1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
13. februar 2018 14:46:29

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 13-02-2018 14:46:00
Name: Birgitta Madsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: birgittaschiorring@hotmail.com
Emne: Vedr. Lokalplan 3-3-114, boliger Bygaden
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi flyttede i sin tid til Gl Hasseris, fordi vi kunne lide der var luft og marker omkring os. Den "naturlige" del af
området skrumper gevaldigt ind, hvilket nok er forventeligt, men ikke desto mindre en skam.
Med flere boliger, vil der også komme mere trafik på en i forvejen trafikeret lille gade, nemlig Bygaden. Der
bygges mange boliger i forbindelse med Hasseris Enge området og trafikken herfra vil for en stor dels
vedkommende blive ledt via Bygaden, da mange kører til og fra bl.a. Gl Hasseris Skole hver morgen og
eftermiddag. Tilføjes yderligere trafik fra beboere i det foreslåede nye byggeri på Bygaden, bliver
trafiksituationen forværret, hvilket jeg mener er særdeles problematisk. Det virker som om kommunen giver
tilladelse til nye byggerier, men ikke indregner dette i den lokale infrastruktur. Det synes jeg er dybt
bekymrende.
Hver morgen og hver eftermiddag er der på nuværende tidspunkt temmelig meget trafik på Bygaden/Gl
Hasserisvej samtidig med at børnene går/cykler til/fra skole. Så udover ekstra trafikstøj og trafikos for alle
beboere i området, er jeg meget bekymret for sikkerheden for børnene på deres vej til skole.
Det er ikke byggeriet og byudviklingen i sig selv jeg ser som problemet, men nærmere at der ikke synes at være
nogen plan for en trafikal aflastning af beboelsesområdet omkring Bygaden.

ID: 647
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

2. Indsigelse

Aalborg, den 21. februar 2018
Kommentarer til Kommuneplantillæg 3.029 og Lokalplan 3-3-114 Boliger,
Bygden 28, Hasseris
Vi har modtaget offentliggørelsesbrev om forslag til planer for projekt den 7. februar
2018. Vi kan stort set gentage, hvad vi anførte i tidligere naboorientering, men som
der tilsyneladende ikke har værdi. Det skal dog ikke hindre os i at gentage dette.
Den pågældende ejendom beliggende Bygaden 28, 9000 Aalborg ligger overfor/skråt
overfor vor ejendom beliggende Bygaden 37.
Det er vanskeligt at vurdere projektet helt ud fra det fremsendte og dermed vurdere
konsekvenser for alle vore punkter. Der er elementer i projektet, som vi finder
problematiske.
Punkt 1) Det er vanskeligt at forstå, at kommunen ønsker at dispensere i endnu større
omfang i Gammel Hasseris med den konsekvens, at landsbymiljøet udfases til fordel
for flest mulige boliger på området.
Det skaber et helt andet miljø i området, at der etableres flere lejligheder og
nedlægges en gård, hvilket vi finder meget uheldigt. Det er vanskeligt at forstå, at der
er så stor mangel på boliger, at det er nødvendigt med sådanne tiltag.
Det virker ikke naturligt, at undtage et enkelt matrikelnr. fra den ellers ret rigide
lokalplan på området, hvor vi hidtil har fået anvist at følge kravene til miljøet. Det virker
som om, at det kræver et større projekt, før der tillades afvigelser – og jo større
projekt, jo mere påvirker det miljøet. Det er vanskeligt at undgå associationer til
forløbet med ”skræntehusene”.
Punkt 2) Bygaden er egnet ikke til mere trafik. Der er farlige og uhensigtsmæssige
vilkår for cyklister, ligesom det er svært for bilister at komme ud på vejen i
morgentrafikken. Ved etablering af flere boliger øges dette problem, som kommunen
ikke har ønsket at afhjælpe ved at afblænde vejen mod Hasseris Enge eller gøre den
ensrettet.
Punkt 3) Vi har købt et hus, hvor vi bor skråt overfor udhuse, hvilket betyder, at der er
ugenert. Ved at tillade boliger med vinduer mod vejen, ødelægges denne værdi. Det
synes ikke rimeligt, at dette ændres uden nogen form for kompensation uden anden
begrundelse end at øge den økonomiske værdi af ejendommen overfor. Det skal dog
bemærkes, at vi ikke er præsenteret for nogen begrundelse for projektet, men vi
formoder, at det er økonomisk begrundet.

Punkt 4) Vi kan ikke umiddelbart se bygningernes højde og dermed ikke vurdere,
hvorvidt det giver gener for naboer og genboer, som ikke er tilladt at bygge højere jfr.
gældende lokalplan. Det er vigtigt for os, at der ikke gives tilladelse til højere
bebyggelse. Hvis projektet gennemføres, vil det have stor positiv betydning, hvis
gavlen bliver lavere end nu eller ligger længere væk fra vejen.
Med venlig hilsen
Alma og Børge Høj
Bygaden 37
9000 Aalborg

3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
25. marts 2018 19:12:31

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 25-03-2018 19:12:00
Name: Lars Stenbygaard
Address: Bygaden 11
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98110344   
Email: stenbygaard@dadlnet.dk
Emne: Landsbyforeningens kommentarer til lokalplan 3-3-114
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Landsbyforeningen bestyrelse blev på et tidligt tidspunkt orienteret om byggeplanerne.
Vi finder at byggeplanerne repræsenterer fortsat fortætning her i vores landsbymiljø i Gl Hasseris. Vi
anerkender naturligvis at dette findes attraktivt også af andre end os, der bor her.
Byggeplanerne etableres inde i den gældende lokalplan for området, og vi håber planerne er færdiggjorte så der
ikke skal dispenseres. Foreningens 95 medlemmer har fundet andre eksempler på dispensation her i vores
område meget uheldige.
Dette har endog nået den landsdækkende presse, så der er fælles interesse i at noget lignende undgås fremover.
Vi håber trods 20 nye boliger at vores landsbymiljø kan bevares og kunne foreslå rekreative enheder, park, have
eller lign. for hele området.
Navnet på den nye bebyggelse "Lille Bygaden" gør at landsbyforeningen må henlede opmærksomheden på den
øgede trafik, som både byggeri og flere boliger må afstedkomme. Øget trafik harmonerer dårligt med
landsbymiljø, og bestyrelsen indgår derfor gerne i dialog om en samlet løsning, eller helhedsplan for trafikken i
Hasseris
På bestyrelsens vegne, Lars Stenbygaard, formand.

ID: 671
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

4. Indsigelse

5. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
3. april 2018 10:58:29
2018692 - Underskrevet indsigelse - lokalplan 3-3-114.pdf

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 03-04-2018 10:58:00
Name: Claus Nyrup Højsholt-Nielsen
Address: Bygaden 26B
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30664641   
Email: cnhn1974@gmail.com
Emne: Indsigelse - vedr Lokalplan 3-3-114
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Idet jeg er formand for vores lille grundejerforening Bygaden 24-26, har jeg fået til opgave at indlevere vores
fælles indsigelse mod planerne for byggeriet Bygaden 28, 9000 Aalborg.
Vi mener, at det er uholdbart med den planlagte vejføring, idet der er særdeles dårlige oversigtsforhold ved indog udkørsel på Bygaden og vores vej er meget smal.

ID: 692
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

6. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
28. marts 2018 14:14:35

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 28-03-2018 14:15:00
Name: Bjarne Jakobsen
Address: Las Poulsens Vej 32
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30237030   
Email: Bjarne@bajak.dk
Emne: Indsigelse Bygaden 28
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse.
Yderligere fortættet bebyggelse i Gammel Hasseris er med til at udvande landsbymiljøet i området. Ydermere
vil det betyde en kraftig forøgelse af trafikken på Bygaden - igen en udvanding af landsbymiljøet.
Med det udsendte forslag ser det ud til at Aalborg kommune prioriterer kortvarige private interesser, der lige
som skrænthusene vil skæmme området, frem for at bevare et miljø der er til glæde for hele offentligheden.
Dette er helt uacceptabelt.
Ejerforeningen Las Poulsens Have
Bjarne Jakobsen
Formand

ID: 675
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

7. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
2. april 2018 11:47:40

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 02-04-2018 11:48:00
Name: Claus Linde
Address: Bygaden 28
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40787050   
Email: cl@lindepartners.dk
Emne: Vedr. lokalplan 3-3-114
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er bygherre på projektet og jeg har indsigelser på de træer, som Parkforvaltningen har udpeget som
bevaringsværdige. Endelig træ bevaringsoversigt må drøftes, når endeligt byggeplans situation er udarbejdet og
det skal nævnes, at jeg som bygherre er interesseret i at bevare flest mulige træer samt bøgehæk ud mod vejen.

ID: 688
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

8. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
2. april 2018 15:57:27

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 02-04-2018 15:57:00
Name: Josephine Larsen og Bo Bai
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: josephine.lrsn@gmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-3-114
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedr. lokalplan 3-3-114u
Det er med beklagelse vi endnu engang ser Aalborg Kommune lave helt særlige lokalplaner for små områder
omfattet af en ellers meget stram lokalplan. Begrundelsen synes igen at være økonomisk vinding for private
enkeltpersoner og firmaer. Det er også med beklagelse vi kan se frem til endnu mere larm og byggerod rundt
om vores boliger. Vi har nu i 2 ½ år levet med byggeriet af de famøse skrænthuse, der stadig ikke står færdige.
Vi forstår ikke hvordan man kan skrive at man ønsker at bevare et landsbymiljø i Gl. Hasseris samtidig med at
man vil tillade så tæt bebyggelse. Vi har svært ved at se andet end at byggeriet som planlagt og dermed
ændringerne i lokalplanen udelukkende har basis i et ønske om profitmaksimering ved udstykning af
ejendommen til så mange boliger som overhovedet muligt.
Haven til nr. 28 er et af de efterhånden få lidt større grønne områder der støder op til Bygadens nordre forløb og
dermed er med til at give netop præget af landsby i form af kig til en fin gammel stor have. Et landsbypræg
består i vores øjne også af en blanding af bebyggelse og haver – ret få landsbyer hvis overhovedet nogen består
af række på række af huse. Den ændring vil være endnu tydeligere når bebyggelsen på hjørnet af Hasseris
Enge/Skelagervej og Bygaden bliver en realitet (endnu et eksempel på lokalplaner der laves for at give
maksimal profit for bygherren). Den påtænkte ombygning vil også fjerne præget af en gård. Som beskrevet i
både dette udkast og i den gældende lokalplan for området er blandingen af gårde og huse en del af Bygadens
særpræg. Vi forstår ikke helt hvorfor man vil tillade nedrivning af bevaringsværdige bygninger – kunne de ikke
anvendes til carporte eller garager i stedet såfremt det virkelig ikke grundet ammoniak i murene er muligt at
ombygge dem til boliger.Er det ikke igen et spørgsmål om at ammoniakken evt. kan gøre det dyrere at bruge
bygningerne. Og hvis det virkelig er umuligt, hvorfor forlanger man så ikke bygningerne opført magen til –
måske fordi man så ikke kan lave have, og dermed ikke så let afsætte boligerne, eller de må sælges til en lavere
pris. Derudover ser det påtænkte nybyggeri i haven ud til, i vores øjne, at komme til at virke ganske massivt på
det lille område. Vi beklager også meget at man ønsker at tillade så mange yderligere boliger i Gl. Hasseris
hvilket vil give yderligere trafik på en i forvejen meget trafikeret vej, der slet ikke er bygget til det. Vi kan også
se et potentielt problem med parkering i området idet 20 boliger og i alt 14 projekterede ppladser ikke er meget
– mange har i dag flere biler per familie, og der er også gæsteparkering at tage hensyn til.
Til gengæld må ophøret af landbrugspligt på ejendommen til gengæld snart kunne give mulighed for nogle
ordentlige fartbegrænsende hindringer på vejen. Allerhelst så vi vejen lavet blind. Alternativt en vejløsning som
i SønderholmVejen bliver brugt som gennemkørselsvej, og det er den ikke struktureret til. En udkørsel lige ud
for vores ejendomme vil give endnu mere trafikstøj, og flere boliger i det hele taget giver selvfølgelig mere
trafik. Og vi har rigeligt i forvejen tak.
Som sagt er det med beklagelse at vi ser at Aalborg Kommune igen lægger op til at tækkes nye bygherrer i
stedet for de omkringboende der skal leve med byggeriet fremover. Vi gjorde indsigelse mod skrænthusene nr.
27, 29 og 31 hvor alle indsigelser blev totalt fejet af bordet (undtagen delvist fra en indsigelse omkring noget
udgravning). En hel del af de indsigelser har vi bagefter kunnet se kommunen har måttet give ret i måske var

godt begrundede. Vi har ingen formodning om at kommunen denne gang har til hensigt at være mere lydhøre.
Høring i forbindelse med ændring af lokalplaner virker på os som en skueproces, mens man reelt plejer
særinteresser.
Med venlig hilsen
Bo Nygaard Bai, Bygaden 33
Josephine Larsen, Bygaden 24 a, 1.

ID: 689
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

9. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
2. april 2018 19:47:12

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 02-04-2018 19:47:00
Name: Jeppe Sommer
Address: Bygaden 30c
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 21220188   
Email: jso@trifork.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 3-3-114
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som naboer til det foreslåede projekt, opfatter vi det foreslåede projekt som problematisk af flere grunde.
Trafikken
For det første vil en forøgelse af antallet af boliger langs Bygaden til det foreslåede antal på 20 give en
væsentlig forøgelse af trafikken på Bygaden. Trafikken er i forvejen høj, men selv uden projektet på Bygaden
28 kan der forudses en alarmerende øgning af trafikmængden, når det særdeles omfattende byggeri syd for
Hasseris Enge er fuldført! Det forekommer særdeles uhensigtsmæssigt af bidrage til en yderligere forværring
ved at øge antallet af boliger på Bygaden markant.
Landsbymiljøet
Ved hjælp af en restriktiv lokalplan, er det lykkedes at bevare landbymiljøet langs Bygaden i en lang periode,
hvor byen har udvidet sig, og efterhånden har omsluttet området. Dette har været en markant succes for
kommunens byplanlægning! Desværre ser det ud til at visionen på det seneste er blevet glemt ved
sagsbehandlingen i kommunen – først i forbindelse med skrænthusene (der trodser enhver fornuft), og nu ved at
en af de sidste tilbageværende gårde mister sin karakter af landbrugsejendom ved at den traditionelle have
bebygges, og ved at længerne erstattes af boliger. Der er også en glidebaneproblematik ved projektet: Hvis
projektet godkendes i sin nuværende form, vil det være svært at argumentere imod, at de resterende få gårde
langs Bygaden bør have tilladelse til en tilsvarende voldsom forøgelse af boligantallet!
Forslag
Vi foretrækker klart, at Bygaden 28 bevares som landbrugsejendom, da dette flugter med den generelle
lokalplan for området. I det omfang, at gården alligevel ønskes omdannet til bolig, mener vi, at det foreslåede
antal boliger samt bebyggelsesgraden er alt for høj! Vi foreslår en justering, så der kun tillades bebyggelse
svarende til de nuværende 4 længer. Herved vil haven kunne bevares som rekreativt område (for ejendommens
beboere), hvorved landsbymiljøet i højere grad vil være intakt, og væksten i trafik vil trods alt være knap så
voldsom.
Mvh Jeppe Sommer
Bygaden 30c

ID: 690
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
3. april 2018 18:49:55

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 03-04-2018 18:50:00
Name: Tommy og Inge Lorenzen
Address: Bygaden 24 G
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98791910   
Email: inge.lund@mail.dk
Emne: Indsigelse vedr. lokalplan 3-3-114 på vegne af Grundejerforeningen Bygaden 24 D-L
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse vedr. Lokalplan 3-3-114, Bygaden 28
Vi er tiltagende bekymrede over den byfortætning, der sker i Gammel Hasseris, og vi frygter, at det
landsbymiljø, vi i sin tid valgte vores adresse ud fra og tilpassede vores husbyggeri i forhold til, vil forsvinde.
Med forslaget om at skabe beboelser for 20 familier, hvor der hidtil har boet én familie, vil der ikke alene ske en
kraftig øgning af trafik, der vil også blive gjort et voldsomt indhug i de grønne områder og oprindelige
bygninger, som tidligere har udgjort en vigtig del af landsbymiljøet, og som vi virkelig værdsætter.
I forvejen er der mange nye boliger under opførelse i udkanten af vores landsby, men med dette
lokalplansforslag rykker fortætningen også ind i midten af landsbyen.
Rent praktisk forudser vi også, at det vil blive decideret problematisk, hvis der skal være tilkørsel til nye boliger
via den lille stikvej, der fører ind til Bygaden 24 og de 2 små grundejerforeninger Bygaden 24 D-L og Bygaden
26 A-D; også selv ved en kraftig reduktion i antallet af boliger.
Vi har allerede idag på nogle tidspunkter af dagen en udfordring med at komme ud på Bygaden fra stikvejen, og
når man kører ind, kræver det virkelig stor opmærksomhed på såvel fodgængere, cyklister og evt. biler på vej
ud.
Vejen er absolut ikke egnet til øget belastning.
Grundforeningen 24 D-L

ID: 698
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

11. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
3. april 2018 20:15:53
2018700 - Nabohøring på byggeprojektet Bygaden 28, 4-4-18.docx

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 03-04-2018 20:16:00
Name: Anna Margrethe Høstgaard
Address: Bygaden 30 b
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 42333166   
Email: annamargrethe@stofanet.dk
Emne: Kommentarer til lokalplan for Bygaden 28, Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kommentarer indsendt af Claus Bredahl og Anna Margrethe Høstgaard, Bygaden 30 b, Aalborg.

ID: 700
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Nabohøring på byggeprojektet Bygaden 28, 9000 Aalborg. Lokalplan 3-3-114.
Indsendt af Claus Bredahl og Anna Margrethe Høstgaard, Bygaden 30 b, Aalborg.
Det er positivt, at det af tegninger tilsendt fra Claus Linde d. 15-2-18, fremgår, at
byggestilen i det nye byggeri på Bygaden 28, vil ligne stilen i den bebyggelse, der er
karakteristisk for Gammel Hasseris (undtaget de 3 huse Bygaden 27, 29 og 31).
Vi har følgende kommentarer til lokalplanen 3-3-114:
1. Den fortsatte byfortætning vil ødelægge de kvaliteter Gammel Hasserisbydelen har: grønne områder mellem husene og gårdene, ro og privatliv, da
man ikke lige bor ”dør om dør” med naboerne. Byfortætning giver også mere
trafik på den smalle og kurvede Bygade, som allerede er rigelig trafikeret.
Derfor bør der i lokalplanen lægges begrænsninger på antallet af boliger på
Bygaden 28, det kunne være 12 boliger i alt på grunden.
2. Der bør fastsættes kote på gulvniveau og terrasse i lokalplanen, jf. tegninger
tilsendt af Claus Linde 15-2-18: maksimum gulv kote 6,2 for den sydvendte
længe og 6,0 for terrasse, således, at der ikke senere i byggeprocessen kan ske
ændringer, som hæver niveauet for bygningerne til ulempe for naboerne 30 a,
b og c.
3. Af tegningerne fremgår det, at der er trempel-tagkonstruktion og karnapper
med glas fra gulv til loft på 1.salen, to elementer, som slet ikke harmonerer
med den gældende lokalplan og byggestil i Gammel Hasseris, derfor bør disse
elementer ikke tillades i byggeriet Bygaden 28. Der er givet tilladelse til 1 ½
etage-byggeri på Bygaden 28, det indbefatter ikke trempel-konstruktion, og
glaskarnapperne giver ubegrænset indkig til naboerne, en ulempe for os.
4. Det bør præciseres i lokalplanen, at der skal være fast hegn langs grusvejen til
Bygaden 30 a, b og c, og at hegnet skal begrønnes. Hegnet skal stå 40 cm
inden for skel på Bygaden 28s side, så vi (Bygaden 30 a, b og c) ikke har
vedligeholdelsespligt på hegnet jf. hegnsloven.
5. På nuværende tidspunkt er der afløb for regnvand fra lade-taget til en brønd i
vores carport, den forbindelse skal afbrydes, og alle afløb fra Bygaden 28 skal
etableres til kloak på grunden Bygaden 28.

6. Etableringen af garager på det grønne område vest for bebyggelsen er ret
bastant, for at fordele garagerne og trafikken mellem udkørslen til Bygaden
24-26 og selve Bygaden, kunne man etablere garager, med indkørsel fra
gårdspladsen, i den gamle staldlænge langs Bygaden. Det har flere fordele:
- Trafikken fordeles
- Det grønne område vest for gården vil bevares i højere grad, fordi der
bliver færre garager på det grønne område
- Staldbygningen kan bevare sit nuværende udseende ud til Bygaden
- Lejlighederne i gården er tæt på garagerne, det er i mange henseender
praktisk for beboerne

Vi håber, at ovennævnte forhold vil blive præciseret i lokalplanen for Bygaden 28, og
at byggeriet vil udformes, så det passer ind i helheden i det miljø og den stil, der er i
Gammel Hasseris.

Venlig hilsen
Claus Bredahl

Anna Margrethe Høstgaard
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Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
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4. april 2018

Indsigelse vedrørende Kommunalplantillæg 3.029 og Lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris på vegne af Kirsten Gøtzsche-Larsen og Børge Christian Bøjer, Bygaden 26 A, 9000 Aalborg.
Denne indsigelse med kommentarer og ændringsforslag er udarbejdet på vegne af mine klienter Kirsten Gøtzsche-Larsen og Børge Christian Bøjer, der er ejer af ejendommen beliggende
Bygaden 26A, 9000 Aalborg (”Bygaden 26A”) Ejendommen er placeret i direkte tilknytning til
Bygaden 28, 9000 Aalborg (”Bygaden 28”), blot adskilt af en mindre markvej, der fører ind til
ridebanen og avlsbygningerne, der er opført på Bygaden 28.
Undertegnede har i forbindelse med udarbejdelsen af denne indsigelse besigtiget området omkring Bygaden 26A og Bygaden 28 samt gennemgået materialet udleveret af Aalborg Kommune
den 26. marts 2018 i forbindelse med, at der den 19. marts 2018 blev anmodet om aktindsigt
i ovenstående sag.
I forbindelse med min gennemgang af sagens dokumenter, har jeg særligt bemærket By- og
Landskabsforvaltningens velvillighed i, at få gennemført lokalplansforslaget, herunder også forslagsstillerens og dennes arkitekts utålmodighed, særligt vedrørende undersøgelserne omkring
de bevaringsværdige træer og opførelsen af de nye boliger.
Formålet med denne indsigelse er, at få belyst lokalplansforslaget i et sådant omfang, at der
på grundlag af det endelige materiale kan konkluderes tilstrækkeligt klart og uden uafklarede
forhold, hvorved der ville kunne ske unødig gene af de omkringliggende ejendomme og den
daglige trafik samt området generelt. Denne indsigelse er derfor ikke alene en indsigelse mod
forslaget til lokalplanen generelt, men også et forslag til ændringer og nye forhold der bør
overvejes, inden en endelig plan godkendes.
Denne indsigelse er, for at skabe overskuelighed, opdelt i afsnit, hvori de forskellige bekymringer og forslag til nye overvejelser og ændringer forhåbentligt vil fremstå tydeligt for læseren.

Generelt om boligbyggeriet på ejendommen Bygaden 28:
Området, hvor lokalplanen ønskes gennemført er beliggende i et område, der betegnes Gammel
Hasseris Landsby. Området er kendetegnet ved bevarelse af gamle ejendomme, gårde og nyere
ejendomme, der er opført iht. tidligere lokalplaner, hvori der bl.a. er fokus på grønne områder
og bevarelse af eksisterende gårde, da det ønskes at bibeholde landsbystemningen og indtrykket samt bibeholde områder med bevaringsværdig beplantning.
Følgende fremgår bl.a. af forslaget:
”Lokalplanens formål er at sikre, at omdannelsen af gården sker med afsæt i stedets arkitektur,
valg af materialer, samt at den nye boligbebyggelse er en fortolkning af gårdtypologien, og at
den indpasses i Gl. Hasseris landsbymiljø”
Umiddelbart kan det være vanskeligt at forestille sig, at den nye boligbebyggelse, der fremgår
af det fremlagte tegningsmateriale, skulle kunne efterleve ovenstående intension.
Alene det, at den nyopførte bebyggelse er monteret med store glaspartier i karnapperne i 1½
etages plan samt et pålagt tagmateriale, der for området må betegnes noget særegent, hvilket
er en forholdsvis vidtgående fortolkning af gårdtypologien for området vedrørende lokalplansforslaget.
Ejendommen Bygaden 28 fremstår på nuværende tidspunkt – dvs. inden foretagelsen af ændringerne på eksisterende ejendom og opførelsen af nye ejendomme – i fin balance med det
for området ønskede udtryk. Der er landsbymiljø, grønne områder og en arkitektur, der falder
naturligt med den eksisterende bebyggelse.
At der for almenvellet skulle være en interesse i, at der opføres flere boliger i det gældende
område, fremstår ikke dokumenteret. Der er derfor en naturlig forventning om, at By- og Landskabsforvaltningen havde haft dette med i sine overvejelser i forbindelse med godkendelsen af
forslaget til lokalplanen. Er der ikke et særligt behov for yderligere boliger i området, bør dette
behov vægte væsentligt mindre end lokalmiljøet, arkitekturen og naturen, herunder de bevaringsværdige træer. Dette gør sig også gældende, selv om ejeren af Bygaden 28, der købte
ejendommen i juli 2017 til kr. 17.000.000,00, måtte have en økonomisk interesse i at opføre
boliger på Bygaden 28.

Indbliksgener mv.:
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Ejendomme Bygaden 26A, der ejes og bebos af mine klienter, er placeret nær Bygaden 28,
alene adskilt af en mindre markvej. På nuværende tidspunkt er Bygaden 28 indrettet med en
have, der er tæt beplantet samt en række store bevaringsværdige træer, der vender mod mine
klienters ejendom. Der er derfor af denne grund ikke et direkte kig fra Bygaden 28 til mine
klienters ejendom, Bygaden 26A.
De fremlagte tegninger af byggeriet på Bygaden 28, er af undertegnede og mine klienter nøje
blevet studeret. Af tegningerne fremgår det, at de nyopførte boliger på Bygaden 28, der opføres
langs mine klienters ejendom – alene adskilt af en mindre markvej, der iht. forslaget skal omdannes til en trafikeret adgangsvej – får direkte kig, fra 1½ plans etage, ned til mine klienters
ejendom, uden nogen form for afskærmning.
Ved gennemgangen af sagens materiale, er det noget uforstående, at der ved behandlingen
hos By- og Landskabsforvaltningen ikke har været stillet krav om, at udformningen og placeringen af de nyopførte boliger, blev gjort på en måde, hvorved indbliksgenerne blev minimeret.
Det nuværende forslag til placeringen af boligerne samt udformningen heraf, kan betegnes som
den optimale placering, såfremt ønsket var, at der skulle være direkte kig til Bygaden 26A fra
de nye boliger på Bygaden 28. Den anviste placering af de nyopførte boliger, er ligeledes i
konflikt med de bevaringsværdige træer mv. på ejendommen Bygaden 28.
Placeringen af de nye boliger, der eventuelt skal opføres på Bygaden 28, bør placeres på en
sådan måde, at indbliksgenerne minimeres, hvilket særligt bestyrkes af, at landbymiljøet –
også for de nuværende beboere i området – ønskes bevaret.
Ligeledes fremstår forslaget til placeringen af garageanlægget ikke gennemtænkt, da garageanlægget der iht. forslaget er placeret på en sådan måde, at der utvivlsomt vil opstå væsentlige
skyggegener for ejerne af Bygaden 26A. Bygaden 26A er placeret direkte nord for garageanlægget, hvorfor solen – der oftest lyser fra syd – ikke vil kunne give et lysindfald som tidligere
på Bygaden 26A.
Generelt bør der i lokalplansforslaget tages større hensyn til naboerne, hvorved nabogener kan
minimeres. Dette hensyn ses ikke i et tilstrækkeligt omfang iagttaget i lokalplansforslaget,
hvorfor der må forventes en øget risiko for, at der i nabolaget opstår naboretlige tvister, hvorved der kan blive behov for en retslig behandling ved domstolene, såfremt lokalplanen endeligt
gennemføres, som den foreligger.

Trafik og adgangsvej:
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Området er grundet sine naturlige buede veje og beplantninger bebyrdet med dårlige udsigtsforhold i trafikken, hvilket gælder for alle typer trafikanter, herunder naturligvis også bilister.
En øget trafik i området, vil derfor kunne skabe farlige situationer for bl.a. børn. Såfremt forslaget til lokalplanen endeligt godkendes, og der bliver opført en stor mængde boliger på Bygaden 28, vil ikke alene den tunge trafik i form af biler stige, det vil antallet af børn i området
også. Af lokalplansforslaget fremgår det endvidere, at adgangsvejen skal kunne håndtere fx
renovationslastbiler, hvorved der ikke alene opstår yderligere trafik i området - hvor der i forvejen er dårligt udkig for bilister – men også tung trafik i form af lastbiler.
Vedrørende overvejelserne om til- og frakørsel (adgangsvejen) til Bygaden 28, bør der kunne
findes en mere optimal løsning, end at den tunge trafik fra de planlagte boliger på Bygaden 28
skal føres via den lille markvej, der løber mellem Bygaden 28 og Bygaden 26A.
På hjørnet af Bygaden 26A - hvor adgangsvejen begynder sit indløb til Bygaden 28 – er der et
bevaringsværdigt træ der, grundet sin størrelse skaber dårligt udsyn mod venstre ved udkørsel.
Til højre er der en naturlig beplantning, hvoraf flere af træerne i lokalplansforslaget betegnes
som bevaringsværdige. Denne beplantning giver et dårligt udkig mod højre ved udkørsel på
Bygaden. Bygaden er på denne strækning en mindre privat fællesvej. Det er derfor grundet
ovenstående med stor undren, at lokalplansforslaget indeholder denne løsning, hvor adgangsvejens udkørsel til bygaden via den lille markvej mellem Bygaden 26A og Bygaden 28 anses
for at være den rette og en god løsning.
Ved udkørsel fra Bygaden, der har status som en mindre privat fællesvej og ud på Bygaden, er
der til venstre en ejendom, der er placeret parallelt med Bygaden, hvorved udsynet vanskeliggøres for bilister og andre trafikanter. Mod højre er der bevaringsværdig beplantning i form af
træer og en hæk. Beplantningen er med til at fremhæve det buede forløb af Bygaden, hvorfor
denne beplantning ønskes bevaret.
Såfremt adgangsvejen bliver fastlagt som anført i forslaget, vil trafikken skulle ledes via to
vejkryds, hvor der i begge tilfælde er dårligt udkig for bilister. Det er derfor med undren, at
forslaget indeholder denne mulighed for ind- og udkørsel, da der i området vil opstå en forringet
trafiksikkerhed.
Det fremgår ligeledes af lokalplansforslaget, at der ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed
og afvikling, jf. Færdselslovens § 100. Det er undertegnedes anbefaling, at denne tilladelse
indhentes forud for yderligere debat. Efter en gennemgang af reglerne for meddelelse af denne
tilladelse, mener jeg ikke, at betingelserne herfor er opfyldte.
Det bemærkes ligeledes, at adgangsvejen føres ud til den lille private fællesvej, hvorved grundejerforeningen i dag gennem sine medlemmer varetager vedligeholdelsen, herunder også den

4

økonomiske fordeling af udgifterne. I lokalplansforslaget ses denne problematik ikke behandlet.
Det fremgår blot af salgsmaterialet, at der må findes en løsning. Denne uklarhed bør klarlægges, inden der foretages yderligere beslutninger vedrørende adgangsvejen.
Som ændringsforslag stilles der forslag om, at der eventuelt bliver lavet en ind- og udkørsel
(adgangsvej) fra Bygaden mod øst til gårdrum, hvor der allerede i lokalplansforslaget er givet
tilladelse til ind- og udkørsel i mindre omfang. Der bør ved denne ind- og udkørsel mod øst
kunne laves et vejanlæg, hvorved der kan skabes gode rammer for udkig til trafikanterne,
hvilket vil højne trafiksikkerheden i området. Legende børn på den lille private fællesvej og
markvejen der løber mellem Bygaden 26A og Bygaden 28, vil derfor fortsat kunne færdes under
sikrer forhold.

Træer på ejendommen:
Iht. kortbilag 4 og 5, er en stor del af træerne, der blev registreret placeret på arealer, hvorpå
der efter de fremlagte tegninger skal opføres nye boliger. En stor del af træerne har sammengroede kroner, hvorfor der ikke bør ske fjernelse af disse træer, da dette – med stor sandsynlighed – vil medføre stormfald fra de bevaringsværdige træer samt risiko for uhensigtsmæssig
belastning fra vind, såfremt en række læ-træer fjernes.
Der er bl.a. tale om træerne nr. 8 og 11, der begge er store og flotte træer med en stamme
med en diameter på mellem 60 og 70 cm.
De registrerede træer bør respekteres, hvorfor placeringen af de nyopførte bygninger på Bygaden 28 bør placeres på en sådan måde, at de bevaringsværdige og registrerede træer forbliver.
Et hensyn til opførelse af nye boliger – i et område, hvor der generelt ikke mangler boliger –
bør ikke kunne gå forud for de bevaringsværdige og registrerede træer iht. kortbilag 4 og 5.

Grundejerforeningens delte bekymringer:
Det bemærkes, at undertegnede er bekendt med, at grundejerforeningen vedrørende Bygaden
26A, 26B, 26C, 26D og 24B ved indsendelse i en samlet indsigelse ligeledes deler bekymringerne vedrørende områdets arkitektoniske udseende, områdets landsbymiljø og den trafikale
belastning i området, herunder den væsentlige øgede trafikbelastning af den lille private fællevej mellem Bygaden 28 og Bygaden 26A.
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Det er undertegnedes forventning, at ovenstående indsigelse kan danne grundlag for genovervejelser i forbindelse med behandlingen af lokalplansforslaget, herunder ikke alene om lokalplanen endeligt skal gennemføres, men også i forbindelse med lokalplanens indhold og bestemmelser.

Venlig hilsen
Hans Christian Andersen

v/ Lasse Schwartz Jørgensen
Tlf: 46929260
E-mail: lsj@vingaardshus.dk
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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.
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Name: Hasseris Grundejerforening v/Jan Ipland
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Postnr:
By:
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Emne: Lokalplanforslag 3-3-114 og kommuneplantillæg 3.029
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 703
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg Kommune

Hasseris Grundejerforening
www.hasseris.dk
post@hasseris.dk

Dato: 4.4.2018

Indsigelse mod lokalplanforslag 3-3-114, Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Hasseris Grundejerforening gør hermed indsigelse mod lokalplanforslag 3-3-114 og
kommuneplantillæg 3.029.
Det er med nogen undren, at Hasseris grundejerforening læser Aalborg kommunes forslag til
lokalplan 3-3-114 for Bygaden 28 i Gl. Hasseris.

Vores undren er begrundet i følgende:
1. Byrådets beslutning i Planstrategi 2016* , hvor det bl.a. fremgår, at
"Attraktive by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men sammen med borgerne."
"Alle steder skal der arbejdes for kvalitet, men kvalitet betyder noget forskelligt alt efter
stedet og de særlige behov."
2. Rådmand Hans Henrik Henriksens erklæring i oktober 2017 om, at der ikke skulle
gennemføres yderligere fortætninger i Hasserisområdet.
3. Rådmandens løfte i oktober 2017 om, at han havde igangsat udarbejdelsen af helhedsplaner
for Hasseris.

ad 1. Byrådet ikke har fundet det nødvendigt, at forslag til lokalplan 3-3-114 skulle udarbejdes
i samarbejde med borgerne, men nøjes med en formel høring.
ad.2. Rådmanden har, på trods af sit løfte, igangsat yderligere fortætning af bydelen og oven i
købet på et af de mest sårbare steder: Bygaden.
ad.3. Rådmanden har helt tydeligvis ikke igangsat udarbejdelse af helhedsplaner for Hasseris.
Vi er i grundejerforeningen opmærksomme på, at rådmanden kun har en stemme i By- og
Landskabsudvalget. Til gengæld har rådmanden det privilegium, at han i sin indstilling kan
påvirke beslutningen i udvalget i overensstemmelse med det han har lovet borgerne. Det
fremgår imidlertid ikke af dagsordenerne, at der er forslag om, at inddrage borgerne i en
foroffentlighedsproces eller, at lokalplanforslaget skal afvente udarbejdelse af en helhedsplan
for Gl. Hasseris.
Baggrund
Gl. Hasseris' landsbymiljø har siden 1964 været administreret meget stramt i
overensstemmelse med først byplanvedtægten og siden 1990 efter lokalplan 05-022. Det
vellykkede resultat har tiltrukket mange nye borgere, fordi de fandt landsbyen attraktiv. Det
har, foruden at sikre et attraktivt bymiljø, også sikret højere ejendomsværdier med deraf
følgende højere beskatningsgrundlag for kommunen.

Hasseris Grundejerforening – CVR-nr.: 33 81 42 83 – www.hasseris.dk - post@hasseris.dk

Fra helhedsplan til projektplan
Lokalplanen fra 1990 er en helhedsplan, som fastlægger principper for udviklingen i området.
Lokalplanforslag 3-3-114 er endnu en projektlokalplan i en længere række, som bryder med
principperne i den gældende planlægning og derfor burde have været genstand for en
foroffentlighedsproces, hvor borgerne blev inddraget i en principdiskussion om fremtidens Gl.
Hasseris. Det har som bekendt ikke været tilfældet.
Lokalplanforslaget
Lokalplanforslaget er for en gangs skyld velbelyst og respekterer i sine bestemmelser
bygningskulturen i området, uden at svigte mulighederne for moderne arkitektur.
Til gengæld svigter lokalplanforslaget det unikke landsbymiljø med det planlagte byggeri i
ejendommens have, dermed sætter man hensynet til den grønne landsbykultur over styr.

Kommuneplanen
Ingen kommentarer til kommuneplanændring bortset fra, at man rutinemæssigt ændrer den
overordnede planlægning til at være i overensstemmelse med detailplanerne. En i sig selv
fuldstændig absurd procedure i lyset af de politiske løfter om helhedsplanlægning og, ikke
mindst, fraværet af en trafikplanlægning, som tager højde for boligudbygningen i bydelen.

Trafik
Mængden af biler er i de seneste 20 år steget med 50% dvs med 800.000 biler på landsplan.
(Danmarks Statistik: 1996 : 1.6 mio., 2016: 2.4 mio. biler)
Kommunen har, på trods af det øgede trafikpres, konsekvent gennemført lokal- og
kommuneplanlægning i området, uden at der er lavet planer for regulering eller udvidelse af
trafikkapaciteten. Den massive udbygning af Hasseris Enge og Sofiendals Enge føjer ekstra pres
på de eksisterende veje i hele Hasseris og man fortsætter udbygningen uden at det har givet
anledning til nye trafikale tiltag. Det er regulært dårlig byplanlægning.

HG foreslår, at lokalplanforslaget ænderes på følgende områder:
A. Ændring af bebyggelsesplanen, så haven friholdes for byggeri og bevares som have med
respekt for Bygadens unikke landsbymiljø.
B. At antallet af boliger reduceres.
C. At kommunen udarbejder en trafikplan for Hasseris og omegn for at sikre
fremkommelighed, trafiksikkerhed og samtidig sikre forholdene for cyklister.
D. At kommunen fremlægger sine planer for den fremtidige trafikafvikling, som følge af den
massive udvikling i Hasserisområdet, Hasseris Enge og Sofiendals Enge.
Hasseris Grundejerforening ser frem til Byrådets velvillige behandling af indsigelsen.
Venlig hilsen

Jan Ipland
Formand for bestyrelsen
ipland@hasseris.dk
Telefon: 42 42 60 08
Hasseris Grundejerforening – CVR-nr.: 33 81 42 83 – www.hasseris.dk - post@hasseris.dk

*Citater fra Planstrategi 2016
"Aalborg Kommune vil fortsat, gennem samarbejde med de mange lokale ildsjæle, opsøgende
udviklingsarbejde og støttepuljer fremme de stedbundne kvaliteter og det lokale fællesskab."
"I Aalborg Kommune vil vi være med til at skabe bedst mulige rammer for borgernes trivsel og
det gode hverdagsliv. Vi sætter Mennesket i Centrum i arbejdet med Aalborg by og Aalborg
kommunes vækst og udvikling."
"Alle steder skal der arbejdes for kvalitet, men kvalitet betyder noget forskelligt alt efter stedet
og de særlige behov."
"Det at høre til et sted og have indflydelse på eget liv giver livskvalitet og mening"
"Attraktive by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men sammen med borgerne."

Hasseris Grundejerforening – CVR-nr.: 33 81 42 83 – www.hasseris.dk - post@hasseris.dk

14. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
4. april 2018 10:32:28
2018704 - Indsigelse vedr lokalplanforslag 3-3-114.pdf

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 04-04-2018 10:32:00
Name: Lis Vorre Sørensen og Viggo Winther Sørensen
Address: Bygaden 24 B
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:            
Email:   
Emne: Indsigelse vedr. lokalplanforslag 3-3-114
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 704
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

15. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
4. april 2018 12:26:06

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 04-04-2018 12:26:00
Name: Birthe Lund
Address: Bygaden 30c
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22661354   
Email: bl@learning.aau.dk
Emne: Indsigelse vedr. lokalplan 3-3-114
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Mere trafik, mindre grønne arealer, færre oprindelige bygninger og en mere usikker skolevej for de mange nye
skoleelever, der følger med den massive nyopførelse af boliger med skoleadgang via Bygaden. Det er hvad der
venter os, hvis den aktuelle plan for Bygaden 28 gennemføres.
Det er let at rive ned og opføre nye bygninger. Det er sværere at skabe og vedligeholde et miljø - det kræver at
der er en fælles plan og ikke mindst politikere der kan træffe langsigtede beslutninger, og har visioner både om
at skabe og ikke mindst har øje for vedligeholdelse af det bevaringsværdige og særlige i vores landsby miljø.
Vi har derfor nu brug for politikere til at varetage vores fælles interesser, frem for at tilgodese særinteresser.
Selv glæder jeg mig dagligt over udsigten til grønne marker og luft omkring vores ejendom i Bygaden 30c med
udsigten til den grønne kile, der helt forsvinder. Vedtages planen kan jeg i stedet se frem til en 3,5 meter høj
bagside af en garage - noget af en mur - i 10 bilers bredde. Ejendommen 30c vil givet miste værdi, mens min
nabo kan se frem til en vældig økonomisk gevinst, men hvem vinder ellers på dette projekt?
Udsigten til den side af byggeriet foreligger der desværre ingen forskønnede tegninger over, i så fald vil det
også fremgå hvor højt byggeriet tordner op langs den fælles nedadskrånende indkørsel for Bygaden 30a, b og c.
Gives denne tilladelse er der åbnet en ladeport for de resterende gårde i Gl. Hasseris, for hvad skulle nu
argumentere imod at de også "renoveres" og hver især opjusteres med 15-20 yderligere boliger?
Mvh Birthe Lund
Bygaden 30c

ID: 705
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

16. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114
4. april 2018 23:32:34

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 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris
Dato: 04-04-2018 23:32:00
Name: Preben Søndergaard
Address: Toften 2
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: +45 40184667
Email: ps.toften2@stofanet.dk
Emne: Indsigelse mod Lokalplanforslag 3-3-114, Bygaden 28, 9000 Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Lokalplanforslag 3-3-114 bør forkastes, da det kun gælder for een enkelt gård, hvad med de resterende øvrige
gårde? Ejendommene vil bestå, men det er jo ikke sikker det siddende Byråd gør.
Andre store gårde i Landsbyen har kunne indordne sig efter den gældende lokalplan 05-022, så det må også
være muligt for Bygaden 28.
Evt. fjernes kravet om erhversmæssig benyttelse, og ændres til tilladelse til indretning af
boliger indenfor eksist bygningsmæssige rammer.
Ejendommen er jo også betegnet som bevaringsværdig, hvorfor så rive 1/2 delen ned for at bygge noget som
ikke kan erstatte den ægthed og udtryk som en ladebygning uden vinduer har og en meget charmerende
staldbygning med små ruder osv.
Den eksisterende have ud mod Bygaderne må for alt bevares da den netop i landsbyens gade billed fortæller
"her har været en stor gård", og er det åndehul som er med til at sikre landsbymiljøet beståen.
Hilsen Preben Søndergaard
Toften 2 , 9000 Aalborg

ID: 706
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

17. Indsigelse
Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Sendt: 27. februar 2018 13:07
Til: Annemarie Straarup Pedersen <annemarie.pedersen@aalborg.dk>
Emne: VS: Bemærkning til høring af kommuneplantillæg nr. 3.029 – Aalborg Kommune
Fra: Jacob Christian Bertram [mailto:jacbe@mst.dk]
Sendt: 27. februar 2018 13:04
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Bemærkning til høring af kommuneplantillæg nr. 3.029 – Aalborg Kommune
Til Aalborg Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg 6 for Aalborg Kommune
følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke umiddelbart fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om
planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7
i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan
vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters
yngle- eller rasteområder. Der skal således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af
redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering
om reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.
Med venlig hilsen
Jacob Christian Bertram
Specialkonsulent l Naturbeskyttelse
E-mail: jacbe@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
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