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Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-3-107

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 6-3-107 Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev
Dato: 26-01-2018 13:13:00
Name: LE34 v. Johnni Føns Jensen
Address: Strandvejen 18
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 96303655
Email: JFJ@le34.dk
Emne: Høringssvar: Lokalplanforslag 6-3-107, Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ønske om mere fleksibilitet i ejendomsdannelsen inden for delområde B.
For at give bedre mulighed for at håndtere forskellige størrelser af ejendomme (forskellige projekter) inden
for delområde B, som fx udstykning i sokkelparceller – uden at det går ud over den samlede
bebyggelsesprocent inden for delområde B, foreslås følgende: En maks. bebyggelsesprocent på 50 inden
for hele delområde B fordeles ud på de fire byggefelter (vist på kortbilag 2). Dvs. at bebyggelsesprocenten
på 50 for hele delområde B omregnes til byggeret, og fordeles ud på de fire byggefelter. Arealet af
delområde B udgør 22.850m². 50% af det er lig med et etageareal på: 11.425m². Det fordeles ud, så de tre
byggefelter mod vest (ca. samme størrelse) får en byggeret på hver 2700m², og det østligste byggefelt
(som er større end de andre) får en byggeret på 3325m². Al byggeri inden for delområde B skal opføres
inden for de fire byggefelter, hvilket kan nævnes under punkt nr. 5.3 i lokalplanen.
I forbindelse hermed bør der stå, at etageareal, der ikke udnyttes indenfor et byggefelt, kan, i begrænset
omfang, overføres til andre byggefelter i delområde B.
Ovenstående justeringer vil muliggøre en mere fleksibel ejendomsdannelse, som fortsat sikrer at byggeri
opføres inden for de fire byggefelter (vist på kortbilag 2). Under punkt nr. 4.1 Udstykning, Delområde B –
foreslås skrevet: ”Der kan ske udstykning i sokkelparceller”.
Ovennævnte måde at planlægge for områder med etageboligbyggeri ses benyttet flere steder i Aalborg.
Der ønskes mulighed for at altaner må rage ud over byggefelterne i delområde B, således at fremtidige
bygningers facader kan placeres langs byggefelternes afgrænsning. Dette vil give mulighed for at skabe
mere plads mellem bebyggelse inden for byggefelterne.
Høringssvaret er indsendt på vegne af bygherre, John Bo Nielsen, Projekt Gruppen A/S.
Med venlig hilsen / best regards
Johnni Føns Jensen
Landinspektør
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Kontor +45 9813 4655
Strandvejen 18
Mobil +45 2226 2136 | Direkte +45 9630 3655
9000 Aalborg
www.le34.dk | JFJ@le34.dk
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Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-3-107
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 6-3-107 Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev
Dato: 22-01-2018 19:38:00
Name: Kjeld Larsen
Address: Griegsvej 116
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 25271141
Email: larsen_kjeld@hotmail.com
Emne: Indsigelse vedr. lokalplan 6-3-107 (Carl Nielsens Vej i Frejlev)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftet fil.
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Vi er bosiddende på Griegsvej 116 og er således en af de nærmeste naboer til lokalplanområdet mod nord. Vi har følgende indsigelser, som både
omhandler vores tanker om selve bebyggelsen i den nye udstykning samt betragtninger på selve området, hvad angår håndtering af regnvand samt
adgangsforhold.

1) Generelle betragtninger på området:
Generelt mener vi, at der er tale om en meget offensiv lokalplan, hvor de grønne kiler er blevet væsentligt mindre og færre end tidligere etaper i
udstykningen - og, hvor mange af grundene pludselig er blevet mindre. Det virker som om, man går efter størst muligt profit og dermed flest muligt
antal boligenheder. Vi synes netop, at områdets kvalitet har været større grunde og mange fine grønne kiler, som sikrer luft mellem bebyggelserne,
og fine kig ned mod fjorden og ud over landskabet generelt. Det frygter vi nu går tabt med dette forslag, som lægger op til en tættere bebyggelse
med væsentligt flere og mindre grunde.
Jf. "Udkast til lokalplan 6-3-107 (dateret 1.11.2017)" accepteres grunde på 700 kvm. I tidligere udstykninger har grundene været på mindst 800 kvm.
Endvidere er det iøjnefaldende, at det i selvsamme udkast noteres, at denne lokalplan åbner op for 135 nye boligenheder - det er mange.

I forslaget fremgår det, at fællesområdet vest for de nye boldbaner skal anvendes som fællesområde med diverse elementer til leg –
kælkebakke/bålhytte mv. Vi mener, at dette bør revurderes. Erfaringerne viser, at det har været nødvendigt at lave nogle tiltag på dette område
pga. vandmængder for at undgå oversvømmelser af grunde på vores stikvej. Vi mener, at det er tydeligt, at dette område således ikke er egnet til
legeområde i samme grad, som det jf. lokalplanforslaget er tiltænkt. Vi er meget usikre på, om de tiltag, som nu er lavet, dvs. grøfter og kloak ved
de nye boldbaner og det samlede store regnvandsbassin nord for hele området, i tilstrækkelig grad afhjælper vandet, som løber ned på
fællesområdet. Det vil være særdeles uhensigtsmæssigt at bruge mange penge på at lave fællessområde, som ikke kan bruges, fordi området bliver
for sumpet/vådt.

Vi mener således ikke, at dette område kan fungere som fællesområde for hele området (med mere end 200 husstande i alt), og at der bør tænkes
flere store fællesområder ind i det nye lokalplansområde på Carl Nielsens vej.

Idet udstykningen har et meget kraftigt niveaufald fra syd mod nord henstiller vi til, at disse grunde ikke tillades bebygget i halvanden plan med
max. højde på 8,5 meter, som foreslået i lokalplansforslaget, da dette efter vores vurdering vil give gener i form af skygge og unødig indkig. Med
udformning af vores grund, som er en koteletgrund i rektangel, hvor vores hus fylder mest mod syd, hvor vi således har vores opholdsrum placeret,
er vi særligt sårbare overfor indkig og skyggepåvirkning. Dette vil mange andre i den nye udstykning ligeledes kunne blive med de pt. angivne
muligheder for højde og byggestil med den meget kraftige niveaufald.

Vi mener ikke, at etagebyggeriet passer ind i området. Vi anerkender, at der kan være behov for flere lejligheder i Frejlev, men mener, at dette
bedre placeres andre steder, f.eks. på området for cementstøberiet, som skal flytte. Da beliggenheden her er mere central f.eks. i forhold til indkøb.
Vi ser en stor risiko for skyggepåvirkning fra de høje bygninger, som vil komme til at ligge på det absolutte højeste punkt i lokalplansområdet. Vi
kan se, at dette er undersøgt, men tænker alligevel, at det vil blive en gene for nabogrundene i den store del af året, hvor solen ikke når så højt på
himlen. Endvidere vil etagebyggeriet efter vores mening tage det flotte kig mod Limfjorden, når man kommer fra Nibevej - og således have en
kedelig indvirkning på området, som lige nu har fine kvaliteter - efter vores mening - med det bedste fra land og by, hvad angår naturskønne kig, luft
i området osv.
Vi har med glæde noteret os, at jf. "Udkast til lokalplan 6-3-107 (dateret 1.11.2017)" er det pointeret, at etagebyggeri kan blive på max 9,5 meter og
max. op til 2 etager.

Vi er endvidere usikre på, om området på en gang kan bære så mange boliger (135 boligenheder), da vi kan se, at der pt. er mange ledige grunde
til salg i etaperne på Griegsvej. Vi frygter, at udstykker vil gå for aktivt til værks med at byggemodne og, at området således ved en udstykning af
hele arealet på en gang i en given periode vil få karakter af mange ubebyggede grunde. Kvaliteten ved tidligere etaper på Griegsvej har været
mindre udstykninger ad gangen. Vi håber, at man vil vælge denne strategi igen, da et stort område med ubebyggede grunde på de nye stikveje er
væsentligt mere trist at se på, end grønne marker, samt en balance mellem udbud og efterspørgsel i højere grad sikres. I disse år udstykkes der

meget i Aalborg og nabokommunerne - vi er med på, at husfirmaerne sukker efter flere grunde, men henstiller til, at byrådet også tager aktivt
medansvar i at sikre, at antallet af udbudte byggegrunde også følger efterspørgslen.

Jf. " 6.025 del 6.3.B7 (dateret 14/3 2016)" er det pointeret: "Særligt vigtigt er det, at friholde lange kig over eng og fjord fra nord mod syd".
Endvidere er der her givet et forslag til placering af grundene. Denne placering viser med al tydelighed:


Væsentlig færre boliger



Længere afstand til andre udstykninger (stikvejen Griegsvej 108-132)



Større grønne kiler

Vi henstiller til, at disse tre elementer inddrages i den endelige løsning for lokalplan 6-3-107.

I tidligere skitser for området har vi set, at der var afsat areal til evt. udvidelse af Frejlev Skole på sigt, men kan se, at dette ikke er tænkt ind i det
nye lokalplansforslag.
Med denne lokalplan lukkes for udvidelsesmuligheder for skole og idrætsanlæg i forlængelse af de nuværende faciliteter.
Vi henstiller til, at dette revurderes, da Frejlev Skole og idrætsanlæg er meget store aktiver for byen - og derfor kan have behov for et større areal.

2. Regnvand:
Overfladevand/regnvand skal nedsives på egen grund - og det gælder også for fællesarealerne. Vores stikvej (Griegsvej 108-132), som ligger lige
nord for den nye udstykning, har været meget påvirket af oversvømmelser fra bakken mod syd. Vi ved, at området herude generelt har døjet med
oversvømmelser og er glade for, at der nu er etableret et regnvandsbassin, som vi håber kan afhjælpe de største problemer. Vi mener dog, at det
også er nødvendigt at etablere mindre volde eller lignende, som kan forsinke regnvand, som ved kraftigt nedbør strømmer ned af bakken fra syd
med retning mod vores huse og haver. På vores stikvej oplever vi gang på gang store vandmængder fra det grønne fællesareal ml. Griegsvej 112114, som fører massive jordmængder ned på vores fortov og vej, hvilket vi kan frygte bliver værre, når det nye område bebygges og mere areal får
fast belægning, som hindrer nedsivning. Vi mener ikke, at det har vist sig tilstrækkeligt med det store regnvandsbassin nede mod Ny Nibevej.
Kommunen er efter vores mening nødt til at tænke flere løsninger ind i forhold til overfladevand/regnvandshåndtering, da lokalplansområdet er
beliggende på en bakke med et stort terrænfald og, hvor de lavest beliggende grunde risikerer gentagne oversvømmelser, som ødelægger haver,
huse og belægning og hele glæden ved at bo her..

3. Adgangsforhold:
Vi mener, at det bør tænkes ind i lokalplanen, at der som en del af udstykkers byggemodning og udstykning skal etableres fortov samt
belysning ved hovedvejen Griegsvej op mod Nibevej for at sikre trygge forhold for gående i området. Det er bl.a. denne vej, vi og vores børn skal gå
på, når vi skal med bussen oppe på Nibevej. På nuværende tidspunkt føles det som om, det er med livet på spil, når man ved aftentide går her. Det
er helt mørkt, bilerne kører 60 km i timen og, man må gå i rabatten. Det mener vi ikke er foreneligt med det familievenlige koncept, som områdets
bebyggelse lægger op til.

4. Konkret i forhold til vores grunde (nr. 108-116) mod den nye udstykning:
Vi ønsker, at fællesarealet mellem os og grundene mod syd øges. Så vidt vi kan se af "Udkast til lokalplan 6-3-107 (dateret 1.11.2017) skal dette
fællesareal udgøre mindst 10 meter. Det noteres i hvert fald, at grønne kiler skal have mindst 10 meters bredde og gerne større. Vi mener, at dette
skal øges for at undgå skyggepåvirkning i vores have fra husene, som vil ligge noget højere med terrænforskellen taget in mente.

Vi er bekymret for, om niveauforskellene og den placering af byggegrundene og stikvejene mod syd fra vores grund, som lokalplanforslaget lægger
op til, kan give gener fra stærkt lys fra billygter ind i vores hus, både fra biler, der kører på stikvejen (sydøst for vores grund) og ved parkering ved
de to huse, som vil komme til at ligge lige syd for os.
Af disse grunde henstiller vi til, at lokalplanens placering af grundene revurderes, eller der stilles særlige krav omkring placering af carport mv.

5. Gammel brønd
Op mod den sydøstlige del af vores grund er der placeret en gammel brønd, som vi kan se er beliggende på det nye lokalplansområde. Den brønd
har en højde på ca. 1 meter - den er meget ukøn at kigge på, men værre endnu giver den indimellem ubehagelige og meget generende lugtgener af
kloak. Vi henstiller til, at brønden nedlægges og fjernes.

Til slut vil vi ønske, at I tager gummistøvlerne på og kommer ud og ved selvsyn får set på området for denne lokalplan. Dette giver et meget godt
indtryk, som er svær at få ved at kigge på papirerne og ved at lytte til forskellige parter, som ofte har egeninteresser at pleje.

Venlig hilsen

Lene Kristina Larsen & Kjeld Larsen
Griegsvej 116
9200 Aalborg SV.
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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
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Name: Bestyrelsen Griegsvej
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By:
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Emne: Indsigelser/bemærkninger til lokalplan 6-3-107
Kategori: Kommentar
Kommentar:
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Bemærkninger til lokalplan 6-3-107 Carl Nielsens Vej, Frejlev

Grundejerforeningen Griegsvej har følgende indsigelser i forbindelse med gennemførelsen af lokalplan 6-3107 Carl Nielsens Vej i Frejlev.

1. Etablering af fortov og lys langs østsiden af stamvejen Griegsvej fra Nibevej i syd til stikvejen der
ligger længst mod syd på nuværende tidspunkt (vej med numrene 108 – 132)
2. Etablering af lys lang Nibevej fra Frejlev Skolevej til Griegsvej.

Ad 1.
For at sikre en sikker skolevej for de børn, der kommer til at bo på Carl Nielsens Vej, vil etableringen af det
foreslåede fortov kunne løse problemet. Fortovet vil sikre, at områdets børns vil kunne komme i skole ad
fast underlag i alt slags vejr, især i vinterhalvåret. Ved at føre fortovet ned til områdets sydligste stikvej (nr.
108 – 132), vil problemet for børnene på denne vej også kunne løses. Børnene på denne vej har på
nuværende tidspunkt ikke mulighed for at kunne komme til skole ad fast underlag, uden at skulle befordre
sig direkte på stamvejen uden lys. Etablering af lys på stamvejen fra Nibevej i syd til stamvejens 90 graders
sving længst mod nord vil være at foretrække.
Med etableringen af Griegsvej er der desuden opstået en ny gå- og motions rute for beboerne i hele
Frejlev. Bestyrelsen kan konstatere, at Griegsvej dagligt benyttes af mange forskellige borgere i byen lige fra
tidlig morgen til sen aften. For at tilgodese de bløde trafikanter, vil etableringen af et fortov med belysning
øge trafiksikkerheden på stamvejen.
Ad 2.
Lokalplanens interne stier løser ikke det nuværende problem med manglende lys på Nibevej fra Frejlev
Skolevej til indkørslen til Griegsvej. Lys langs Nibevej vil ikke kun være til gavn for gående/løbende/cyklister
fra Griegsvej, men også for skolebørn fra St. Restrup, som pt. har en skolevej uden lys.

På grundejerforeningens vegne
Bestyrelsen
Jakob, Jesper, Lasse og David
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Ang: lokalplan 6-3-107 Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev
Dato: 26-01-2018 07:48:00
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Email: 2013rchr@gmail.com
Emne: Høringssvar Carl Nielsens Vej, Frejlev, 9200 Aalborg SV – 6-3-107
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Kommentar:
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By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
plan.udvikling@aalborg.dk

Frejlev, den 26. januar 2018

Høringssvar Carl Nielsens Vej, Frejlev, 9200 Aalborg SV – 6-3-107
Under henvisning til ovennævnte forslag for Carl Nielsens Vej i Frejlev vedtaget på byrådsmødet
den 27. november 2017 har Frejlev Samråd debatteret forslaget på Samrådets møde den 10.
januar 2018.
Vi synes, det er positivt, at der bliver mulighed for at bygge lejligheder, da det mangler i Frejlev.
Vi synes også, at det er godt, at der er taget højde for, at der skal være udsigtslinjer og grønne kiler
helt oppe fra Nibevej ned til Ny Nibevej, så det virker åbent som en åben og lys bebyggelse. Det
gør det også nemmere for alle at bevæge sig fra de forskellige områder på Carl Nielsens Vej og
Griegsvej uden at skulle ud på trafikerede veje, og er dermed med til at sikre en sikker skolevej.
Der er også positivt, at der er stillet krav om, at den nuværende æblehave skal blive ved med at
være der, således at der er en sammenhæng mellem det nye og gamle Frejlev.
På mødet i Samrådet var John Bo Nielsen fra Projektgruppen også til stede for at fortælle om
Projektgruppens projekt for deres lejligheder på Carl Nielsens Vej. I den forbindelse fortalte John
Bo Nielsen om deres ønske om at bygge i tre etager i byggefelt 4. John Bo Nielsen mener, at det
godt kan lade sig gøre, da arealet her ligger laver i forhold til Nibevej.
I Samrådet var der stort flertal for, at det var ok under forudsætning, at Projektgruppen i god tid
informerer primært nabogrundene umiddelbart mod nord for boligbyggeriet om eventuelle gener
herfra (bl.a. indkig i haverne fra 3. sal), så grundejerne ikke efterfølgende kan anfægte
etagebyggeriet.
Venlig hilsen
Ruth Christensen
På vegne af
Frejlev Samråd
www.frejlevby.dk
Tlf.: 22 20 34 48
Mail: 2013rchr@gmail.com
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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 6-3-107 Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev
Dato: 30-01-2018 09:54:00
Name: John Bo Nielsen
Address: Villa Varden, Hobrovej 33
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40273370
Email: jbn@projekt-gruppen.dk
Emne: VS: Høringssvar Carl Nielsens vej, Frejlev, lokalplan nr. 6-3-107
Kategori: Kommentar
Kommentar:
By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Fredag den 26. januar 2018.
Høringssvar Carl Nielsens vej, Frejlev, lokalplan nr. 6-3-107 vedrørende etageboligerne i de 4 byggefelter
med delnumrene 47, 48, 49 og 50.
I fortsættelse af en løbende dialog med Frejlev Samråd og mange af byens borgere om helt eller delvis
bebyggelse i tre plan i lokalplanens delområde B, fremsendes der hermed forslag om, at alene det østligste
byggefelt 50 ændres fra 2 etager til 3 etager. Begrundelsen er, at terrænet falder ca. 2,5 meter mod øst i
byggefelt 50 i forhold til de øvrige tre byggefelter.
Derudover møder det østligste byggefelt 50 byens øvrige bebyggelse og terrænstigningen (bakken) mod
syd. Den ekstra etage underbygger derfor mødet med byen og bakken.
Der er ligeledes stor søgning og behov i byen for, at der tilbydes lejligheder i et varieret udbud af størrelser
og beliggenheder. Der ønskes ligeledes et bredt udbud af boligformer med en fjerdedel til almene boliger
og tre fjerdedele til blandede ejer- og lejeboliger. Ventelisterne til ejer- og lejeboliger i Frejlev er, som det er
de fleste bekendt, usædvanligt store sammenlignet med de øvrige omegnsbyer til Aalborg.
Frejlev er den af de 11 omegnsbyer, der har det suverænt laveste antal lejligheder i forhold til
indbyggertallet.
Med de tre etager i byggefelt 50 vil bebyggelsen ikke ændre karakter i forhold til bebyggelserne i de tre
øvrige byggefelter, som alle bygger på princippet med gårdhaver.
Uagtet de 3 etager fastholdes bebyggelsesprocenten på 50 for hele området – nøjagtigt som forudsat i
lokalplanforslaget.
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Den vedlagte fil viser en præsentation af bebyggelserne for 2- etagers lejligheder i byggefelterne 47, 48 og
49 og med 3- etagers boliger i det østligste byggefelt 50.
I samme fil er der vist to terrænsnit, henholdsvis for byggefelterne 47, 48, og 49 med 2 etager, samt
byggefelt 50 med 3- etager. I de kommende købekontrakter for parcelhusgrundene vil terrænsnittene blive
vedlagt, så der er fuld bevidsthed for køberne om afstandene og synsvinklerne til lejeboligerne.
Den viste ca. 15 meter brede trærække mellem etageboliger og parcelhusgrunde etableres der 3-4 meter
høj og tæt beplantning for at hindre eventuelle indsigtsgener, også fra de 3- etagers boliger i byggefelt 50.
Vedlagt: Fil med præsentation af bebyggelsen med 2- og 3 plans lejligheder og tilhørende terrænsnit.
Med venlig hilsen
John Bo Nielsen
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Delnr. 50
5090 m2

OVERSIGTSPLAN 1:1000
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SITUATIONSPLAN 1:500

PROJEKTDATA

Delnr. 47
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2203,5 m2
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Situationsplan 1 : 500
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STAUDER OG PRYDGRÆSSER
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