1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. maj 2020 23:56
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 06-05-2020 23:56:00
Navn: Gitte og Kaj Andersen
Adresse: Lille Bygaden 35
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: gittekaj2019@gmail.com
Emne: Forslag til kommuneplantillæg 3.033 og lokalplan 3-3-115, boliger og erhverv, Bygadeb 20-22, Gl. Hasseris
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Sendt: 3. maj 2020 18:11
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Forslag til kommuneplantillæg 3.033 og lokalplan 3-3-115, boliger og erhverv, Bygaden 20 - 22, Gl. Hasseris
Vi har modtaget et udkast til lokalplan 3-3-115, Boliger og Erhverv, Bygaden 20 - 22, Hasseris. Udkastet til lokalplan
giver mulighed for opførelse af 14 boliger på arealerne bag bygningerne ud mod Bygaden.
Som noget af det første lægger I ud med at erkende, at projektet er i modstrid med de intentioner, der er i den
eksisterende planlægning for området. Med andre ord, den bevarende lokalplan for Gl. Hasseris er ikke det papir
værd, som den er skrevet på, hvilket vi desværre har erfaret gang på gang - skrækeksemplet er "Skrænthusene".
Hvis det er i direkte strid med den eksisterende planlægning for området, hvorfor dispenserer I så?
Desuden forstår vi ikke, hvordan I kan konkludere, at projektet lever op til intentionerne i planlægningen, når I som
tidligere nævnt skriver, at projektet er i strid med den eksisterende planlægning. Det må være svært at være
embedsmand og skulle argumentere for politiske afgørelser, der er i direkte strid med gældende planer, lokalbefolkningens ønsker og almindelig sund fornuft.
Gl. Hasseris er efterhånden et skrækeksempel på byplanlægning eller rettere mangel på samme. Gl. Hasseris er et
kludetæppe af projekter, hvor man fra politisk side hellere har villet imødekomme nogle projektudviklere,
entreprenører og finansfolk end at lytte til lokalbefolkningens ønsker. Det er åbenbart mere vigtigt, at der er nogle,
der tjener lette penge end, at man tilgodeser os, der skal bo her.
I lokalplanen for Hasseris Enge blev der lagt vægt på, at det grønne kulturhistoriske englandskab var meget vigtig for
adskillelsen af Gl. Hasseris og Hasseris Enge. I det nye udkast til lokalplan har I vendt 180 grader - nu lader I Hasseris
Enge og Gl. Hasseris smelte sammen, så den bygningskulturelle og landskabelige buffer forsvinder fuldstændig.
Endnu en lap til "kludetæppet" Gl. Hasseris.
Vi vil meget kraftig opfordre til, at dette projekt ikke gennemføres.
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1. Indsigelse
Som tidligere nævnt, er dette endnu et eksempel på byplanmæssig makværk og bærer mest af alt præg af, at der er
nogle, der ser mulighed for at tjene nogle penge.

Når de næste ansøgninger lander på jeres bord, for det gør de - der, er endnu nogle få gårde tilbage, så prøv at vise
lidt bedre moral og ret jer efter den planlægning, der gælder for området og lad være med at gå udviklernes og
finansfolkenes ærinde.
Med venlig hilsen
Gitte og Kaj Andersen
Lille Bygaden 35
Gl. Hasseris
9000 Aalborg

ID: 1340
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. maj 2020 17:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 17-05-2020 17:18:00
Navn: Michael Seerup
Adresse: Bygaden 24E
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22560665
Email: Michae@seerup.live
Emne: Indsigelse til Lokalplan 3-3-115.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Gammel Hasseris Landsby er et særligt område. Vi (os beboere) har sat pris på at man kunne have heste og natur i så
tæt på og stadig bo i Aalborg. Dele af denne unikke kombination forsvinder med godkendelsen af lokalplan 3-3-115.
På den ene side må man acceptere en vis naturlig udvikling af området, på den anden side, skal man ikke acceptere
hvad som helst.
Lokalplanen tager i nogen grad højde for at landsbymiljøet bevares langt Bygaden snoede forløb. Det særlige miljø
kommer ikke af at man kun opretholder en facade ud til vejen. Det sande miljø kommer fra de små sidegader,
indhak og kroge som eksisterer i dybden af miljøet. Da byggeriet i lokalplan 3-3-115 har til og afgangs vej fra
Bygaden, og dermed skal være et integreret del af miljøet, mener jeg, at tilladelserne der gives i lokalplanen for
område B er vor vidt gående. Område B skal som minimum, have samme restriktioner som område C.
I lokalplan 3-3- 115 side 20 står der: ”Støjundersøgelsen viser, at boliger beliggende i en afstand af mindre end 18 m
fra Bygadens vejmidte vil blive påvirket af støj over de vejledende grænseværdier på 58 dB for boliger.” Der savnes
en plan for hvordan lokalplanen skal sikre at de vejledende grænseværdier overholdes.
I forbindelse med etablering af regnvandsbassin, er jeg bekymret for at der kan opstå lugtgener. Er der taget højde
for det? eller kan kommunen garantere at det ikke bliver et problem?

ID: 1347
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
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2. Indsigelse
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. maj 2020 11:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 19-05-2020 11:08:00
Navn: Keld Christensen
Adresse: Bygaden 6
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22981135
Email: keldchristensen.4@gmail.com
Emne: lokalplanforslag 3-3-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget Lokalplanen er et godt grundlag for en ny bebyggelse hvis
bestemmelserne følges op i den efterfølgende byggesagsbehandling.
Det er uklart hvor meget der må terrænreguleres. Der må reguleres til max. kote 4,5 i redegørelsen men til kote 5,0 i
lokalplanteksten.
Trafikforholdene er næsten ikke nævnt i forslaget selv om det har været det helt centrale spørgsmål i de tidligere
lokalplaner. Det fremgår af By- og Landskabsudvalget møde den 15.08. 2019, at “det forventes, at der foreligger
notat om den trafikale situation i Gl. Hasseris i starten af 2020”. Notatet er ikke omtalt nogen steder i
lokalplanforslaget.
Kommunen skriver på baggrund af trafiktællingen i efteråret 2019, at ”trafikudviklingen I Bygaden ikke er større end
på “andre større veje” i kommunen”. Det virker helt galt at sammenligne Bygaden med andre større veje i
kommunen både hvad angår oversigtsforhold og vejforløb. Det virker utrygt at kommunen ikke lever op til sit løfte
om at fremlægge en redegørelse og en plan for trafikforholdene i Bygaden. Lad os se hvad der sker i forbindelse
med den næste lokalplan i området (formentligt grusgraven/materielgården

ID: 1352
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
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3. Indsigelse
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

2

4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
27. maj 2020 21:33
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 27-05-2020 21:33:00
Navn: Tommy og Inge Lorenzen
Adresse: Bygaden 24 G
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98791910
Email: ingelundlorenzen@gmail.com
Emne: Kommentar til Lokalplan 3-3-115 (Bygaden 20-22)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi ser det som positivt, at der ikke ændres på gården Bygaden 20, at husene der tænkes bygget på Bygaden 22
”opføres i respekt for den bevaringsværdige bebyggelse i Gl. Hasseris”, at man er opmærksom på det problem, der
er herude med oversvømmelser, når der kommer store mængder regnvand, og i den forbindelse vigtigheden af, at
der friholdes et bælte på 8 m fra vandløbets kant, så oprensning flere gange årligt fortsat er muligt, samt at der er
indtænkt grønne områder og stier.
Men udtalelsen om, at ”de grønne kiler med denne lokalplan respekteres”, undrer os virkelig; området bag Bygaden
20 er da en del af den grønne kile, der fortsætter ude i engene ?!
Vi synes også, det er bekymrende, at der ét sted står, at lokalplanen muliggør ”en mere nutidig arkitektur” af den
bebyggelse, der planlægges bag Bygaden 20, og et andet sted at ”lokalplanen sikrer, at bebyggelsen indpasser sig i
nærmiljøet ved brug af arkitektur og materialer, der er karakteristiske for området”. F.eks. har de nærliggende huse
tage med røde teglsten, men i denne lokalplans forslag til delområde B ”skal tagflader udføres med tagbeklædning
af tagpap eller plane stålplader eller lignende metalbeklædning”.
Der nævnes også et sted muligheden for ”jordpåfyldning”. Hvor er koten reelt / hvor høje kan husene ende med at
blive i forhold til de omkringliggende?
Og hvordan med tilkørselsvejen ind til de påtænkte huse; den lille smalle markvej, der eksisterer nu, tillader ikke
passage af renovationsvogne o. lign.; hvor meget af haven bag Bygaden 20 og ”den grønne landskabelige karakter”
kan reelt bevares?
Endelig – som nævnt hver gang, der tages initiativ til nyt byggeri herude – trafikbelastningen !!
Vi, der bor herude, mærker dagligt effekten af den voldsomme byfortætning, der især er sket gennem de sidste år,
og vi ser med stor bekymring, hvordan de eksisterende fartdæmpere ofte forceres alt for hurtigt. Kommer man
cyklende på nogle af de mere trafikerede tidspunkter, bliver man rigtig nemt klemt, da der IKKE er plads til 2 biler,
der passerer hinanden og en cyklist. Bygaden er en gade i en tidligere landsby og IKKE en større færdselsåre med
plads til flere og flere biler.
”Vejforholdene skal etableres således de bløde trafikanter sikres” står der i anbefalingerne. Det bliver forhåbentligt
til mere end bare anbefalinger. Effektive fartbegrænsende anlæg f.eks. som de, der er etableret på Gammel
Hasserisvej på begge sider af det sted, hvor Bygaden starter, er nødvendige.
Tommy og Inge Lorenzen
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4. Indsigelse

ID: 1386
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. juni 2020 14:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 02-06-2020 14:17:00
Navn: Rikke Beckermann
Adresse: Bygaden 24F
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30473920
Email: rikkemarkmann@gmail.com
Emne: Kommentar til Lokalplan 3-3-115 (Bygaden 20-22)
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1393
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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5. Indsigelse

Kommentar til Lokalplan 3-3-115 (Bygaden 20-22)
Vi er nytilflyttere til Bygaden og er rigtig glade for at bo i området. Vi faldt for herlighedsværdien da vi
købte huset i januar 2020 og er ikke imod udvikling af området. Vi har dog følgende kommentarer til
lokalplanen:
Herlighedsværdi
I Gl. Hasseris oplever vi, at der hviler en ro over området og at man næsten har en oplevelse af at være ”på
landet” med fuglefløjt, hestevrinsk og fasaner, selvom vi fortsat bor meget tæt på byen. Vi oplever et
hyggeligt landsbykvarter med landlig idyl hvor stilen i stor stil er gennemført hvis der ses bort fra
Skrænthusene.
Samlet set vil der dog i vores øjne desværre ske en forringelse af områdets herlighedsværdi hvis nuværende
udkast til lokalplanen vedtages. Vi vil få en tilkørselsvej til byggeriet planlagt bag Bygaden 20, hvor der nu er
en smal markvej der primært anvendes af heste når de løber til og fra stalden. Færre og mindre grønne
områder der medfører ringere betingelser for fuglelivet som er intenst i området. Risiko for mere trafikstøj
og tilladelse til mere nutidig arkitektur der bryder den gennemførte stil.
Nye huse Bygaden 22 + indflydelse på eksisterende problemer med oversvømmelse?
Ift. husene der påtænkes bygget på vores nabogrund nr. 22 er det positivt at de tænkes bygget i respekt for
områdets bevaringsværdige bebyggelse i Gl. Hasseris, og at man er opmærksom på eksisterende problemer
med oversvømmelser når der kommer store mængder regnvand, og at man i den forbindelse vil friholde et
bælte på 8 m fra vandløbets kant.
Det bør dog yderligere sikres, at der er gode muligheder for afvanding ifm. med større mængder af nedbør.
Dette ud fra, at der, med det nye påtænkte byggeri, lægges op til, at der i et område med tendenser til
oversvømmelse kommer meget mere asfalt og flisebelægning og dermed dårligere mulighed for at
regnvand kan ledes væk.
Vi er dertil bekymrede ift. en forholdsvis stor niveauforskel fra grunden i nr. 22 og vores egen matrikel nr.
24 F ift. hvilken betydning det vil have for vores eksisterende problemer med oversvømmelser på egen
grund der ligger lavere, når der bygges 3 huse mere på nabogrunden. Vi henstiller til, at dette undersøges
inden planen potentielt godkendes af byrådet.
Bebyggelse planlagt bag Bygaden 20
Vi henstiller til, at byggestilen der tillades i nuværende lokalplan genovervejes med ønske om, at
lokalplanen sikrer at bebyggelsen bag Bygaden 20 indpasser sig i nærmiljøet ved brug af arkitektur og
materialer, der er karakteristiske for området. Dette synes at give bedst mening ift. de restriktioner der for
nuværende er pålagt ejere af huse i området til sikring af bevaring af landsbymiljøet. Såvel ift. tilladt højde
som arkitektur.
Trafik
Byfortætningen som allerede er øget betydeligt gennem de seneste år tiltager med planlagte byggeri i en
grad som naturligvis medfører øget trafik i Bygaden. Vi er bekymrede herfor, da Bygadens hyggelige smalle

5. Indsigelse

snoede konstruktion hører landsbymiljøet til, men ikke passer til den øgede mængde trafik vi oplever
allerede nu. Vores bekymring går, ud over tiltagende støjgener på, at vejen bliver farligere at cykle på, ikke
mindst for vores skolebørn og at risikoen for uheld ift. de bløde trafikanter desværre vil stige betydeligt
vejens konstruktion overfor trafikbelastningen taget i betragtning.

6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. juni 2020 13:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 03-06-2020 13:29:00
Navn: Erik Nørgaard-Pedersen
Adresse: Carlo Wognsens vej 12
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40268889
Email: Karensmindeaalborg@gmail.com
Emne: Forslag til ændring
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I projektet har der været arbejdet med at skabe mulighed for at anlægge et fælles parkeringsareal for kommende
beboere og erhverv.
Det har imidlertid ikke vist sig behov for denne type parkering i området, og vi vil derfor gerne have
parkeringsmuligheden taget ud af den endelige lokalplan.
Det er hensigten at der i stedet etableres 6 parkeringspladser yderligere til boligerne indenfor boligområdet og at de
eksisterende parkeringspladser til Erhverv Bygaden 20 fastholdes som i dag.
Med denne løsning bliver det også mulighed for at bevare nogle af de karakterfulde træer langs den nye
adgangsvej/interne vej til boligerne og dermed skabe en mere grøn karakter i området.
Vores bemærkning til forslaget betyder at parkeringsarealet udtages på kortbilag og erstattes af de eksisterende
forhold, samt at der kommer en rettelse til lp-bestemmelsen, hvor der i stedet skal fastlægges at parkering til
beboelse, indenfor delområde B, skal etableres indenfor delområde B.
Vi håber at vores bemærkning/indsigelse tages til efterretning.

ID: 1394
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
1

6. Indsigelse
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

2

7. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. juni 2020 22:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 04-06-2020 22:40:00
Navn: Yvonne Morville Petersen
Adresse: Karetmagergyden 9
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 51561065
Email: yvonnemorville@hotmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplanforslag
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelsen omhandlerr:
1) De trafikale forhold. Der synes at være sket en væsentlig trafikmængde på Bygaden de seneste år og pga
Bygadens karakter (især da den er smal) synes kapaciteten at være nået allerede. Nuværende forhold gør vores
svage trafikanter (vi er tæt på skole) meget sårbare. Det kan anbefales at overveje som afhjælpning at belastningen
af Bygaden, at Hasseris Enge åbnes for gennemgående trafik.
2) Landsby-karakter bliver væsentlig forringet. Udseende af den foreslåede tæt-lav bebyggelse gør det ikke alene.
Det er helhedsopfattelsen af at være i en landbypræget miljø med veje, huse, stier, luft, grønne områder (plejede
såvel som uplejede), dyreliv mm der er afgørende for området. Det er det der gør området unikt og yderligere
fortætning ødelægger dette.
3) Inddragelse af udlagt rekreativt området mod vest er meget uheldigt.
4) Udbyttet af nyere boliger er allerede stort i området. Pga de væsentlige nye byggerier syd for området (med
ledige lejemål mm) er området vel ved at være mættet?
5) Endeligt ønsker jeg at gøre opmærksom på evt. ejendomsretlige forhold ift foreslået sti fra Bygaden over areal
ejet af eksisterende grundejerforening.
ID: 1396
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
1

7. Indsigelse
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

2

8. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. juni 2020 19:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 04-06-2020 19:49:00
Navn: Bente Bjerregaardv
Adresse: Toften 6
Postnr: 9000
By: Aalborh
Tlf: 51719377
Email: Bente.bjerregaard@thishomeaddress.dk
Emne: Lokal plan forslag 3-3-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
De senere år er der sket kraftig by fortætning i Gl Hasseris Hasseris. PÅ Borgermødet maj 2019 blev den trafikale
belastning i området omtalt.
Mangler vi boliger i området?Der er lige færdiggjort et projekt Byengen med 23 boliger og projekt lille Bygaden med
12 boliger.
Lige nu ser jeg ikke at GL. Hasseris Landsby mangler bolig bebyggelse. Venlig hilsen Bente Bjerregaard
ID: 1395
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
1

9. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. juni 2020 22:59
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-115

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Dato: 05-06-2020 22:59:00
Navn: Preben Søndergaard
Adresse: Toften 2
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40184667
Email: ps.toften2@stofanet.dk
Emne: Lokalplan nr 3-3-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi har følgende indsigelser til det udsendte Lokalplanforslag.
Ubebyggede arealer:
Eksisterende træer bør udtyndes/opstrammes, så der genskabes den tidligere åbne kile med kig fra Bygaden til
engarealerne.
Ny bebyggelse:
De 11 nye boliger i delområde B bør max være med trempelhøjde på 1 m, idet der ikke i området ses huse med
trempel, og vil derfor virke dominerende i lokalområdet/også Hasseris enge bebyggelsen.
Tage i område B bør udføres med rød tegl som beboelser generelt i Gl, Hasseris, kun lader og staldbygninger er med
pap- eller stålplade tage.
I delområde C bør de 3 nye huse ikke opføres med trempel, men som alm. sadeltagshuse som Bygaden 22 er i dag,
og som huse er opført med i nærområdet, når der ses bort fra Bygaden 28. Og selvfølgelig er standard for huse i
nærområdet.
Veje, stier og parkering:
Dobbelt udnyttelse af P-pladser i delområde A mellem boliger/erhverv kan ikke accepteres. SKAL ændres således, at
de min. 14 viste P-pladser alene er for erhverv. (Ejeren af erhvervsdelen i underetagen har fornylig i medierne
bebudet, der bliver behov for yderligere ansættelser).
Der er 2 erhvervsvirksomheder i syd- og østfløjen, kvadratmæssigt kan der blive mange ansatte til de få P-pladser.
I delområde B bør etableres min. 6 P-pladser i lommen mod nord. Hver husstand har i dag 2 biler, og der kan kun
være 1 bil ved boligen.
I delområde C er vist passende p-pladser udover den ved boligen.
Alle vejarealer skal udføres med tæt belægning og ikke grus eller ral, som eksisterende pga støj og overflade, som
ikke tåler snerydning.
Stier, som er gennemgående fra syd til nord, asfalteres, så de kan benyttes som cykelvej til og fra skole for områdets
børn og bør forlænges ud til de nye boligområder ved Anna Anchersvej, da den gamle Bygade ikke er egnet til biler
og cykler, da den oprindeligt breddemæssigt er etableret til kørsel med hestevogne.
1

9. Indsigelse
Bygades bredde er for smal til den allerede eksisterende trafik og skiltning med 3500 kg respekteres overhovedet
IKKE.

Aalborg, den 5. Juni 2020, kl. 23.00.
Preben Søndergaard
Jane Søndergaard
Ejendomsselskabet Hjørnet A/S
ID: 1398
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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