1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
7. december 2018 09:07
Tina Adamsen
Pernille Østergaard Lund
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
Sendt: 6. december 2018 17:01
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104
Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 06-12-2018 17:01:00
Name: Jan Lauritzen
Address:
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 20997024
Email: jan@lauritzenpost.dk
Emne: Spar To
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forslaget står:
Derudover gives der mulighed for et foreningshus i områdets sydøstlige del, som eventuelt kan erstatte det
eksisterende - Spar Es. Spar To forventes nedrevet.
Direkte adspurgt svarer både By- og Landskabsforvaltningen og Kultur- og fritidsforvaltningen, at Spar To IKKE skal
rives ned - Spar Es skal rives ned, med Sar To skal blive, svarer begge forvaltninger.
Jeg repræsenterer motionscykelklubben Himmerland som har klubhus i Spar To - vi vil være meget kede af at miste
vores samlingssted! Derfor har vi spurgt vidt og bredt, og alle steder fået svaret: Jeres klubhus skal da blive...
Hvorfor så den formulering i teksten?
ID: 1051
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. januar 2019 15:48
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 30-01-2019 15:48:00
Name: Lillian og Finn Krogh Madsen
Address: Stammen 15
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 22515755
Email: 4055@9260.dk
Emne: Lokalplan7-2-104
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi er mange ældre i Gistrup, der ønsker Senior/ ældreboliger på området, således man kan flytte fra sit store hus og
blive i Gistrup, og der vil i den forbindelse bliver boliger ledige til evt. unge familier.
Derfor mener vi ikke, at der bør opføres etageboliger med vandrette lejlighedsskel, og udvendige trapper, som vil
være skæmmende for bebyggelsen og findes i øvrigt ikke andre steder i Gistrup. Ældre vil ikke kunne komme op af
trapper, og det er årsagen til, at ældre vil forlade Deres nuværende hus med trapper.
Der er endvidere et stort ønske om carport i forbindelse med huse/ lejligheder, således at man let kan komme ind i
sit hus/ lejlighed, nogle er gangbesværet, nogle har/får evt. brug for rollator og kørestol, det er vigtigt at være
fremsynet.
Det er ønskeligt, at fremtig bygherre evt. ser på eksisterende byggeri i områder f.eks. andelsboliger på Vivaldis vej i
Frejlev, andelsboligerne Degneloddet i Storvorde.
Billed vedlagt fra Frejlev.
NB. der gøres opmærksomt på, at mange af husene har stue og have placeret mod nord på kortbilag 3 .
ID: 1061
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. februar 2019 09:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 02-02-2019 09:49:00
Name: Maja
Address: Lindekrogen 7C
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 20850120
Email: majajeppsson@gmail.com
Emne: Boliger til enlige med børn
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at der i Gistrup, er stor mangel på boliger til en helt anden målgruppe end de
ældre der gerne vil fraflytte deres huse.
Ja om man vil det eller ej, så er der også i 9260 mange skilsmisse familier og dermed et behov for boliger til de enlige
med børn.
Meget af det eksisterende og nybyggede i Gistrup indeholder kun 1-2 soveværelser.
Ofte er der behov for 3 soveværelser.
Jeg håber i vil tænke over dette ved planlægningen af indretningen af de nye boliger.
ID: 1062
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. februar 2019 22:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 03-02-2019 22:36:00
Name: Carina Lassen
Address: Lyngtoften 24
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 21469106
Email: Lyngtoften24@gmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplanforslag
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Lokalplanforslaget indeholder en god beskrivelse af hvordan arealet tænkes udnyttet. Dog mangler planforslaget
desværre fuldstændig at forholde sig til forslagets indvirkning på de omgivende arealer (parcelhusgrunde), og
dermed er vurderingen og betydningen af forslagets genevirkninger heller ikke indeholdt i planforslaget. Dette synes
at være en mangel i forslaget, som ikke virker tilstrækkelig gennemarbejdet. Parcelhusene beliggende på Lyngtoften
og Digevangen er kendetegnet ved, at husene er placeret ud mod vejen med lille forhave, og at den egentlige
opholdshave vender ud mod Spar Es. Bygninger der etableres mod skel i 2 etager og med den tilladte højde vil
medføre indkig til de omgivende opholdshaver. Naboerne på Lyngtoften kan især forvente store panoramavinduer
og balkoner fra nærmeste bygninger mod skel på grund af udsigten til Lundby Krat. Dermed vil der være direkte
indkig til haverne og beboernes opholdsarealer. Der bør være garanti for at bygninger mod syd/skal bliver højst på
een etage, og at etageboligerne generelt ikke bliver etableres med balkon eller større vinduespartier når de vender
mod skel. Endvidere bør den nuværende beplantning mellem parcelhushaverne og Spar Es bevares i sin nuværende
form, da beplantningen er med til at hindre indkig i haverne. Af samme grund skal en hævelse af arealet undgås, og
den nuværende plateau forskel bevares. Det virker ikke som et overbevisende argument, at der kun kan kloakeres
på helt plane arealer - det lykkedes man med andre steder. Der bør stilles krav om sokkelkote, så det sikres, at
terrænet højst hæves den halve meter.
Det virker underligt, at der både kan medregnes et teknisk anlæg (overfladevandsbassin) og et rekreativt areal ind i
bebyggelsesprocenten. Dermed indregnes arealer med anden anvendelse ind i det egentlige byggefelt, hvorfor
bebyggelsesprocenten bliver kunstigt lav. Den faktiske bebyggelsesprocent bliver langt over de 40%, hvorfor planen
reelt giver mulighed for et ret massiv byggemasse på et forholdsvist begrænset areal. Dette - igen - harmonerer ikke
med omgivelserne.
By- og landskabsforvaltningen opfordres til at gå i dialog med de berørte naboer til arealet for en nærmere drøftelse
af de genevirkninger lokalplanforslaget vil medføre, så betydningen af lokalplanforslaget kan blive ordentligt belyst
inden den endelig politiske behandling sker. Dette virker rimeligt, så der sikres en retfærdig planproces til glæde for
alle.
ID: 1063
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Henrik Norman Thomsen
4. februar 2019 11:54
Tina Adamsen
VS: Spar Es arealet, lokalplan
Bemærkninger til Lokalplan 7.pdf

Indsigelse fra Anker Lohmann
/Henrik
Fra: Anker Lohmann-Hansen <anker@lohmann-hansen.dk>
Sendt: 4. februar 2019 11:26
Til: Henrik Norman Thomsen <h.thomsen@aalborg.dk>
Emne: Spar Es arealet, lokalplan
Hej Henrik
Hermed fremsendes mine bemærkninger til lokalplanforslaget for Spar Es grunden. Jeg regner med at du sørger for
det videre fornødnemed venlig hilsen
Anker
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5. Indsigelse

Bemærkninger til Lokalplan 7-2-104
Spar Es arealet eller sportspladsen i Gistrup
er kommet i spil som finansieringskilde til
det såkaldte Gateway-projekt ved Gistrup
Hallerne. Ved flere lejligheder har Gistrup
bekræftet, at man kan acceptere, at der på
Spar Es arealet dels bygges boliger og dels
anlægges en bypark – under visse forudsætninger.
Det har fra starten været et krav, at der ikke
sker noget salg af Spar Es arealet, før der er
skabt sikkerhed for, at der er tilstrækkelige
midler til rådighed til realisering af de væsentlige elementer af Gateway projektet herunder et nyt forsamlingshus. Det har
været borgernes ønsker hele tiden.

Spar Es arealet

Gateway og
Forsamlingshus

Der foreligger ved fremlæggelsen af lokalplanen ikke noget om, i hvilket omfang salg
af arealet vil indbringe tilstrækkeligt til at
realisere Gateway-projektet incl. et nyt forsamlingshus som erstatning for Spar Es.

Gistrup og helhedsplanen
I Aalborg Kommunes tilbagemelding om en helhedsplan for Gistrup udlægges der ikke yderligere
arealer til boligbebyggelse. Det gør det vanskeligt at realisere kommunens ønske om, at der skabes
mulighed for flere mindre boliger, som er velegnede for enlige og ældre – for de sidste tænkes her
på boliger i et plan og med en lille have. Den kommende bebyggelse på Dybbrogrunden er i 2½
etage, og den kommende bebyggelse på Spar Es grunden er vist i 2 etager.
Bebyggelsen i Gistrup er af Aalborg kommune beskrevet som værende ret ensidig i sin målgruppe,
og det kaster grus i de flyttekæder, som kunne være med til at sikre fortsatte bosætningsmuligheder i byen. I dag er situationen den, at man er nødt til at flytte til en anden by - mest ind til Aalborg,
når man får solgt, men mange udtrykker ønske om at kunne blive boende i Gistrup tæt på de mennesker, man kender. Den type bolig, der efterlyses af mange i Gistrup er tæt-lavt byggeri i et plan
med en lille have til. For nogle er en ejerbolig at foretrække, idet det giver mulighed for at ”tage
provenuet ved salg af villaen med”. For andre vil en lejebolig være at foretrække. Begge muligheder
bør således være til stede.
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5. Indsigelse

Når der ikke udlægges andre arealer i Gistrup til boligbebyggelse som fx forslaget om en lille bebyggelse ved Aspedalen/Mannadalen eller på marken ved Hovgården, er der kun Spar Es arealet tilbage. Det må lokalplanen så tage udgangspunkt i. Og det gør den ikke!

På et areal ved Aspedalen – Mannadalen (Holgers
Minde) foreligger der forslag om etablering af en
mindre bebyggelse bestående af 10 – 12 rækkehuse i et plan. Bebyggelsesprocenten er svarende
til et parcelhuskvarter.
Gistrup Beboerforening udtalte tilbage i 2003, at
man var positiv over for sådanne mindre
Klyngebebyggelser. Samrådet tilsvarende i 2017.
Projektet kunne medvirke til at skaffe et antal boliger til ældre med store huse i Gistrup, som
gerne vil flytte inde i sådanne mindre boliger.
Det kunne lette presset på Spar Es arealet.

På et større areal ved Hovgården har Aalborg
kommune indtil for nylig haft planer om skovrejsning. På dette areal kunne der på samme måde
som ved Holgers Minde etableres to mindre bebyggelser bestående af rækkehuse/klyngehuse.
Der kan fastholdes en grøn forbindelse mellem
kirken og det omgivende landskab.
Realiseres disse bebyggelser vil presset på Spar Es
arealet blive mindre.
Behovet i Gistrup skønnes i alt til ca. 50 sådanne
mindre haveboliger frem mod 2025.

For at kunne forholde sig konkret til Lokalplanforslaget for Spar Es arealet er det således nødvendigt
at tage udgangspunkt i en helhedsplan for Gistrup.
Alt. A Helhedsplanen vil rumme ingen ældrevenlige boliger ud over de, der måtte komme på Spar
Es arealet.
Alt. B Helhedsplanen vil rumme - som oven for vist - plads til 30 – 40 ældrevenlige boliger på andre
arealer i Gistrup, hvorfor behovet for den type boliger på Spar Es arealet bliver tilsvarende mindre.
Ud over den grundlæggende forudsætning om antal ældrevenlige boliger er der en yderligere forudsætning, som er absolut, nemlig at det grønne område på Spar Es arealet, der ikke bebygges, skal
forblive i kommunalt eje og udformes og drives som en bypark i Gistrup.
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5. Indsigelse

Gistrup Samråd leverede primo 2017 følgende input til Aalborg Kommune vedr. Spar Es grunden:















Det accepteres, at Spar Es grunden bringes i spil som en del af finansieringen af LKB/Gistrup
skoles projekt: Gateway til Lundby Bakker og projekt Gistrup Forsamlingshus.
30 % af arealet udlægges til offentligt grønt område og indrettes som bypark/opholdsområde. Stadsgartneren udarbejder forslag til udformning.
Boligjord (70 % af det samlede areal) bebygges efter de normale byplanrammer i Gistrup:
Bebyggelsesprocent max 30 for åben-lav og max 40 for tæt-lav.
Der skal være såvel ejer- som lejeboliger.
Der skal være boliger i et plan, men også gerne boliger i to plan.
Boligtyperne skal primært rettes mod to grupper:
- Overkommelige boliger til de, der ønsker at fraflytte et stort parcelhus – et plan
- Hvis interesse et bofællesskab
- Økonomisk overkommelige boliger til unge familier, der er nye på boligmarkedet.
Der skal sikres stiforbindelse fra Hadsundvej gennem det offentlige grønne område til Lyngtoften.
Skønnet provenu ved salg af boligjord: ca. 13 mio. kr.
Der udarbejdes lokalplan for Spar Es arealet efter følgende bestemmelser:
- Areal til boligbebyggelse og areal til offentligt, kommunalt grønt område
- Bebyggelsesprocent max 30 for åben-lav og max 40 for tæt-lav.
- Bygningshøjde max 8,5 m.
Ved udbud af boligjord bør indgå såvel pris som kvalitet af bebyggelsesplan.
Forinden byggeri på Spar Es grunden igangsættes, skal de væsentlige dele af Gateway til
Lundby Bakker være etableret, og Gistrup Forsamlingshus skal være etableret som råhus.
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5 Indsigelse

I det fremlagte lokalplanforslag er mange af disse ønsker opfyldt. Det er ret flot. Der er dog et par
forhold – ud over de i det foregående omtalte – som bør nævnes:
1. Parcelhusgrunden ved Lyngtoften har Samrådet foreslået solgt til fordel for Gateway til Lundby
Bakker og projekt Gistrup Forsamlingshus. Provenu ca. 1 mio. kr. For at det skal kunne lade sig gøre,
skal stiforbindelsen mellem Lyngtoften og Spar Es arealet flyttes til det østlige skel, hvor der er afsat
et bælte på 4 meter til en fjernvarmeledning. Her kan stien placeres i 2 meters bredde med siderabatter.

Parcelhusgrund sælges
Ca. 600 m2

Sti til Spar Es
grunden

2. På grund af højdeforskelle især mod Digevangen, bør der sikres en lav bebyggelse i den vestlige
del af arealet, eller en større afstand til skel, således at der ikke bliver indbliksgener.
3. Dersom der etableres etageboliger, må det være et krav, at i det mindste en væsentlig del af disse
forsynes med elevator af hensyn til ældre beboere.
4. Det turde være indlysende, at alle boliger orienteres mod syd eller sydvest. På illustrationen er
halvdelen af boligerne orienteret mod nord. Der må være tale om en fejl.
5. Bypark. Kloakering af arealet skal ske som separat kloakering, således at overfladevand ledes til
bække og åer i omegnen af Gistrup efter at være blevet forsinket undervejs. Forslaget om i byparken
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5. Indsigelse

at etablere et forsinkelsesbasin, som tørlægges efter regnskyl, er ikke tiltalende. Et sådant areal bliver
aldrig et attraktivt rekreativt område. Enten bør alle bestræbelser gå på at lave en midlertidig ledningsudbygning i Hadsundvej, som kan indgå i den endelige separatkloakering i Gistrup, eller i kombination hermed at der etableres en mindre, permanent sø, som kan give oplevelser på en spadseretur eller med fodring af ænder for bedsteforældre og børnebørn.
Det kan ikke gentages for ofte, at det grønne område skal udlægges som en offentlig bypark. Stadsgartneren har sikkert mange gode ideer til udformningen af en sådan park med stier, legeplads for
de mindste (dagplejere kan bruge den til børnene) og som nævnt ovenfor en mindre sø.

Alternativ 1, Ingen ældrevenlige boliger i Gistrup ud over de på Spar Es arealet.
Det foreslås, at hele den vestlige og nordlige del af bebyggelsen udlægges til boliger i et plan med
små haver med sigte på ældre som ønsker at forblive i Gistrup efter at have solgt deres bolig. Herved
løses også problemet med indblik i haverne langs Digevangen og naboerne mod nord, hvor grundene
ligger noget lavere end på Spar Es arealet. For at kompensere bygherren for det reducerede boligareal foreslås det tilladte boligareal øget i form af en klyngebebyggelse mod nordøst.

Klyngebebyggelse

Sø

Det er naturligvis klart, at byparken på denne måde reduceres til måske 25 % af det samlede areal,
men det er vigtigt at være opmærksom på 2 hensyn: Det tilstræbes et pænt provenu ved salg af
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5. Indsigelse

arealet, således at man kan udbygge Gateway til Lundby Bakker og projekt Gistrup Forsamlingshus
med god kvalitet. På den anden side er det også vigtigt at fastholde et væsentligt antal boliger i ét
plan med haver. Endelig kunne en klyngebebyggelse udformes i samarbejde med en gruppe af personer, som kunne tænke sig at bo i en slags bofællesskab.

Alternativ 1, Flere ældrevenlige boliger andre steder i Gistrup ud over Spar Es arealet.
Det kan ikke siges ofte nok, at helhedsplanen for Gistrup er overordentlig vigtig for løsning af de
rotationsproblemer, der er inden for den eksisterende boligmasse i Gistrup. Spar Es arealet kan ikke
løse opgaven alene. Det er gentagne gange blevet påpeget af Gistrup samråd og Gistrup Beboerforening.
I dette alternativ lægges der op til at følge lokalplanforslagets intentioner, idet det turde være indlysende, at lokalplanen har den implicitte forudsætning, at helhedsplanen for Gistrup rummer flere
arealer destineret til boliger i et plan med en lille have.

Sø

Det foreslås, at antallet af ældrevenlige boliger i et plan med have afgrænses til området langs Digevangen, således at problemet med indblik løses. Af hensyn til bygherrens økonomi fastholdes det
tilladte boligareal på 6.000 m2.
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5 Indsigelse

For at afrunde disse bemærkninger i den positive ånd de er nedfældet, vil jeg takke Henrik Thomsen
for en tilsvarende positiv tilgang til opgaven. Der har været et par kiksere i forløbet, men jeg er sikker
på, at disse har baggrund i kommunikationsproblemer.
At der nu her i 12. time er opstået tvivl om forudsætningerne for hele projektet i og med, at den klare
forudsætning om et ”forsamlingshus” i forbindelse med Gateway projektet tilsyneladende er til debat af politisk grunde, er særdeles uheldig. Det bestyrker blot forestillingen om kommunal utroværdighed og løftebrud. Det er ikke rimeligt at lade så mange mennesker fra den kommunale forvaltning
og borgere i Gistrup engagere sig i en så omfattende og vigtig proces varende i 2-3 år og så her til
allersidst bare sige: Det var sørme ærgerligt.
Hvem har ansvar for det?
Ud over denne skrivelse vil der tilgå politikere i Aalborg Kommune en særlig skrivelse, der påpeger
det urimelige i den proces, der er forløbet. Heraf vil det fremgå, at jeg er sikker på, at såvel Gistrup
Samråd som Gistrup Beboerforening tilbage i 2016-17 ikke ville have accepteret, at Spar Es grunden
blev bragt i spil som en del af finansieringen af LKB/Gistrup skoles projekt: Gateway til Lundby Bakker,
hvis der ikke var et forsamlingshus indbygget i projektet.
Med venlig hilsen
Anker Lohmann-Hansen
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6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. februar 2019 13:06
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104
20191064 - Indsigelse mod Lokalplan 7-2-104.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 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 04-02-2019 13:06:00
Name: Thomas Bay
Address: Digevangen 19
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 20953432
Email: thomas.bay@live.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplans forslaget vedr. Spar Es Gistrup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Beboerne på Digevangen 15 til 27 har indsendt en fælles indsigelse til det foreliggende lokalplansforslag for "Spar
Es". Essensen i vores indsigelse er, at vi accepterer, at tiden er kommet til at bebygge "Spar Es". Vi kan også godt se
perspektivet i forhold til en forsat udvikling af Gistrup. Vores indsigelser udspringer derfor ikke i et ønske om at
"kaste grus i maskineriet", men blot om at det foreliggende forslag på enkelte afgørende punkter bør ændres, så den
nye bebyggelse kommer til at genere de bebyggelser, der siden slutningen af 1960’erne har udgjort nærområdet
omkring "Spar Es", i mindre grad, end der de facto lægges op til med de foreliggende forslag. Specielt i forhold til at
tyngden af det nye byggeri så massivt skal være mod vest mod vores beboelser. For uanset hvordan man vender og
drejer planerne, er "Spar Es" et forholdsvis lille areal, og samtidig et areal, som kiler sig ind i et allerede etableret
nærområde med bebyggelse på alle sider. Det er ikke en åben mark, vi taler om. Man er derfor nødt til at træde
meget varsomt i forhold til, hvordan de nye bebyggelser kommer til at spille sammen med de mange allerede
eksisterende beboelser, der grænser op til området. Og der rammer det foreliggende forslag til en ny lokalplan ikke
plet, idet lokalplansforslaget stor set alene forholder sig til selve området "Spar Es", og ikke til betydende forhold
som f.eks. at bebyggelserne på Digevangen ligger 1½ meter under niveauet på Spar Es (endnu mere hvis det
nederste stykke hæves en halv meter). Derfor må det foreliggende forslag en tur på værkstedet og justeres på
afgørende parametre.
ID: 1064
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Indsigelse mod Lokalplan-forslag 7-2-104: "Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup" (i daglig
tal: "Spar Es")
På vegne af ejerne af boligerne Digevangen 15 til 27 (Matriklerne 3gm, 3hd, 3he, 3hf, 3gl, 3gk, 3g i
Gistrup By).
Historisk set har Spar Es "altid" været der. Forstået på den måde, at de omkringliggende beboelser alle er
opført og siden tilpasset i forhold til, at dette område ikke er bebygget. Derfor er der tale en væsentlig
ændring af hele nærområdet, og ikke kun selve det område, som lokalplanen specifikt forholder sig til, når
der nu planlægges at bebygge Spar Es.
Det følgende er en fælles indsigelse mod dele af lokalplanforslaget fra ejerne af boligerne Digevangen 15 –
27, som er de boliger, der umiddelbart bliver mest berørt af det forelæggende forslag. Indsigelsen forholder
sig indledningsvist til enkelte nedslag i forslaget - med henblik på, at der i den endelige lokalplan for
området tages ekstra hensyn til, at der med en evt. bebyggelse af Spar Es vil være tale om ændringer, der
har stor betydning for vores ejendomme. Afslutningsvist har vi en generel kommentar, som er ment
konstruktivt i forhold til at gøre det muligt at få et balanceret byggeri på Spar Es.
-

I forslaget lægges der op til, at tyngden af bebyggelsen skal være på det, der i bilag 2 kaldes område A.
Det betyder, at byggeriet på Spar Es kommer til ligge tæt op af de boliger, der findes på Digevangen,
Lyngtoften og Hadsundvej. Det er derfor af afgørende betydning, at byggeriet udføres til mindst mulig
gene for de eksisterende boliger. I forhold til forslaget ønsker vi følgelig følgende korrektioner:
a) Bebyggelsesprocenten er på hele arealet beregnet til 35 % (Side 10 i forslaget). Denne
beregning medregner også område B, som er henlagt til rekreativt område. I forhold til område
A er den reelle byggeprocent nærmere 43 %, hvilket giver en meget tæt bebyggelse på dette
område. I byggeprocenten er ovenikøbet ikke medtaget evt. skure, hems mv., som der typisk
også opføres. I Kommuneplanen opereres med en byggeprocent på blot 30 %. Der er altså de
facto tale om en væsentlig overskridelse af den byggeprocent, der i øvrigt anbefales, og således
også om et meget voldsomt byggeri i forhold til os naboer, der grænser direkte op til byggeriet.
Vi har i den forbindelse ikke megen glæde af, at der i den modsatte ende er et rekreativt
område. Så i forhold til, at der er tale om et byggeri, der skal kile sig ind et allerede etableret
nærmiljø og derfor om et byggeri, der bør tilpasse sig de eksisterende bebyggelser, er den
forslåede reelle bebyggelsesprocent på område A alt for stor.
b) Lokalforslaget tager ikke et eneste sted højde for, at boligerne på Digevangen i niveau ligger ca.
1½ meter under det nuværende niveau på område A. Dette er dokumenteret med følgende 2
billeder.
Billede 1: Udsigten fra Digevangen 19 op mod Spar Es
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Billede 2: Udsigten fra Spar Es mod Digevangen 19.

Denne højdeforskel bør der rimeligvis tages højde for, da den har stor betydning for, hvordan
byggeriet på Spar Es kommer til at spille sammen med det allerede eksisterende byggeri på
Digevangen. Der gør sig gældende i forhold til fem forhold:
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i)

Højdeforskellen mellem område A og Digevangen betyder, at den forslåede byggehøjde
på 8,5 meter i praksis vil være minimum 10 meter i forhold til Digevangen. Billede 3 og
4 viser en (primitiv) højdeangivelse af, hvordan den forslåede byggehøjde vil fremstå i
forhold til Digevangen set hhv. fra Digevangen og mod Digevangen.
Billede 3: Byggehøjden set mod Digevangen

Billede 4: Byggehøjden set fra Digevangen
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Det forslås derfor, at den række huse der kommer til at ligge i første række mod
Digevangen "kun" etableres i et plan med en max. byggehøjde på 4,5 meter.
ii)

Den i bilag 2 anførte grønne kile mellem Digevangen og byggefeltet på Spar Es er fra
Stengæret sat til 7 meter. Det er ikke meget, som det fremgår af billede 5.
Billede 5: Den foreslåede byggelinje

Den forslåede byggelinjen er for tæt på både boligerne på Spar Es og det grønne bælte,
der afgrænser Spar Es mod Vest.
I stedet forslås at byggelinjen udvides til 12 meter målt fra skellet. Bemærk at det
ønskes præciseret, at afstanden skal måles fra skellet. Stengæret som ses på bla.
billede 1 udgør nemlig ikke en lige linje gennem haverne Digevangen 15 til 27.
Denne forskydning af byggelinjen behøver ikke at gøre den store forskel i forhold
omfanget af bebyggelse, da der er muligt tilsvarende at rykke byggefeltet mod øst ind i
område B - uden at det gør en væsentlig forskel her. Et større grønt område mod
Digevangen (vest) vil blot komme i stedet for et mindre grønt område mod øst.
iii)

I Lokalplan’s forslaget lægges der op til, at der skal terrænreguleres mellem den
nederste og den øverste del af område A (side 16). Det anslås, at der vil være tale om
en regulering på ½ meter. Umiddelbart vurderet må dette være en
minimumsvurdering, specielt i forhold til den del af området, der er tættest på
Digevangen. Udover at denne terrænudligning selvsagt vil forværre de
problemstillinger, der nævnes i de to foregående punkter, virker dette som et
meningsløst tiltag. Det bør være muligt at tilpasse byggeret til det eksisterende terræn
uden at skulle gå så drastisk til værks.
Det er også et åbent spørgsmål, hvordan en sådan eventuel voldsom udligning af
terrænet i område A vil påvirke de eksisterende bebyggelser på Digevangen og
Hadsundvej i forhold til grundvandsspejl, regnvandsafløb og samspillet med den
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eksisterende beplantning mod Digevangen og terrænforskellen mod Digevangen. Hvis
denne udligning handler om det regnvandsbassin, der skal etableres, så er der vel intet
til hinder for, at dette bassin etableres på den lavere liggende del af område A. Dette vil
også delvist løse problemet med den alt for høje bebyggelsesprocent i dette område.

-

iv)

På side 14 og 36 omtales nødvendigheden af at bevare den eksisterende beplantning
på Spar Es. Både generelt og specifikt i forhold til en ’fredning’ af de træer, der er en
del af område A. Dette kan vi kun tilslutte os. Dog ønsker vi, at det i endnu højere grad
tydeliggøres, at også beplantningen fra Digevangen mod Spar Es, mod Hadsundvej og
mod Lyngtoften bevares i sit nuværende omfang. I det omfang at beplantningen
reguleres, skal det ske, så det nuværende udtryk bevares. Det vil være en katastrofe for
den omkringliggende bebyggelse, hvis den kommende bygherre misforstår hensigten
og "kommer til"’ at fælde de træer, der i dag udgør det grønne bælte rundt om Spar Es.
Træer der i øvrigt for en stor dels vedkommende er de samme, der ønskes fredet i
bæltet midt på Spar Es.

v)

På side 32 står der, at illustrationsplanen vist på kortbilag 3 er retningsgivende for den
nye bebyggelse. Også dette er vigtigt at få stadfæstet, så det ikke er til misforstå/ tolke
anderledes. Dette er meget vigtigt, da en ren facade med vinduer mod den
eksisterende bebyggelse på Digevangen på grund af højdeforskellen fuldstændig vil
eksponerer disse boligere for indgik.

At tiden er kommet til at bebygge Spar Es, er noget os, der primært bliver berørt af det nye byggeri,
har accepteret. Vi kan også godt se perspektivet i forhold til en forsat udvikling af Gistrup. Vores
indsigelser udspringer derfor ikke i et ønske om at "kaste grus i maskineriet", men blot om at det
foreliggende forslag på enkelte afgørende punkter bliver ændret, så den nye bebyggelse kommer til at
genere de bebyggelser, der siden slutningen af 1960’erne har udgjort nærområdet, i mindre grad, end
der de facto lægges op til med de foreliggende forslag.
Både i forhold til det vi læser i forslaget, og det vi kender fra debatten i Gistrup, er vi på det rene med,
at forslaget giver et bud på, hvordan man kan balancere mellem ønsket om bebyggelse og etableringen
af et nyt parklignende rekreativt område. Men spørgsmålet, der bør overvejes en ekstra gang, er, hvor
realistisk det er både at lave en rentabel bebyggelse af området og samtidig ny-udvikle et rekreativt
område. For uanset hvordan man vender og drejer planerne, er der tale om et forholdsvis lille areal, og
samtidig et areal, som kiler sig ind i et allerede etableret nærområde. Det er ikke en åben mark, vi taler
om. Det sidste gør, at man er nødt til at træde meget varsomt i forhold til, hvordan de nye bebyggelser
kommer til at spille sammen med de mange allerede eksisterende beboelser omkring Spar Es.
Derfor tillader vi os at stille spørgsmålstegn ved, i hvilken grad det giver mening også at etablere et
parklignende rekreativt område, al de stund at et af Aalborg Kommunes bedste rekreative områder
ligger mindre end 500 meter væk, nemlig Lundby Krat. I praksis vil der ikke være mange Gistrup
borgere, der vil benytte det nye rekreative område, når de fleste enten vil have kortere afstand til
Lundby Krat fra deres hjem eller blot skal gå et par hundrede meter mere for at komme dertil. Bemærk
at Spar Es i dag ikke på nogen måde fungerer, som et parklignende rekreativt område, og der derfor
ikke vil være tale om, at Gistrup mister noget, som byen har i dag.
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Tager vi samtidig med i ligningen, at en del af den store plan for Gistrup er, at salget at Spar Es skal
bruges til at skabe et stor aktivitetsorienteret området ved skolen og hallerne; et område med et klart
rekreativt sigte; så er det endnu sværere at se, hvilket formål et lille rekreativt område på Spar Es skal
have.
Vores holdning er, at Gistrup med Lundby Krat har og med det nye Gateway-projekt får rekreative
områder i en grad, som alle andre borgere i Aalborg Kommune missunder os. Hvad skal vi dog med
dette lille rekreativt område mere?
De eneste der i praksis vil have glæde af dette lille område, er de borgere, der kommer til at bo på Spar
Es, og så kan man jo lige så godt integrere de grønne arealer i det byggeri, der skal laves. Dvs. droppe
den nuværende opdeling mellem område A og B. Dette ville klart gøre det nemmere at løse de
udfordringer, der er skitseret i det ovenstående med at lave en bebyggelse, der tilpasser sig det
eksisterende nærområde. En gratis omgang, som kan gøres uden man behøver at gå på kompromis
med det grønne udtryk for området. Idéen om etableringen af et rekreativt område på Spar Es er en
smuk tanke, men en tanke der ikke giver mening, når man ser på, hvad Gistrup i øvrigt har og får af
rekreative områder/ muligheder. Opdelingen mellem område A og B er et unødvendigt benspænd for
en fornuftig rentabel bebyggelsesplan for Spar Es.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. februar 2019 21:23
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104
20191066 - Høringssvar - lokalplanforslag 7-2-104.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 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 04-02-2019 21:23:00
Name: Jan Lauritzen
Address: Mølleskoven, 34
Postnr: 9260
By: GISTRUP
Tlf: 20997024
Email: jan@lauritzenpost.dk
Emne: Høringssvar
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedhæftet er høringssvar på forslag til lokalplan 7-2-104
ID: 1066
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Til
By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune
Gistrup, den 4. februar 2019

Høringssvar på
Forslag til lokalplan 7-2-104
Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Fra Motionscykelklubben Himmerland, Gistrup
Motionscykelklubben Himmerland har i cirka 20 år haft klubhus i ”Spar To” på byfælleden i
Gistrup. Det er en ældre bygning, hvis indretning fungerer rigtigt godt for os – der er plads til, at vi
kan samles efter træningsture og hygge os med en kop kaffe, også selv når vi er svedige og
beskidte. Klubhuset rummer også en udstilling af pokaler fra forskellige cykelløb og giver på den
måde en passende atmosfære til klubaftener og lignende. Endvidere har vi naturligvis lager af
cykeltøj som vi sælger til medlemmerne, samt diverse værktøj og materiel til brug, når vi
arrangerer cykelløb for landsdelens motionscykelklubber.
Motionscykelklubben Himmerland konstaterer med tilfredshed, at forslaget til lokalplan giver
mulighed for etablering af et foreningshus til erstatning for det nuværende ”Spar Es” og indstiller,
at ”Spar To” bevares - i forslaget står, at det forventes nedrevet. Både fra forvaltningen og fra
politisk side er vi dog blevet forklaret, at det er en skrivefejl, som vil blive rettet.
Motionscykelklubben Himmerland indstiller, at delområde B i forslaget, det grønne rekreative
areal, forbliver kommunalt ejet og drevet med henblik på dels at sikre området som et åndehul for
byens borgere, og dels for at sikre realistiske muligheder for, at foreninger kan benytte både
foreningshus og ”Spar To” på vilkår som små lokale foreninger kan honorere, herunder også
økonomisk.
Motionscykelklubben Himmerland er ikke imod udvikling i Gistrup, men vil være meget kede af at
skulle betale prisen for udviklingen ved at miste et velfungerende klubhus for at skabe økonomi til
at udvikle omkring en af byens øvrige sportsforeninger.

På vegne af bestyrelsen i Motionscykelklubben Himmerland
Jan Lauritzen
Formand

8. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. februar 2019 21:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104
20191067 - Spar-ES lokalplan_010219.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 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 04-02-2019 21:57:00
Name: Karl Korfits
Address: Hadsundvej 398
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 20603640
Email: mail@korfits.dk
Emne: Høringssvar fra Gistrup Beboerforening
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se venligst udtalelsen fra Gistrup Beboerforening i vedlagt pdf fil....
ID: 1067
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Til Aalborg Kommune

Gistrup den 1. februar 2019
Gistrup Beboerforening har den 24. januar 2019 afholdt borgermøde med det formål at diskutere ”Forslag til
Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup”.
Indledningsvist vil Gistrup Beboerforening gerne kvittere for, at lokalplanforslaget på mange punkter
imødekommer de ønsker, Beboerforeningen og Samrådet tidligere har fremlagt for Forvaltningen om
anvendelsen af arealerne ved SparEs (Byfælleden) (se Bilag 1) som konsekvens af beslutningen om at lade
arealet indgå som del af finansieringen af Gateway-projektet og et nyt foreningshus til erstatning for SparEs.
På baggrund af borgermødet og tidligere afholdte møder med forvaltningen om anvendelse af arealerne ved
SparES (Byfælleden) har Gistrup Beboerforening følgende kommentarer:
Forslag til Lokalplan 7-2-104 indeholder en række helt grundlæggende ændringer af rammerne, som klart
forringer den almene anvendelse af det grønne fællesområde og potentielt ændrer karakteren af det planlagte
bebyggede område:
• Ifølge Lokalplanforslaget skal der placeres et forsinkelsesbassin for regnvand i det grønne område
(ukendt størrelse og dybde). Beboerforeningen finder det afgørende, at der etableres et
sammenhængende grønt område, hvor tekniske anlæg ikke medregnes i de 30%.
• Ifølge Lokalplanforslaget lægges der op til, at hele arealet sælges samlet med bestemmelse om, at 30
% af arealet skal udlægges som grønt område med offentlig adgang. Området skal drives af
grundejerforening. Beboerforeningen finder det helt afgørende, at ejerskabet til det grønne område
fastholdes i kommunalt regi.
• Lokalplanudkastet indeholder bestemmelse om bebyggelsesprocent på 40 % udregnet på hele
arealet, altså mulighed for 9.360 etagemeter. Det svarer til en bebyggelsesprocent på 57 % for selve
boligområdet. Beboerforeningen finder det afgørende, at bebyggelsesprocenten udregnes på
baggrund af boligarealet.
Nedenfor uddybes og suppleres disse tre overordnede indsigelsespunkter:
1. Fordeling af arealanvendelsen mellem bebyggelse og rekreativt område. Beboerforeningen
indstiller:
a. At fordelingen mellem områderne A (bebyggelse), B (rekreativt område) og C (friareal og vej)
justeres således, at det sammenhængende rekreative område (B) udgør minimum 30% af
arealanvendelsen ud over den arealanvendelse, der medgår til regnvandsbassin og andre tekniske
anlæg, som i plantegningen (kortbilag 2) er placeret i område B. Dvs. regnvandsbassin og andre
tekniske anlæg tages ud af delområdet for det rekreative areal.
b. At eventuelt regnvandsbassin placeres som en del af område A.
2. Adgang til og anvendelse af det rekreative område. Beboerforeningen indstiller, at det rekreative
område (B) forbliver kommunalt ejet, således denne del fortsat har status af byfælled. Der har tidligere
været fremsat forslag om bypark med forskellige faciliteter og anvendelser for området, og
Beboerforeningen indstiller, at byens borgere inddrages i forbindelse med den nærmere planlægning af
areal B.
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3. Byggelinjer, byggehøjde og bebyggelsesprocent. Der er i lokalplanforslaget allerede lagt op til, at
bebyggelseshøjden ikke overstiger 8,5 m og at der max kan bygges i 2 etager. På borgermødet den 24/1
2019 blev der udtrykt et klart ønske om at begrænse byggehøjden ud mod Digevangen og Lyngtoften.
Det indstilles derfor, at der kun bygges i én etage ud mod disse områder og at eventuelt højere byggeri
således placeres væk fra ”randområderne”.
4. Andre mere specifikke kommentarer til byggeri og arealanvendelsen. Beboerforeningen indstiller,
at:
a. der i lokalplanen indføres et krav om, at beplantning og indretning af friarealer og rekreativt
område skal være etableret inden ibrugtagning af boligerne
b. at der etableres gadelys langs stiforbindelserne – også i det rekreative område
c. at der sikres stiforbindelse ud til Hadsundvej og butiksområdet
d. at et eventuelt regnvandsbassin udformes i still med illustrationsplanen (kortbilag 3) men som
allerede nævnt placeres i område A. Det tilstræbes, at der etableres et niveauforskydeligt
vandspejl, til stumulering af den rekreative værdi.
e. at der fastsættes en sokkelkote over nuværende terræn
f. at der fastsættes en maximal befæstelsesgrad for hvert enkelt delområde, således det grønne
præg for hele området sikres.
5. Blandet bo-miljø. Der er i Gistrup både et behov for og ønske om flere ældrevenlige boliger, boliger til
enlige med børn, unge, og eje- og lejeboliger. Beboerforeningen indstiller, at målgruppen for de nye
boliger præciseres i lokalplanforslaget, således at der lægges op til blandede bo-miljøer på tværs af
generationer og at der bliver mulighed for både leje- og ejeboliger – gerne andelsboliger. Flere har
udtrykt interesse for etablering af bofællesskaber.
6. Bæredygtigt byggeri. Der er i lokalplanforslaget allerede lagt op til, at der skal sikres et
sammenhængende arkitektonisk og nutidigt byggeri med en række konkrete krav til udformning og
materialevalg. I forlængelse heraf ønsker Gistrup Beboerforening, at lokalplanforslaget præciseres
yderligere, således at der stilles krav om bæredygtigt og energivenligt byggeri [dvs. krav til valg af
materialer og energiforbrug (minimum såkaldt lavenergihuse men gerne op til plusenergihuse)]. Dette vil
passe godt med Gistrups grønne image og det forhold, at området ligger tæt på vandindvindingsområder.
7. Miljøforhold. Af hensyn til sikring af grundvandet indstiller Beboerforeningen, at det tinglyses, at der
ikke må bruges sprøjtegifte på arealerne A, B og C. Ligeledes indstilles at separat kloakering i området
fremrykkes, således at kloakoverløb ikke skader bl.a. Birkebækgrøften fremover.
8. Fjernelse af master og teknikhuse. I forbindelse med etableringen af det rekreative område (og
vejadgang til områdets boliger) bør placeringen af de to telemaster og sirenemasten tages op til fornyet
overvejelse. Den nuværende placering af telemasterne er foretaget under hensyn til placering af
lysmaster til fodboldbanerne, men når arealet overgår til anden anvendelse, vil det således være naturligt
også at genoverveje placering af de skæmmende telemaster (og sirenemasten). Dette vil sikkert også
hæve grundværdien i forbindelse med udstykningen til boliger. Vælger Aalborg Kommune ikke at
beslutte en omplacering af masterne, bør der etableres en visuel mere acceptabel løsning, end den
nuværende (f.eks. reduktion til én (og mindre skæmmende mast), nedgravning af teknikhuse m.v.).
9. Placering af forenings-/fælleshus. Kommuneplanrammen/Lokalplanforslaget lægger op til, at der kan
placeres et nyt forenings-/fælleshus i forbindelse med det rekreative område. Beboerforeningens (og
Samrådets) tilslutning til at lade salg af Byfælleden indgå som en del af finansieringen af Gatewayprojektet har hele tiden været betinget af, at byen sikres et nyt forenings-/fælleshus. Placeringen af et
sådan nyt forenings-/fælleshus bør imidlertid være i tilknytning til idrætshallen (og skolen), således der
kan skabes maksimal synergi omkring brugen af huset. Indtil den endelige placering af forenings/fælleshus ved hallen således er besluttet og etableringen heraf er igangsat, finder Beboerforeningen det
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relevant at bibeholde lokalplanens mulighed for placering af forenings-/fælleshus i forbindelse med det
rekreative område. Beboerforeningen indstiller herudover, at SparEs ikke nedrives, før et nyt forenings/fælleshus er etableret.
10. Parcelhusgrunden ved Lyngtoften. I den østlige kant løber en fjernvarmeledning med et ledningsbælte
på i alt 4 meter fra skel. Det foreslås, at stien mellem Spar Es arealet og Lyngtoften placeres i dette
ledningsbælte, samt at den resterende del af grunden sælges som parcelhusgrund med et provenu, som
tilgår etableringen af et forenings-/fælleshus-

På Beboerforeningens vegne
Karl Korfits
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Bilag 1: Oprindeligt oplæg fra Gistrup Beboerforening og Samråd
•
•
•
•
•

•
•
•

•

30 % af arealet udlægges til offentligt grønt område og indrettes som bypark/opholdsområde.
Stadsgartneren udarbejder forslag til udformning.
Boligjord (70 % af det samlede areal) bebygges efter de normale byplanrammer i Gistrup:
Bebyggelsesprocent max 30 for åben-lav og max 40 for tæt-lav.
Der skal være såvel ejer- som lejeboliger.
Der skal være boliger i et plan, men også gerne boliger i to plan.
Boligtyperne skal primært rettes mod to grupper:
o Overkommelige boliger til de, der ønsker at fraflytte et stort parcelhus – et plan
o Hvis interesse et bofællesskab
o Økonomisk overkommelige boliger til unge familier, der er nye på boligmarkedet.
Der skal sikres stiforbindelse fra Hadsundvej gennem det offentlige grønne område til Lyngtoften.
Provenuet ved salg af boligjord skal ubeskåret gå til realisering af LKB’s projekt ved Gistruphallerne
og til etablering af et forenings-/forsamlingshus.
Der udarbejdes lokalplan for Spar Es arealet efter følgende bestemmelser:
o Areal til boligbebyggelse og areal til offentligt, kommunalt grønt område
o Bebyggelsesprocent max 30 for åben-lav og max 40 for tæt-lav.
o Bygningshøjde max 8,5 m.
Ved udbud af boligjord bør indgå pris og kvalitet af bebyggelsesplan.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. februar 2019 22:13
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104
20191068 - Høringssvar - lokalplanforslag 7-2-104.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 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 04-02-2019 22:13:00
Name: Borgergruppen Bevar grønne Gistrup
Address:
Postnr: 9260
By: Aalborg
Tlf: 20401060
Email: bevarlundbybakker@gmail.com
Emne: Høringssvar fra Borgeruppen Bevar grønne Gistrup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se venligst det fulde høringssvar i vedhæftet fil
ID: 1068
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Til
By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune
Gistrup, den 4. februar 2019

Høringssvar på
Forslag til lokalplan 7-2-104
Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Fra borgergruppen Bevar Grønne Gistrup bestående af ca. 900 medlemmer
Borgergruppen har følgende bemærkninger til lokalplanen:
1. Anvendelse
a. Delområde A
i. Regnvandsbassin bør, såfremt afløbssystemet tillader det, placeres i
delområde A grundet eksisterende terrænhøjder i området, ønsker om
grønt strøg og varierende beplantning i bebyggelsen samt rekreative
interesser i delområde B.
b. Delområde B
i. Delområdet bør udgøre minimum 30 % af det samlede planområde foruden
tekniske anlæg af enhver art, herunder også regnvandsbassin, såfremt det
forbliver planlagt placeret i delområdet.
c. Delområde C
i. Det bør sikres, at delområdet ikke må benyttes til dækning af dagligt
parkeringsbehov fra boligerne i delområde A.
ii. Lokalplanen bør åbne mulighed for, at delområdet må anvendes til
parkering ifm. fælleshusets aktiviteter i delområde B i tilfælde af, at det ved
nærmere planlægning viser sig at være en hensigtsmæssig løsning.
2. Drift
a. Bevar Grønne Gistrup indstiller at Delområde B forbliver kommunalt ejet og at
driften af Gistrup Byfælled varetages af kommunen fremadrettet, så området
forbliver tilgængeligt for offentligheden og at borgernes interesser varetages i
fremtiden.
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3. Miljøhensyn
a. Grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for en kildepladszone.
i. Såfremt arealanvendelsen skal ændres, bør der tinglyses en servitut på
området, der forbyder bilvask og enhver brug af pesticider eller anden form
for sprøjtemidler og/eller kunstgødning på området.
b. Vandmiljø - Birkebækgrøften og Romdrup Å
Romdrup Å lever ikke op til dens målsætning om god eller høj økologisk standart.
Tilsluttes området fælleskloakken - som planlagt - belastes vandløbet yderligere ved
hyppigere overløb med vand fra fælleskloakken.
Kloakoplandet separatkloakeres jf. spildevandsplanen formegentlig omkring 2028.
Borgergruppen indstiller at;
i. separering i kloakoplandet bør fremskyndes og helst foretages
inden/samtidig med, at der etableres nye boliger.
ii. der øjeblikket udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen hvoraf
opprioriteringen fremgår.
4. Bebyggelsens omfang og placering
a. Borgergruppen indstiller, at bebyggelsen gradueres i højden, således de højeste
bygninger forekommer mod nordøst og de laveste mod sydvest.
i. Bebyggelse, der grænser op til Digevangen og Lyngtoften, bør etableres i 1 ½
plan af hensyn til naboer og den visuelle overgang mellem typologierne i
området.
ii. Bebyggelsesprocenten i delområdet bør reduceres som følge heraf;
muligheden for at opføre 6000 etagemeter i delområdet bør genovervejes.
b. Det bør fremgå af lokalplanen, at der ikke må etableres kælder og/eller dræn,
medmindre det kan dokumenteres ikke at medføre uønsket lokal
grundvandssænkning.
c. Private haver/grunde bør ikke overstige 250 m2 af hensyn til bebyggelsens og
fællesarealernes karakter og størrelse.
5. Terrænregulering
a. Regnvandsbassinet bør etableres i delområde A, som er lavere beliggende end
delområde B. Bassinet ses gerne placeret i den planlagte grønne korridor.
i. Afvandingsprincip kan f.eks. designes som forsøgt illustreret her, såfremt
dimensioner og koter i fælleskloakken, Hadsundvej, tillader det:
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ii. Lokalplanen bør stille krav om, at bassinet udformes (amøbeformet) efter
principperne angivet i lokalplanens bilag (efter flytning til delområde A), og
at det anlægges med varieret anlæg på mellem 1:20 og 1:5 for at sikre et
smukt bassin med naturligt udseende.
b. Terrænspringet i delområde A bør udlignes gennem lokal bearbejdning af
udearealerne – ikke ved at hæve hele den vestlige del af terrænet.
Skråningsanlægget bør således varieres og fremstå med en hældning på max. 1/20
under hensyntagen til tilgængelighed.
6. Stier, beplantning, befæstelse og inventar
a. Stiforbindelsen (d-d) bør tilsluttes Hadsundvej frem for stamvejen. Den nordligste
del af stien kan evt. fungere som delt gang- og cykelsti med en placering øst for
stamvejen, såfremt der ikke er plads nok til både sti og fortov.
i. Lokalplanen bør stille krav om belysning af stien (d-d).
b. Planen bør tilføres yderligere en befæstet sti mellem den sydlige stikvej og den
sydlige del af hovedstien (d-d) - i retning af Lyngtoften/Gistrup Skole.
c. Fortovet langs stamvejen kan med fordel placeres på østsiden af stamvejen for at få
aktiveret det rekreative areal i delområde B.
d. Der bør for delområde A fastlægges en maksimal befæstelsesgrad for at sikre et
grønt udtryk i bebyggelsen.
e. Lokalplanen bør stille specifikke krav til beplantning i delområderne, f.eks.:
i. vejtræer og (princip for) begrønning af ”shared spaces” i delområde A og C
ii. solitære træer (antal/100 m2) og plantegrupper i delområde B
f. Lokalplanen bør stille krav om, at følgende er etableret inden ibrugtagning af
området, eller at etableringen af elementerne sikres på anden vis (f.eks. ved at
bygherre pålægges at stille en bankgaranti, der også dækker over dette).
i. Stier
ii. Beplantning
iii. Belysning
iv. Legeplads, bålsted etc.
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Vi håber, at politikere og forvaltninger vil tage godt imod ovenstående bemærkninger og søge
dem indarbejdet i lokalplanforslaget.
På vegne af borgergruppen Bevar Grønne Gistrup,
Styregruppen
Karin Bloch-Bergstedt (repræsentant i Gistrup Samråd)
Ludvig Hviid Jensen
Henning Olesen
Karsten Niss
Sisse Valentin
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. februar 2019 23:11
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-2-104
20191069 - Høringssvar 04022019 Gistrup Samråd, Lokalplan 7-2-104.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 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Dato: 04-02-2019 23:11:00
Name: Gistrup Samråd
Address:
Postnr: 9260
By: GIstrup
Tlf: 20401060
Email: bevarlundbybakker@gmail.com
Emne: Høringssvar Gistrup Samråd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der henvises til vedhæftet fil
ID: 1069
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Til Aalborg Kommune
Dato: 04.02.2019

Høringssvar fra Gistrup Samråd vedrørende Lokalplan 7-2-104
Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup

Hermed et sammendrag af de høringssvar og kommentarer der er tilgået Samrådet i perioden fra 13.01.- 04.02.2019
Generelt er der stor opbakning omkring det ret omfattende høringssvar der er udarbejdet af Borgergruppen Bevar
grønne Gistrup (BGG). Hovedtrækkene har været diskuteret i det offentlige rum på Borgergruppens FaceBooks side og
ligeledes været drøftet på Borgermøde d. 24.01.
Indstillingen fra Samrådet er således baseret på dette gennemarbejdede høringssvar, suppleret med de kommentarer vi
har modtaget fra Gistrup Vandværk, Borgergruppe Gistrup 1, Gistrup Beboerforening og enkelte private indlæg i
debatten.
De supplerende kommentarer er trukket op i hovedpunkterne, som de fremgår af Høringssvar fra
Borgergruppen Bevar grønne Gistrup;
Anvendelse
Boligtyper og målgruppe
Det er vigtigt at beboelsen er differentieret ift. hvilken betalingsstyrke man har. Beboelsen bør deles op i 3 "klasser".
1: Boliger til ca. 8000 kr. pr mdr.
2. Boliger til 10-11.000 kr. pr. mdr.
3. Boliger til 13.000+ segmentet.
En variation i prislejet vil give en varieret befolkning i bebyggelsen. Der er ældre med penge på lommen som søger
noget andet end et parcelhus hvor der stadig skal renses tagrender. Der er fraskilte som ikke vil forlade byen fordi deres
børn går på Gistrup Skole. Der er unge par som endnu har fundet den bolig de ønsker/har råd til. og sikkert flere "typer"
end nævnt.
Det er vigtigt at boligformerne blandes. Det vil sige man ikke placere alle 8.000 kr. lejemål i det ene hjørne, alle 13.000+ i
det andet osv. I stedet blander man dem. Det giver den mest harmoniske bebyggelse og det bedste “lokalsamfund” med
en varieret befolkningssammensætning.
Man kan sagtens blande lejebolig med ejerbolig. Man opnår en spændende bebyggelse når man har en variation i
kvalitet og når man blander 75m2 ejendomme med nogen på 120m2.
Parkering
område C; Det bør sikres, at delområdet ikke må benyttes til dækning af dagligt parkeringsbehov fra boligerne i
delområde A.
Miljøhensyn
Lokalplanområdet ligger inden for en kildepladszone og der er i alle svar en højlydt bekymring for grundvandet. Baseret
på denne bekymring er det et krav at der udformes strenge miljømæssige krav om ikke at benytte pesticider og foretage
forurenede bilvask og lignende på området.
Samtidig indstilles det at separering i kloakoplandet bør fremskyndes og helst foretages inden/samtidig med, at der
etableres nye boliger.
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Bebyggelsens omfang og placering
Der er en overvejende opbakning til en tæt bebyggelse. Med den bebyggelsestypologi der er lagt op til, anser vi
byggehøjden på Spar Es for væsentlig. Bebyggelsen bør gradueres i højden, således de højeste bygninger forekommer
mod nordøst og de laveste mod sydvest.
Terrænregulering
Regnvandsbassinet bør etableres i delområde A, som er lavere beliggende end delområde B. Bassinet ses gerne
placeret i den planlagte grønne korridor.
Stier, beplantning, befæstelse og inventar
Der bør for delområde A fastlægges en maksimal befæstelsesgrad for at sikre et grønt udtryk i bebyggelsen.
Lokalplanen bør stille specifikke krav til beplantning i delområderne, hvad angår vejtræer, solitære træer og
plantegrupper.
Dette er yderligere præciseret i Høringssvar fra BGG
Der er et indgivet et ønske om etablering af en direkte sti fra bebyggelsen i retning mod centrum/forretningerne. En
lettere adgang til centrum vil være af stor betydning.

Vi håber, at politikere og forvaltninger vil tage godt imod ovenstående bemærkninger og søge dem indarbejdet i
lokalplan forslaget.

På vegne af Gistrup Samråd
Karin Bloch-Bergstedt

