1. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. juni 2018 08:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105
2018817 - Kong Minos Vej i Gug - lokalplan 4-3-105.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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 29-06-2018 08:22:00
Name: Nordjyllands Historiske Museum
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: karen.povlsen@aalborg.dk
Emne: Orientering om forslag til planer for Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed museets bemærkninger til lokalplan 4-3-105
ID: 817
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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1. indsigelse

Nordjyllands
Historiske Museum

Aalborg Kommune

Aalborg Historiske Museum
Algade 48
Postboks 1805
9100 Aalborg
Telefon 99 31 74 00
Fax 98 16 11 31
historiskmuseum@aalborg.dk

30. august 2017

Vedr. udtalelse i forbindelse med kommende lokalplansforslag for et område til boligformål
ved Kong Minos Vej i Gug
Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet har væsentlige
arkæologiske interesser i dele af det pågældende område.
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Skala: 1:3.060

Historisk kort fra 1880-erne der viser terræn og kendte fortidsminder (røde cirkler). De grønne cirkler er overpløjede
gravhøje. De lyserøde cirkler er detektorfund. Museets tidligere undersøgelser i området er vist med blå/hvid streg.
Planområdet ses med grøn streg.

Sønder Tranders-området er således meget rigt på fortidsminder, hvilket ovenstående kort illustrerer.
I nærområdet kendes således både detektorfund, overpløjede gravhøje, bopladser mv. hvilket
sandsynliggør, at der også er mulighed for at finde væsentlige fortidsminder på det pågældende areal.
Mat 20 bo er allerede forundersøgt og frigivet til byggemodning.

1. indsigelse

Nordjyllands
Historiske Museum

Museet skal derfor opfordre bygherre til at lade museet gennemføre en større, arkæologisk
forundersøgelse i det ikke-forundersøgte område (mat. nr. 20ø og 20f) for at få af- eller bekræftet
tilstedeværelsen af fortidsminder.
En forundersøgelse består i udlægning af et større antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves
med en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder,
som måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller,
affaldshuller, ildsteder, grave og lignende).
På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet
stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.
Fordelen for jer ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget tidligt
tidspunkt i processen, inden byggemodning og byggeri går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan
at byggemodning og byggeri ikke bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig
ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe
fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Slots- og Kulturstyrelsen.
Jeg står meget gerne til rådighed med yderligere information.

Med venlig hilsen

Torben Sarauw
Museumsinspektør, ph.d.
Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48
Postboks 1805
9100 Aalborg
tlf. 9931 7435
e-mail torben.sarauw@aalborg.dk

2. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. juli 2018 13:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 02-07-2018 13:00:00
Name: Kai Kristensen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: kaikristensen@klarupnet.dk
Emne: Lokalplan 4-3-105
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelsen bliver jeg nødt til at indgive nu, da nedenstående svar efterlader en del usikkerheder.
Jeg er er direktør for AKT wind ApS, som har udviklet området nord (Lokalplan 4-3-104)for område B1 i lokalplan 43-105, og AKT wind ApS ejer blandt andet stadig grund 2, som kan være påvirket af denne nye lokalplan.
Af lokalplan 4-3-104 står det tydeligt, at området har en smuk udsigt, og denne skal fastholdes.
Men udkast til Lokalplan 4-3-105, som nu er i høring, giver en række usikkerheder, som vi har spurgt til, og fået
nedenstående svar. Dit svar nedenfor afklarer ikke usikkerhederne om bevaring af udsigtsmæssige kvaliteter på
vores grund.
Jeg har følgende konkrete bemærkninger:
1.Når tagkoten ikke er fastlagt er det umuligt at forholde sig til om de 8,5meter, som der må bygges, er genererende
for vores udsigt eller ej. Der står i lokalplanen, at de 8,5meter måles fra naturligt terræn, men på en skrående grund
er dette ikke ét fixpunkt. Dette bør afklares, da det er urimeligt, at udsigten sikret i lokalplan 4-3-104 ikke fastholdes.
Hvis udsigten genereres, så betragter vi det som et klart brud på gældende lokalplaner, men det er ikke muligt at
vurdere aktuelt, da I ikke har sat et fixpunkt.
2.Udsigtskilernes virkning er usikker, da der står i lokalplan 4-3-105, at de kan lægges som i princippet i bilag 2. Vi vil
gerne have disse afklaret yderligere, da disse er med til at fastholde de udsigtskvaliteter der er på vores grund. Men
uden en fastsat placering kan det ikke vurderes om udkastet til lokalplanen strider imod gældende lokalplaner.
Ydermere, så bør de også placeres mere hensigtsmæssigt end i nuværende udkast, da denne nuværende placering
ikke sikrer vores udsigt bedst muligt.
Generelt, så bør de øverste boliger i område B1 også være under 6 meter (og i ét plan), ikke op til 8,5m, da Aalborg
Kommune bør følge samme princip som i lokalplan 4-3-104. Her var hensigten, at når der kigges op på bakken fra
Sdr. Trandersvej, så skulle husene stige i højde. Med det nuværende udkast, så kommer der høje boliger midt på
bakken (ved Kong Minos vej), og så lave (de nederste i lokalplan 3-4-104), for så at blive høje igen. Det giver et
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2. indsigelse

meget uens udtryk i landskabet, hvilket kommunen har vægtet højt i at undgå ved udarbejdet af lokalplan 4-3-104,
og det princip bør ikke ændres, da der ikke er kommet ny lovgivning på området, eller bedre erfaringer (mig
bekendt). Dette er ikke hensigtsmæssigt med et "pukkelpist" udtryk.
Hvis kommunens fastholder, at koterne først fastlægges senere, er det så muligt at gøre indsigelse imod disse
senere, eller har I valgt at koter først fastsættes, når der ikke kan gøres indsigelse mere ??
Det er også vigtigt at nævne, at vi ser positivt på at områderne udvikles, men vi søger denne afklaring, da det er
usikkert også det påvirker vores grunde.
Vi er mest interesseret at i få at vide hvad den højeste kote (tag) som husene kan komme op i ligger på!!!
Vi ser frem til afklaring. Vi deltager gerne i et møde snarest.

ID: 819
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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2.1. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. august 2018 08:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 20-08-2018 08:55:00
Name: Kai Kristensen, formand for grundejerforeningen Kong Minos Vej
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: kaikristensen@klarupnet.dk
Emne: En yderligere indsigelse til lokalplan 4-3-105
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg kommune,
Vi har indsendt en tidligere indsigelse ifm. lokalplan 4-3-105, som vedrører andre områder, end nærværende
indsigelse vedrører. Denne indsigelse vedrører området ”A”. Vi er berettiget hertil, da AKT wind aps, som vi
repræsenterer ejer tre af grundene nord og vest for området 4-3-105 dækker, og er dermed direkte berørt af
lokalplan 4-3-105. AKT wind ApS har også udviklet området (nord og vest), og kender derfor hvilke forhold lokalplan
4-3-104 blev udviklet under.
Lokalplanen overholder ikke sit eget formål. Formålet beskrives i punkt 2 på side 23 ved ”at der sikres kig gennem
bebyggelsen og beplatningen – sigtelinjer”, og yderligere beskrevet i lokalplanens afsnit om Baggrund og Formål side
4, hvor der står at på de sidste linjer at ”fokuspunkterne er den bedst mulige planlægning samt sikring af udsigtkiler
– internt i området, men også fra områderne nord”. Dermed er det tydeligt, at denne lokalplan (4-3-105) skal tage
hensyn til udsigten på nabomatriklerne. Dette er dog fuldstændigt taget højde for i udkastet til lokalplanen. Der er
nemlig INGEN udsigtskiler (sigtelinjer) i område ”A”, og dermed er formålet med lokalplen ikke overholdt.
Lokalplanen giver mulighed for at bygge 8,5 meter i to etager på grunde som grænser op til vores matrikler, og
dermed blokeres udsigten. Dette strider ikke bare imod lokalplan 4-3-105 (som beskrevet ovenfor), men også imod
lokalplan 4-3-104 (som vores grunde er omfattet af), da der i sidstnævnte står det tydeligt, at området har en smuk
udsigt, og denne skal fastholdes. Der mangler derfor sigtelinjer på området ”A”.
I forlængelse heraf er det så er den maksimale tilladte byggehøjde for grund A5-a6-a7 også for høj. Der står i
udkastet til lokalplanen (4-3-105), at der er mulighed for 2 etager op til 8,5 meter. Dette vil blokere for udsigtet på
vores grunde og de grunde vi har udstykket, da de er naboer med a5-a7, og på vores grunde må der kun bygges 1
etage (eller parterraplan) op til 6,5 meter. Dermed strider dette også imod den lokalplan vores grunde er omfattet af
(4-3-104), som netop beskrier, at den smukke udsigt skal fastholdes.
Af samme årsager henstiller vi også til at der udarbejde definerede byggefelter der sikrer udsigt – også for os
naboer.
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2.1. indsigelse
Generelt, så bør de grundene a5-a7 også være under 6 meter (og i ét plan), ikke op til 8,5m, da Aalborg Kommune
bør følge samme princip som i lokalplan 4-3-104. Her var hensigten, at når der kigges op på bakken fra sdr.
trandersvej, så skulle husene stige i højde. Med det nuværende udkast, så kommer der høje boliger midt på bakken
(ved kong minos vej), og så lave (de nederste i lokalplan 3-4-104), for så at blive høje igen. Det giver et meget uens
udtryk i landskabet, hvilket kommunen har vægtet højt i at undgå ved udarbejdet af lokalplan 4-3-104, og det princip
bør ikke ændres, da der ikke er kommet ny lovgivning på området, eller bedre erfaringer (mig bekendt). Dette er
ikke hensigtsmæssigt med et "pukkelpist" udtryk.

Vi mener også, at der skal etableres et fixpunkt for de maksimale højder på bebyggelsen, da det ellers er umuligt at
vurdere effekten på udsigtsforholdene, når højderne ikke et fikseret. Vi kan jo ikke vurdere noget som senere kan
flyttes flere meter op og ned. Det er uklar hvorfra de 8,5 meter måles, og der er afgørende for vores udsigt. Hvis
Kommunen ikke fastlægger disse nu, så vil vi høre hvornår vi så eventuelt kan gøre indsigelse mod disse?
Vi ser generelt positivt på den nye lokaplan, men ovenstående områder skal afklares inden den kan godkendes.

ID: 880
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 13:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105
2018921 - Letosti Udmunding i Kong Minos Vej.JPG

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 30-08-2018 13:53:00
Name: Michael Andersen
Address: Kassandravej 44
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:
Email: michael.andersen@ymail.com
Emne: Letosti udmunding i Kong Minos Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vil hermed appellere til, at Letostiens udmunding i Kong Minos Vej analyseres og gentænkes ifm. dette lokalplan
forslag (se vedhæftede kortbilag).
Situation:
Stiens udmunding er p.t. præget af dårlig sigt samt relativ høj køretøjshastighed pga. vejens forløb, bredde etc. Der
er høj sandsynlighed for en ulykke. Hvis man er i tvivl om det, skal man blot prøve at stå ved udmundingen i
morgentrafikken. Dette er blevet yderligere forstærket af, at Kassandra-, Ikaros- og Elektravej nu er ved at være
fuldt bebyggede.
Komplikation:
Stien er allerede etableret, så det vil medføre omkostning at ændre stiens udmunding og/eller metode for krydsning
af Kong Minos Vej.
Løsning:
Stien føres i tunnel under Kong Minos Vej eller alternativt, hvis dette vurderes til at være for omkostningstungt
etablering af trafik hastighedsregulerende tiltag på Kong Minos Vej parallelt med, at trafikken fra det nye lokalplan
område hvis muligt forsøges planlagt med vej-t vest for letostien, således at denne trafik ikke finder sted forbi
Letosti krydsningen. Det er naturligvis bemærket, at der påtænkes etablering af reel cykelsti på strækningen fra
Letosti krydsningen til Kong Minos Vej rundkørsel ved Ikarosvej, men hvis Letostien forbliver, må der påregnes
relativt uændret cykel- og gående trafik på denne, da det allerede er muligt at anvende stistrækningen mod Kong
Minos Vej rundkørsel ved Ikarosvej.

ID: 921
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3 indsigelse

4. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 20:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 20:53:00
Name: Allan Stojko Bak
Address: Ikarosvej 1
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 28294751
Email: allan.stojko@gmail.com
Emne: Indsigelse mod byggeriet Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos vej, Gug
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ift lokalplan 4-3-105 gøres der hermed indsigelse mod det foreslåede byggeprojekt således beskrevet i kortbilag 3
(områderne B1 og B2), med følgende begrundelser:
•Det øvrige område vil blive ”muret inde” ved bygning af en lang, høj karré (se yderligere forklaring nedenfor) og det
vil bryde med områdets generelle indtryk •Der er ganske enkelt ikke brug for flere lejemål i den prisklasse, byggeriet
må forventes at kunne honorere (der står ledige lejemål i Da Vinci parken, og det er tvivlsomt om det lignende
byggeri på Ikarosvej syd, hvor priserne pr lejemål ligger mellem kr 9000 og kr 12000 pr måned, vil kunne bebos til
fulde)
Ordlyden i høringsbrevet fra Aalborg Kommune modtaget dato lyder ganske fornuftigt ved første øjekast. Men vi
skal også drage erfaringer fra Ikarosvej syd området, hvor udkastet var en del anderledes end virkeligheden er
kommet til at se ud.
Bl.a. har bygherre, idet Aalborg Kommune ikke fastsatte en gulvkote, opbygget en sanddyne på 2 til 3 meter i højden
på sydsiden for at flytte byggeriet så højt som muligt, til stor gene for den øvrige bebyggelse (bygherre kørte sand til
nat og dag i 1-2 uger). Yderligere har selve byggeriet muligvist oversteget den godkendte byggehøjde på 9 m angivet
i dispensationen, og selve placeringen af byggeriet blev, i uoverensstemmelse med, hvad der blev aftalt ifm
fremlæggelse af revideret skitse, flytte frem mod Ikarosvej, for sandsynligvis at skabe have på sydsiden.
I høringsbrevet fra denne sag står angivet pasus : ”Da der skal være niveaufri adgang ind til boligerne, er der i
lokalplanen givet mulighed for terrænregulering mellem de to rækker af boligbebyggelse, hvorimod bebyggelserne
mod nord og syd skal tilpasses eksisterende terræn”.
Denne pasus kan således (alt efter, hvad man gør først) ses som carte blanche til for bygherre selv at justere terræn.
Den uspecificerede og ukontrollerede håndtering (hvilket ellers ikke er kendetegnet for Aalborg Kommune) af
Ikarosvej syd-byggeriet gør, at det, i denne skrivelse, diskuterede byggeri på Kong Minos Vej syd (område B) bør
vække bekymring.

ID: 961
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 21:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 21:19:00
Name: Janni Christensen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: janniholm123@hotmail.com
Emne: Enig i Allan Stojkos indsigelse.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi bakker op om Allan Stojkos indsigelse. Vi oplever, at der i området pt. gives markant forskellige tilladelser
afhængig af bygherre. Vi ønsker ikke mulighed for terrænregulering på en evt ny udstykning.
ID: 962
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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6. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 21:38
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 21:38:00
Name: Mikkel hesselbæk
Address: Ikarosvej 7
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 27875752
Email: Mikkelvh@gmail.com
Emne: Lokalplan 4-3-105
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg har to kommentarer til lokalplanen. Der lægges op til et højt og massivt byggeri som placeres på den højest
mulige placering. Det vil skæmme området, og er ikke i overensstemmelse med de overordnede planer for området.
Jeg vil foreslå at rækkehusbyggeriet flyttes til den sydlige ende af området eller reduceres til én etage.
Lokalplanen bør desiden indeholde en udvidelse af Kong Minos Vej, således at cykelsti føres hele vejen frem til
rundkørslen. Der opstår allerede i dag ofte farlige situationer når cykler passeres af biler på vejbanen. Det er et
særligt problem fordi bejbanen er delt af et hellealæg, som biler har svært ved at overskride. Med en markant
udvidelse af antallet af boliger, må antallet af cykler og biler på Kong Minosvej og stige. Jeg vil foreslå at
lokalplanforslaget ændres til at indeholde krav om udvidelse med ny cykel-/gangsti.

ID: 963
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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7. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 21:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 21:53:00
Name: Søren Purkær
Address: Ikarosvej 9
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 22300557
Email: Ikarosvej9@gvdnet.dk
Emne: Endnu en opbakning til Allan Stojkos indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi tilslutter os Allan Stojkos indsigelse. Vi oplever, at der i området pt. gives markant forskellige tilladelser afhængig
af bygherre. Vi ønsker ikke mulighed for terrænregulering på en evt ny udstykning.
ID: 964
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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8. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 22:07
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 22:07:00
Name: Kasper Bangsø
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: khb@nowaco.com
Emne: Lokalplan 4-3-105
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Enig i Allan Stojkos indsigelse
ID: 965
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

9. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 22:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 22:08:00
Name: Søren
Address: Ikarosvej
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf:
Email: Soerenhelbert@gmail.com
Emne: Tilslutning til Allan Stojkos indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg bakker op om Allan Stojkos indsigelse og bemærkninger.
ID: 966
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

10. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 22:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 22:08:00
Name: Jesper lyhne
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Jesper_ela@hotmail.com
Emne: Indsigelse kong minosvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Enig med Allan stojko
ID: 967
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

11. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 22:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 22:10:00
Name: Betina simoni Lyhne
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 27579333
Email: Betinasimoni@hotmail.com
Emne: Indsigelse kong minos vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Enig med Allan stojkos indsigelse vedrørende boliger på kong minos vej.
ID: 968
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

12. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 22:25
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 22:25:00
Name: Martin Jensen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: martin82@live.dk
Emne: Enig i Allan Stojkos indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Enig i Allan Stojkos indsigelse.
Man undrer sig over kommunens idé om, at placere etageejendomme syd for Kong Minos Vej og Ikarosvej. Havde
man i stedet valgt 1-etageejendomme, så havde "næsten" alle i området haft glæde af udsigten mod syd.

ID: 969
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

13. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 23:06
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 23:06:00
Name: Louise og Jakob Nørby
Address: Kassandravej 6
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 27919153
Email: Louisenoerby4@gmail.com
Emne: Støtte til indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi ønsker hermed at indgive vores støtte til indsigelse indsendt af Allan Stojko.
ID: 970
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

14. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 23:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 23:29:00
Name: Gitte Havgaard
Address: Elektravej 14
Postnr:
By:
Tlf:
Email: gitte_havgaard@hotmail.com
Emne: Opbakning til Allan Stojkos indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Fuld opbakning til indsigelsen fra Allan Stojko.
Området vil blive “lukket af” og man vil ødelægge den flotte udsigt der er for de kommende huse/udstykninger på
modsatte side af Kong Minos vej.
Samtidig vil det være relevant at se på interessen i form af byggegrunde fremfor flere etagebyggerier/rækkehuse, da
mange står tomme (som også nævnt i indsigelsen). Hvorfor ikke lave flere byggegrunde, således byggerier på begge
sider af Komg Minos vej kan nyde udsigten.
ID: 971
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

15. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 23:56
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 04-09-2018 23:56:00
Name: Camilla Mai Strauss
Address: Ikarosvej 3
Postnr: 9210
By: Aalborg sø
Tlf: 23464447
Email: Camillaogpeter@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi tilslutter os ligeledes de indsigelser Allan Stojko og andre har fremsendt.
ID: 972
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

16. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 08:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 08:18:00
Name: Thomas Søhus
Address: Elektravej 18
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 40767380
Email: soehus@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi vil gerne tilslutte os punkterne i Allan Stojkos indsigelse.
Etage-ejendomme hører ikke hjemme i området, og der er allerede givet dispensationer for lokalplanen på Ikarosvej
syd, samt til etagebyggeri på skovparcel på Kassandravej. Det ødelægger effektivt de sigtelinier der skulle sikre
beboerne udsigt fra store dele af dette område. Det er på den baggrund at mange af grundene er købt.
Jeg vil også gerne udtrykke stor bekymring over cykelstien der krydser kong Minos vej. Der er meget dårlig
sigtbarhed for billister her, hvor cyklister ‘pludselig’ dukker op, hvilket med sikkerhed vil føre til uheld på sigt. Især
med den øgede trafikmængde, som den nye lokalplan vil foranledige.
ID: 973
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

17. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 09:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105
2018974 - Indsigelser til Lokalplan 4-3-105.docx.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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 09:31:00
Name: Marianne Bæk Jensen
Address: Helenavej 14
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 24470987
Email: mbj@danskrevision.dk
Emne: Indsigelse lokalplanforslag 4-3-105 Kong Minos Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedhæftet vores indsigelser mod lokalplanforslag 4-3-105 Kong Minos Vej
ID: 974
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

17. indsigelse

18. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 09:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 09:41:00
Name: Mads Dorf Tams
Address: Ikarosvej 31
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:
Email: Mads@dorf.dk
Emne: Støtte til indsigelse!
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi tilslutter os ligeledes de indsigelser Allan Stojko og andre har fremsendt!
ID: 975
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

19. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 14:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105
2018976 - Udklip af illustrationsplan for Gug fra kommuneplanen.png

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 14:29:00
Name: Søren Dalsgaard Jakobsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 99329728
Email: sdj@abnlaw.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Jeg retter henvendelse på vegne af min klient, Calum Gug K/S vedrørende lokalplan 4-3-105, som er sendt i høring
fra den 22.06.2018 til den 05.09.2018.
Min klient ejer ejendommen matr.nr. 20h, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, udgørende et areal på 1077 m2. I Aalborg
Kommunes illustrationsplan for Gug er der ikke angivet sti langs sydsiden af Kong Minos Vej, hvor min klient matrikel
er beliggende. I den gældende kommuneplanramme 4.3.B4 Kong Minos Vej m.m. er området derimod udlagt til
boligområde. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maksimalt 30 % for åben-lav og makimalt 40 % for øvrig
bebyggelse.
Min klient stiller sig derfor uforstående overfor, at Aalborg Kommune – i strid med min klients berettigede
forventninger - i ovennævnte lokalplansforslag 4-3-105 udlægger min klients matrikel til en dobbeltrettet sti, jf. de til
lokalplansforslaget tilhørende kortbilag.
Lokalplanen må ikke være i strid med en kommuneplan. Det bemærkes hertil, at kommunen blandt andet er bundet
af kortene i kommuneplanen, som jf. ovenfor ikke har angivet en sti langs sydsiden af Kong Minors Vej, jf. herved
blandt andet Miljøministeriets vejledning om kommuneplanlægning. Det er derfor min opfattelse, at den påtænkte
udlægning at min klients matrikel til dobbeltrettet sti ikke indeholder det nødvendige bindeled mellem
kommuneplanen og lokalplanen.
Det bemærkes desuden, at der ikke er beskrevet en reel plan- eller trafikmæssig begrundelse for nødvendigheden af
den dobbeltrettede cykelsti endsige at den skal anlægges på sydsiden, og ikke nordsiden af Kong Minos Vej som en
forlængelse af Letostien. Forbindelse til Letosstien fra delområderne B1 og B2 ville kunne være frembragt på mange
andre måder – eksempelvis ved stiforbindelser fra vendepladserne.
Såfremt Aalborg Kommune – mod forventning – fastholder, at ejendommen matr.nr. 20h, Sdr. Tranders By, Sdr.
Tranders skal udlægges som en dobbeltrettet sti, skal jeg forbeholde mig min klients retsstilling i enhver henseende,
1

19. indsigelse
herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, at et fremtidigt erstatningskrav bliver opgjort med udgangspunkt i en
byggeret svarende til (1077m2 *0,4 %) ca. 431 m2, som er forudsat i det nugældende plangrundlag.

Med venlig hilsen
Ulla Skov
v/Søren Dalsgaard Jakobsen
Advokatfuldmægtig

ID: 976
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

2

19. indsigelse

20. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 19:37
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 19:37:00
Name: Asbjørn Worsøe
Address: Kongminosvej 35
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 40422981
Email: asbjorn141@hotmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi er ejere af matrikel 20ey (Kong Minosvej 35) i vores lokalplan (4-3-104) er der taget stort hensyn for at sikre
udsigt fra alle grunde i udstykningen,
Baggrunden for Lokalplan 4-3-104 står beskrevet som følger QT Lokalplanen skal sikre, at der indenfor området kan
etableres 10 boliger i en åben-lav bebyggelsesstruktur. Bebyggelsens disponering tager udgangspunkt i stedets
beliggenhed og de givne terrænmæssige forhold. Der stilles derfor krav til bebyggelsens omfang, placering og
udformning, for at sikre de udsigtsmæssige kvaliteter mod Indkildedalen og Lundby Bakke samt at der ikke
terrænreguleres uhensigtsmæssigt Unqt
Lokalplan 4-3-105, ligger op til bebyggelse i optil 2 etager, max byggehøjde 8,5 m dog uden nærmere beskrivelse af
hvilken kote de 8,5 m måles fra, hvordan sikre vi os at der ikke pludselig står en mur midt i vores dyrt købte udsigt.
Man må spørge sig selv hvad formålet med Lokalplan 4-3-104 er, hvis man har til hensigt at opføre etage byggerier
på matriklerne i udsigtsfeltet fra de 10 grunde på Kong Minos Vej Nord.
.
Vi frygter at denne bebyggelse vil blokere fuldstændig for udsigten mod indkildedalen og Lundby Bakke, hvis man
kigger på Ikarosvej syd ser man tydeligt et byggeri som medføre en indelukket fornemmelse fra de øvrige grunde på
Ikarosvej.
Vi må tilslutte os de øvrige indsigelser.

ID: 978
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

21. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 20:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 20:36:00
Name: Ann-Katrine & Chris Høgsberg-Helledie
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: ak_helledie@hotmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi ønsker, at gøre indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg 4.055 og lokalplan 4-3-105 boliger, Kong Minos Vej.
Vi er stærkt bekymrede for det påtænkte byggeri i området, da byggeriet kommer meget tæt på et af Aalborg
Kommunes indvindingsområder for drikkevand.
Vi har en generel bekymring for, at Aalborg Kommune ikke tager hensyn til drikkevandet, hvis dette byggeri tillades.
Der er ganske vist servitutter der ulovliggør brugen af fx round-up, men hvordan vil Aalborg Kommune kontrollere,
at der ikke benyttes ulovlige kemikalier alligevel i dette område, hvis der tillades byggeri i området.
Endvidere er vi uforstående overfor på, hvilket grundlag man ønsker, at opføre yderligere lejeboliger i området.
Området er i forvejen godt repræsenteret med lejeboliger, på blandt andet Helenavej, hvor udlejer nu har sat skilt
op med kontaktoplysninger, dette bevidner helt klart om at der ikke er brug for yderligere lejeboliger i området. Der
kan også nævnes et stort antal ledige lejligheder i Da Vinci parken, som også ligger meget tæt på området, samt det
helt nyopførte lejlighedsbyggeri på Ikarosvej.

ID: 979
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

22. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 21:34
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 21:34:00
Name: Jeanette Storm Nielsen
Address: Ikarosvej 23
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:
Email: jeanette-storm@hotmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 4-3-105 boliger, Kong Minos Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er undersøgt, om der er behov for flere udlejningsboliger i området.
Der gøres opmærksom på, at der er mange ledige lejemål i Da Vinci Parken, og der opføres fortsat mange nye
lejemål i området.
Vi er desuden bekymret for placeringen af det påtænkte byggeri i området, som lægger tæt på kommunens
indvindingsområder for drikkevand. Det må forventes, at et byggeri forurener ligesom haveejere gør, selvom der er
servitut på ejendommen vedr. sprøjtemidler, hvordan vil Aalborg Kommune så sikre, at disse bliver overholdt.
Derfor må der udvises meget stor forsigtighed, når der tillades et byggeri så tæt på vores drikkevand.
Man kan frygte, at en tilladelse af byggeriet vil ende i samme resultat, som gør sig gældende på Ikarosvej syd, der
blokerer for udsigten og har skabt indkigsgener for de øvrige husstande i området. Flere har netop købt grunde ud
fra en forventning om, at udsigten bevares. Hvorfor ikke lade alle få glæde af udsigten, som man blandt andet har
formået ved Kiplings Allé.
Vi tilslutter os endvidere indsigelsen fra Allan Stojko.

ID: 980
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

23. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 21:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 21:40:00
Name: Claus Vejby
Address: Elektravej 36
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:
Email: clausvejby@hotmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Er enig i Allan Stojkos bemærkninger. Etageejendomme passer ikke ind i området. Byggeriet syd for Ikarosvej har
desværre sat sit negative præg på området, og man bør undgå lignende byggeri.
Som andre skriver vil jeg også udtrykke min bekymring for cykelstien der krydser Kong Minos Vej. Her er dårlige
oversigtsforhold og risikoen for ulykke bliver kun større i takt med at der laves flere boliger.
ID: 981
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

24. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 21:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 21:43:00
Name: Navne- og adressebeskyttet
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email:
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er enig i Allan Stojkos indsigelse og bemærkninger.
ID: 982
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

25. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 21:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

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 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 05-09-2018 21:55:00
Name: Lasse Rohde
Address: Dionevej 16
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 51521256
Email: Lasseerohde@gmail.com
Emne: Bekymring for grundvand og højt bebyggelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg tilslutter mig øvrige kommentarer vedr. bekymring for grundvandet i Aalborg Kommune, idet det sydligste
område i lokalplanen ligger i et område med drikkevandsinteresser.
I øvrigt tilslutter jeg mig kommentarer fra Allan Stojko og andre vedr. det planlagte høje byggeri, der tager udsigten.
En udsigt som vi alle har betalt for i forbindelse med køb af Aalborg Kommunes grunde. Der er allerede givet
dispensation på f.eks. skovparcel Kassandravej uden høring, hvilket har blokeret min udsigt mod fjorden. En
dispensation jeg ikke mener følger retningslinjerne i byggeloven, idet der ikke har været høring.
Grundejer Elektravej 22.
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