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Behov for boliger til ældre
Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

Ønske om, at lokalplanområdet kommer til at indeholde boliger egnet til
ældre eller gangbesværede og har derfor et ønske om, at husene ikke skal
indeholde trapper, og at der helst skal være carport i tilknytning til
boligen.

2, 5

Svar: Delvis imødekommet.
Lokalplanen udelukker ikke, at der kan bygges i 1 plan,
og der kan etableres en carport. Lokalplanen
udelukker heller ikke, at der vil kunne etableres
elevator i forbindelse med vandrette lejlighedsskel.

Bemærkning
nr.
3

Indstilling fra forvaltning

Bemærkning
nr.
8

Indstilling fra forvaltning

Flyttekæde i byen er under pres, når der ikke findes egnede boliger til
ældre.

Behov for boliger til enlige med børn
Indhold i indsigelser
Ønske om at boliger også egner sig til anden målgruppe end de ældre –
nemlig til enlige med børn.

Svar: Delvis imødekommet.
Lokalplanen udelukker ikke, at der kan bygges boliger,
som også vil egne sig til enlige med børn.

Blandet bo-miljø
Indhold i indsigelser
Ønske om i lokalplanen at præcisere målgruppe for de nye boliger. Vil
gerne sikre et blandet bomiljø på tværs af generationer.
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Svar: Taget til efterretning.
Det er ikke muligt i lokalplaner at regulere ejerforhold
eller bestemme, hvilken målgruppe boligerne skal
henvende sig til. Det er dog en god idé at tilstræbe
blandede boligområder med mulighed for, at
forskellige befolkningstyper kan bosætte sig.
Lokalplanen udelukker ikke, at området kan blive et
sådant blandet boligområde.

Ny bebyggelse vil medføre indkigsgener til naboer
Indhold i indsigelser
På Lyngtoften og Digevangen er de primære opholdshaver placeret op
mod lokalplanområdet. Bygninger i 2 etager vil medføre indkig til disse
opholdshaver. Ønsker at boliger mod syd skal være i kun 1 etage, og at
boliger ikke indrettes med større vinduespartier eller altaner mod syd.
Samtidig ønskes at beplantning bevares.
Forslag om at begrænse bebyggelsen mod vest til kun 1 plan for dels at
gøre boliger ældrevenlige, men også for løse problemer med indkig.
Boliger på Digevangen ligger ca. 1,5 m under det nuværende terræn i
delområde A. Det foreslås derfor at den række huse, der kommer til at
ligge i første række mod Digevangen, ”kun” etableres i ét plan med en
maks. byggehøjde på 4,5 m.

Bemærkning
nr.
4, 5, 6, 8

Indstilling fra forvaltning
Svar: Delvis imødekommet
Det kan ikke udelukkes, at der kan være indkig i et vist
omfang til eksisterende haver/boliger. Men for at
begrænse eventuelle gener på grund af højdeforskel
anbefales, at der ikke må placeres vinduer på 1. sal
nærmere end 8 m fra den vestlige lokalplangrænse. I
lokalplanen er der sikret et eksisterende
beplantningsbælte langs det vestlige skel med en
bredde på 7 m. Desuden er sikret en bredde på ca. 7
m på del af det sydlige skel svarende til det
eksisterende beplantningsbælte. Disse
beplantningsbælter vil i et vist omfang også afskærme
for indkig i sær i de perioder af året, hvor man mest
opholder sig udenfor.

Der er i indsigelse 6 fremsendt fotos fra området ved Digevangen 19.
Facade med vinduer mod Digevangen vil medføre indkigsgener.
Ny bebyggelse mod Digevangen og Lyngtoften skal kun være i 1 etage.
Der skal fastsættes en maks. sokkelkote.
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Det anbefales at boliger, der vender ud mod naboskel
mod syd, ikke må indrettes med vandret
lejlighedsskel. Dette betyder, at boligens primære
opholdsrum oftest vil være placeret i stueplan.
Det anbefales, at der indføres niveauplan for
henholdsvis den nordlige og sydlige del af lokalplanen.
Bygningens maksimale højde skal regnes fra dette
niveauplan.

Beplantningsbælte mod vest er ikke bredt nok
Indhold i indsigelser
Synes ikke at lokalplanens udlagte beplantningsbælte mod vest på 7 m er
bredt nok og foreslår i stedet 12 m. Ønsker en præcisering af at afstanden
måles fra skellet. Bebyggelse kan blot rykkes længere mod øst ind i
område B.

Bemærkning
nr.
6

Indstilling fra forvaltning
Svar: Ikke imødekommet.
Det vurderes, at et 7 m bredt beplantningsbælte fra
skelgrænsen passer godt med de faktiske forhold.
Det fremgår af kortbilagene, at lokalplanområdet
følger skelgrænsen.
Det vurderes ikke at være en god løsning at rykke
bebyggelsen ind i det rekreative område mod øst.
Konklusion på borgermøde i maj 2017 blev, at ca. 30
% af lokalplanområdet skal fungere som et samlet
rekreativt område, som er friholdt for
boligbebyggelse. Desuden har området forskellige
begrænsninger i form af eksisterende beplantning,
master og bygning. Der skal samtidig også i området
være plads til håndtering af regnvand.

Eksisterende beplantning i området bør sikres bedre
Indhold i indsigelser
Det bør i endnu højere grad tydeliggøres, at beplantningen mod
Digevangen, Hadsundvej og Lyngtoften skal bevares i sit nuværende
omfang.
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Bemærkning
nr.
6

Indstilling fra forvaltning
Svar: Ikke imødekommet.
Det vurderes, at bevaringsværdig beplantning er godt
sikret med lokalplanbestemmelse 7.2. Der henvises i
bestemmelsen til, at beplantninger vist på Kortbilag 2
skal bevares. Det fremgår også, at træer med en
stammediameter på mere end 25 cm er
bevaringsværdige uanset om de fremgår af
kortbilaget. Der står i bestemmelsen at gravning,
byggeri, materialeoplag og jordpåfyldning skal ske
uden for drypzonen af bevaringsværdige
beplantninger. Såfremt der skal fældes beplantning

pga. sygdom eller behov for udtynding, skal der
indhentes en dispensation fra Aalborg Kommune.
I forbindelse med projektering af området skal
bygherre opmåle beplantningen mere nøjagtigt.
Hække mod Hadsundvej og Lyngtoften regnes for at
være fælleshegn, som reguleres af Hegnsloven.

Krav i forbindelse med ibrugtagning
Indhold i indsigelser
Der bør indføres krav i lokalplanen om, at beplantning og indretning af
rekreative områder skal være etableret inden ibrugtagning af boliger.

Bemærkning
nr.
8

Indstilling fra forvaltning

Bemærkning
nr.
4, 6

Indstilling fra forvaltning

Svar: Imødekommet.
Lokalplanens pkt. 12 indeholder krav om, at
beplantning og anlæg af fælles rekreative arealer og
fælles opholdsarealer udføres i overensstemmelse
med lokalplanens pkt. 7.

Området skal ikke terrænreguleres
Indhold i indsigelser
Området skal ikke terrænreguleres for at undgå indkig.
Bekymring for at terrænregulering vil påvirke beplantningsbæltet
negativt.

Svar: Delvis imødekommet.
Det kan desværre ikke undgås at terrænregulere i den
nordvestlige del af lokalplanområdet. Dette skyldes, at
regnvand skal kunne ledes til nyt regnvandsbassin,
hvor vandet skal forsinkes samt videre til
regnvandsledning i Hadsundvej. Det forventes dog, at
terrænet kun vil blive reguleret i en mindre del af
lokalplanområdet, og at det kun drejer sig om ca. 0,5
m.
Det anbefales, at der indføres bestemmelse om, at
højde på byggeri skal måles fra et fastsat niveauplan.
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For den nordlige del er niveauplan maks. 11,6 m og for
den sydlige del er niveauplan maks. 12,3 m.

Bebyggelsesprocenten er for høj
Indhold i indsigelser
Den faktiske bebyggelsesprocent bliver langt over 40.
Kommuneplanen opererer med en bebyggelsesprocent på 30.

Bemærkning
nr.
4, 6, 8

Lokalplanforslaget foreslår en bebyggelsesprocent på 40 på hele arealet –
altså mulighed for 9.360 etagemeter.

Indstilling fra forvaltning
Svar: Ikke imødekommet.
Den maksimale bebyggelsesprocent for område A og C
er samlet ca. 35. Bebyggelsesprocenten bliver maks.
41,5 såfremt kun delområde A medregnes. Det svarer
nogenlunde til bygningsreglementets normale
bestemmelser, som ligger på maks. 40 for tæt/lav
boligbebyggelse.
Det fremgår af lokalplanens pkt. 5.2, at det samlede
bruttoetageareal i delområde A ikke må overstige
6.000. I delområde B må bebyggelsens samlede
bruttoetageareal ikke overstige 300.
En bebyggelsesprocent på 30 anvendes ofte i
forbindelse med åben/lav boligbebyggelse.
Indenfor delområde A skal der desuden ifølge
bestemmelse 7.1 udlægges 15 % af delområdets areal
til fælles udendørs opholdsareal.

Haver vender mod nord
Indhold i indsigelser
Der gøres opmærksom på, at flere af husene har have der vender mod
nord.
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Bemærkning
nr.
2, 5

Indstilling fra forvaltning
Svar: Taget til efterretning.
Det er korrekt, at der på illustrationsplanen er vist
flere boliger med terrasse/have mod nord. De boliger,
som har en terrasse/have mod nord ligger dog også
sådan, at der op til terrassen er fælles udendørs

opholdsarealer, som vil kunne anvendes. Desuden vil
man kunne indrette et privat udendørs opholdsareal i
tilknytning til boligen mod syd. Der lægges op til, at
boligvejene skal kunne fungere som attraktive fælles
opholdsrum.

Det grønne område skal være kommunalt ejet
Indhold i indsigelser
Det ønskes at det grønne område skal forblive i kommunalt eje og
udformes som en bypark.

Bemærkning
nr.
5, 7, 8, 9

Indstilling fra forvaltning

Bemærkning
nr.
6

Indstilling fra forvaltning

Svar: Taget til efterretning
Der er ikke mulighed for i lokalplanen at regulere
ejerforhold. Ønsket om at området skal være
kommunalt ejet er noteret, men området forventes
dog solgt til privat grundejer. Der er optaget
bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre, hvordan
områdets udtryk skal være.

Giver det mening at etablere et ny grønt område?
Indhold i indsigelser
Er det realistisk at lave en rentabel bebyggelse og samtidig nyudvikle et
rekreativt område? Giver det mening at etablere et parklignende område,
når et af Aalborg Kommunes bedste rekreative områder ligger mindre end
500 m væk (Lundby Bakker)?
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Svar: Taget til efterretning
Lokalplanområdet har i kommuneplanen været udlagt
til rekreativt område. Det blev på borgermøde i maj
2017 fremlagt, at en forudsætning for bebyggelse af
området ved Spar Es er, at ca. 30 % af området skal
bevares som rekreativt område. Derfor er der i
lokalplanen stillet betingelse om, at det østlige
område bibeholdes som rekreativt område. Det
vurderes, at der godt kan være behov for et centralt
beliggende rekreativt område i byen, som kan noget
andet end Lundby Bakker og området ved
skolen/hallen.

Parcelhusgrund ved Lyngtoften skal også bebygges
Indhold i indsigelser
Det asfalterede areal ved Lyngtoften ønskes solgt for at opnå et større
provenu. Stiforbindelsen kan flyttes til det østlige skel, hvor der er afsat et
bælte på 4 m til en eksisterende fjernvarmeledning.

Bemærkning
nr.
5, 8

Indstilling fra forvaltning

Bemærkning
nr.
5

Indstilling fra forvaltning

Bemærkning
nr.
5, 8, 9

Indstilling fra forvaltning

Svar: Ikke imødekommet.
Selv om stien placeres i det østlige skel vil det stadig
blive en meget lille parcelhusgrund. Bredden på
grunden vil kun være ca. 16 m, og det vil være
vanskeligt at placere et hus på grunden. Desuden
ønskes der fra Lyngtoften at åbne op til det grønne
område, så området bliver mere synligt og brugbart
for byens borgere.

Behov for lejeboliger
Indhold i indsigelser
Der bør være mulighed for lejeboliger i byen, for dem der ønsker det.

Svar: Taget til efterretning
Der er ikke mulighed for i lokalplanen at regulere
ejerforhold og dermed heller ikke optage
bestemmelser om, at området skal reserveres til
lejeboliger.

Regnvandsbassin
Indhold i indsigelser
Ønsker ikke et tørt regnvandsbassin i det grønne område.
Ønsker ikke at regnvandsbassin skal placeres i det grønne område og
dermed optage areal. Det grønne område bør udgøre 30 % uden
regnvandsbassin og tekniske anlæg.

Svar: Ikke imødekommet
Et tørt regnvandsbassin i det grønne område er
desværre eneste tekniske mulige løsning, hvis der skal
kunne etableres boliger i lokalplanområdet. Det er
ikke muligt at fremrykke separatkloakeringen af
Gistrup.

Regnvandsbassin skal placeres som en del af delområde A.
Det vurderes i øvrigt, at det tørre bassin godt vil
kunne anvendes til forskellige aktiviteter, f.eks. til
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boldspil og dermed have en dobbeltfunktion.
Det er ikke teknisk muligt at placere regnvandsbassin i
delområde A.

Eksisterende Spar To bygning
Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

Spørger til hvorfor der i forslagets redegørelse står, at Spar To-bygningen
forventes nedrevet. Vil gerne have, at bygningen bevares, så cykelklubben
fortsat kan bruge bygningen.
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Svar: Taget til efterretning.
Sætningen ”Spar To forventes nedrevet” slettes i
lokalplanens redegørelsen under ”Lokalplanens
indhold”.

Forslag om yderligere bebyggelse i området
Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

For at imødekomme behovet for flere ældrevenlige boliger bør en større
del af området bebygges (der er vedlagt et oversigtskort med forslaget i
indsigelse nr. 5). Der sikres et større provenu, og byparken reduceres til
ca. 25 %.
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Svar: Ikke imødekommet.
En forudsætning for at området kom i spil til
byudvikling var, at ca. 30 % af området skulle indrettes
til fælles grønt område. Dette blev drøftet i
forbindelse med indledende borgermøde i maj 2017.
Desuden kan regnvandsbassin ikke bare flyttes uden,
at det vil få konsekvenser for, om der kan afledes
regnvand til bassinet fra boligområdet.

Stiforbindelser
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Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

Der bør sikres gadelys langs stiforbindelser – også i det rekreative
område.

8

Svar: Imødekommet.
Belysning langs veje sikres i forbindelse med
kommunens godkendelse af vejprojekt. Der indføres i

Der skal sikres stiforbindelse til Hadsundvej og butiksområdet.
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lokalplanen, at der skal etableres belysning langs stien
i det rekreative område.
Svar: Ikke imødekommet.
Desværre er det ikke muligt på nuværende tidspunkt
at sikre en ny stiforbindelse mellem lokalplanområdet
og mod nord til Hadsundvej.

Bæredygtigt byggeri
Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

Der bør stilles krav om bæredygtigt og energivenligt byggeri (f.eks. krav til
valg af materialer og energiforbrug).
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Svar: Ikke imødekommet.
Planlovens § 15 indeholder et udtømt katalog over,
hvad der er mulighed for at optage bestemmelser om
i en lokalplan. At stille krav til bæredygtige materialer
eller energivenligt byggeri er ikke en mulighed.
Nyt byggeri skal overholde det til enhver tid gældende
bygningsreglement. Dette indeholder krav til isolering
og dermed også hvor energivenligt byggeriet skal
være. Dette påses i forbindelse med
byggesagsbehandlingen.

Befæstelsesgrad
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Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

Der bør stilles krav om en maks. befæstelsesgrad i området, så det grønne
præg sikres.
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Svar: Ikke imødekommet.
Det vurderes, at det grønne præg er sikret ved pkt. 7 i
lokalplanen, hvor det blandt andet fremgår, at de
ubebyggede arealer skal indrettes med en frodig grøn
karakter. Der er krav om, at mindst 15 % af delområde
A skal indrettes til udendørs opholdsareal.

Miljøhensyn
Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

Det bør tinglyses, at der ikke må bruges sprøjtegifte i lokalplanområdet.
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Separatkloakering bør fremrykkes.

Svar: Taget til efterretning.
By- og Landskabsforvaltningen er opmærksom på, at
der skal tinglyses et forbud mod anvendelse af
forurenende stoffer i lokalplanområdet i forbindelse
med et salg.
Det er ikke muligt at fremrykke separatkloakeringen af
Gistrup.

Eksisterende master
Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

I forbindelse med etableringen af det rekreative område bør placeringen
8
af de to master i området tages op til fornyet overvejelse. Kan de to
master reduceres til én, og kan der etableres en mast, der ikke skæmmer?

Svar: Taget til efterretning.
Den ene mast fungerer som en sirenemast, og der er
tinglyst ret til placeringen på grunden. Det er
Forsvarets Ejendomsstyrelse, som er påtaleberettiget.
Det forventes ikke, at sirenemasten kan undværes.
Mast til telekommunikation er sikret ved en
lejekontrakt. Aalborg Kommune vil undersøge
masternes fremtid nærmere i forbindelse med et salg
af området.

Parkering
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Indhold i indsigelser

Bemærkning Indstilling fra forvaltning
nr.

Det bør sikres, at delområde C ikke må benyttes til parkering for
delområde A men derimod kan indgå som parkeringsområde for et
eventuelt fælleshus i område B.
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Svar: Ikke imødekommet.
Det ønskes, at gøre planen så fleksibel, at begge
muligheder er til stede, eftersom den endelige løsning
i forhold til fælleshus eller aktiviteter i delområde B
ikke er klarlagt pt.

