:13
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-1-104
Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum
Dato: 27-10-2017 09:13:00
Name: Arkitektuset Vodskov A/S. - Morten Wæhrens
Address: Granlunden 6
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 41995000
Email: mw@arkitekthusetvodskov.dk
Emne: Lokalplan 5-1-104 vedr. Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hej Alex.
I forlængelse af møde d. 14. september 2017, fremsendes herved indsigelse mod lokalplan 5-1-104.
Venligst bekræft modtagelse af fremsendte.
…ring bare hvis du har spørgsmål.
Tak.
/mw
Med venlig hilsen
Arkitekthuset Vodskov A/S
Morten Wæhrens
Arkitekt/Partner
mw@arkitekthusetvodskov.dk
Tlf.: 9829 4266 | 4199 5000
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ID: 574
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Aalborg Kommune
By- og landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Sendt: plan.udvikling@aalborg.dk
Vodskov den 24. oktober 2017

Vedr.: Lokalplan 5-1-104 vedr. Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum:
I forlængelse af møde d. 14. september 2017, skal vi herved fremsætte indsigelse mod lokalplanforslag
5-1-104 vedr. Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum.
Indsigelsen vedr. alene lokalplanens kapitel 5.2 bebyggelsesprocent for delområde B - idet der iflg. med
lokalplanen er foreslået bestemmelse om maksimalt 30 % bebyggelse for byggeri i 1 plan.
Lokalplanens område B er udlagt til tæt/lav- boligbebyggelse.
Vi ønsker, at fastsatte og godkendte bestemmelser vedr. bebyggelsesprocent fra gældende
bygningsreglement kan anvendes i nærværende lokalplan.
I henhold til bygningsreglement BR’15 kap 2.2.1 vedr. bebyggelsesprocent fastsættes det under pkt. 2 at:

”Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten
ikke overstiger: 2. 40 for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse,
rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse,”
Bygningsreglementets bestemmelse om maks bebyggelse på 40%, vil i forhold til den ny boligbebyggelse
og nærværende lokalplan overordnet virke meget fint.
Samtidigt vil en bebyggelsesprocent på 40, være medvirkende til godt samspil med lokalplanens øvrige
delområder og opholdsarealer – således vil lokalplanens formålsbestemmelser være overholdt og fremhævet
idet boligformerne blandes.
Såfremt Aalborg Kommune vurderer, at en bebyggelsesprocent på 40 ikke kan imødekommes - vil en
bebyggelsesprocent på 35 med tillægsareal på 35 m² til opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse,
skure, åbne overdækninger, herunder åbne over- dækkede terrasser og lignende bygninger i stedet kunne
accepteres.
Det bemærkes i øvrigt, at der i lokalplanen er fastsat samme bebyggelsesregulerende bestemmelse (30%)
fsv angår åben-lav boligbebyggelse – hvilket i øvrigt er identisk med bygningsreglementets bestemmelse
om bebyggelsesprocent jf. kap 2.2.1.

I forbindelse med afholdt borgermøde kan det oplyses, at interessen for boliger med små havearealer er
meget stor – på mødet blev 13 boliger ud af 29 reserverede!
De fremmødte borgere var især meget begejstrede for boligernes størrelse, udformning og placering.
Boligerne opføres som gavlhuse med taghældning, der sammenbygges med carporte – altså med
arkitektonisk sammenhæng og udformning jf. lokalplanens kapitel 6.
Boligerne sammenbygges jf. lokalplanens bestemmelse (kap. 6.1) som fastsætter, at bebyggelsen maks må
sammenbygges med 6 boliger, herved sikres lys og luft i bebyggelsen og der skabes samtidigt gennemkig
og synlighed til h.h.v. åbne marker og Vadum Banesti.
Med baggrund i ovenstående ønskes lokalplanens bestemmelse i kapitel 5.2 vedr. bebyggelsesprocent,
delområde B, gældende for byggeri i 1 plan, ændret til maks 40 % alternativ i stedet til 35 % tillæg som
anført.
Såfremt ovenstående giver anledning til yderligere spørgsmål eller bemærkninger bedes De venligst kontakte
os hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Arkitekthuset Vodskov A/S
Morten Wæhrens
Arkitekt / partner
mw@arkitekthusetvodskov.dk
Dir. Tlf.: 41 99 50 00

