1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. maj 2020 12:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 20-05-2020 12:58:00
Navn: Rasmus Olsen
Adresse: Højens Alle 13a
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 41622345
Email: razols@hotmail.com
Emne: Parkering
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vil det være muligt for alle at benytte de nye p-pladser der kommer i forbindelse med de nye boliger? Jeg tænker
specielt på Højens Alle 13 og Højens Alle 13a. Vi (Eller vores gæster) kan jo ikke længere parkere på vejen foran
vores grund. (Da det bliver en del af et T-kryds)
ID: 1358
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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1.1 Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. maj 2020 13:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 20-05-2020 13:09:00
Navn: Rasmus Olsen
Adresse: Højens alle 13a
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 41622345
Email: razols@hotmail.com
Emne: Dokumentering/dækning af eventuelle skader
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Da der jo kommer en del tung trafik i forbindelse med byggeriet, vil jeg gerne vide hvordan vi skal dokumentere
eventuelle skader. (fx sætningsskader) Skal vi video/foto dokumentere hele ejendommen før byggeriet starter? og
Hvis forsikring skal dække eventuelle skader?
ID: 1359
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

2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. maj 2020 11:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 26-05-2020 11:01:00
Navn: Randi Holm
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: randi.holm1@gmail.com
Emne: Samlet indsigelser fra indsiger
Kategori: Kommentar
Kommentar:
- Skellet mellem matrikel 11cp og 8bq/Højens Alle 8 skal være placeret længere inde på matrikel 11cp.
- Det skal sikres, at der ikke sker afvanding/jordskred ind på matrikel 8bq fra den nye vej også ved ekstrem regn.
- Hvordan sikres matrikel 8bq mod jordskred/regnvand mv. under udførelsen af området dvs. før der etableres
endelig vej og afvandingssystem.
Det skal sikres at eksisterende beplantning ved/på eksisterende ejendomme omkring matrikel 11cp ikke lider skades
under udførelsen.
Hvordan sikres det, at man har adgang til det grønne område/eksisterende stier under udførelsen, f.eks. at hele
området ikke lukkes med hegn i lange perioder.
- Da der ikke er vist beplantningsbælte ved matrikel 8bq, forventes det, at træer bag/på matrikel 8bq bibeholdes.
Bør indskrives i lokalplansbestemmelser/kortbilag 3.
- Tages der i planlægningen højde for de nuværende træer på matrikel 8br.
- Fortov er ikke beskrevet i lokalplanen.
På kortbilag 4 er der i område B sydvest vist fortov til 3 boliger, dette fortov skal rykke mod nord, da det overlapper
matrikel 8bq.
I pkt. 8.5 står ”Der skal minimum etableres 1 parkeringsplads på egen grund.” betyder dette, at der må køres på
fortovet, der hvor der ikke er vejadgang f.eks. grundene i område B syd vest.
- Vi forventer at alle ændringer som kommunen vil dispensere fra kommer i nabohøring iht. pkt. 15.5.
Derudover vil vi gerne se den endelige udførelsesplan/byggemodning, før det udføres.
- Da tidspunkt for oprettelse af grundejerforening ikke er fastsat iht. pkt. 11.4, kan man så risikere, at området bliver
ibrugtaget uden at der er oprettet en grundejerforening. I denne situation, hvem er så ansvarlig for vedligeholdelse
af området f.eks. afvandingssystem og grønne arealer.
- Det er svært at forholde sig til hvor høje bygningerne vil blive, når der ikke er fastlagt niveauplan for de enkelte
boliger. Bliver alle niveauplaner fastsat samtidig, så man er sikke på, at det bliver ensartet.
Forhåbningen er at alle vil overholde vejledningen i punkt 5.3, kan det indskrives i selve lokalplanbestemmelserne.
- Der er ikke beskrevet noget krav til belysning af veje, fortov og stier. Det skal sikres at lys-niveauet ikke bliver så
højt, at det er generende for de eksisterende boliger samt lysforurening af naturen.
- I pkt. 7.1 står der at der ved udformning og etablering af beplantningen skal der tages hensyn til udsigts- og
belysningsforhold for byggefelterne, dette skal vel også gælde for eksisterende boliger omkransende matrikel 11cp.
1

2. Indsigelse

ID: 1383
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.

2

2.1 Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. maj 2020 16:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 24-05-2020 16:30:00
Navn: Randi Holm
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: randi.holm1@gmail.com
Emne: Betingelser for ibrugtagning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Teksten i pkt. 12 betyder det, at der må ske indflytning i området før regnvandshåndteringen er udført og hvordan
skal regnvandet håndteres, når 7.9 og 9.3 ikke er udført.
Samt hvorfor er det ikke et krav at 8.1 er udført før ibrugtagning.

ID: 1377
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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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. maj 2020 19:59
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 26-05-2020 19:59:00
Navn: Lars Rye Kristensen
Adresse: Rønne Allè 1
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 20453226
Email: krogrye@mail.tele.dk
Emne: Fejl i fastsættelse af høringsperiode
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Forslag til Lokalplan 2-4-102
Boliger, Zangenbergs Allé, Lindholm
Fejl i fastsættelse af høringsperiode.
Mandag d. 11/5 godkender Aalborg Byråd forslag til ovennævnte lokalplan. Planen blev som punkt 19 på
dagsordenen godkendt til at blive sendt i høring i 4 uger.
Fredag d. 15/5 bliver forslaget offentliggjort og sendt til e-boks til eksisterende nærtboende borgere.
I skrivelsen er høringsfristen anført til at være fra 15. maj til 5. juni 2020. Dette står anført to steder på samme side.
15. maj til 5. juni er alene tre uger og ikke 4 uger som vedtaget af byrådet.
Jfr. Planlovens §24 kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på 4-8 uger.
Kommunen er ved et planforslag forpligtet til at sikre, at den høringsfrist, der fastsættes, tillader rimelig tid til
inddragelse af offentligheden.
Når kommunen skal vurdere, hvor lang en høringsperiode der er nødvendig for, at der gives offentligheden rimelig
tid til deltagelse i høringsprocessen, skal der tages hensyn til – blandt andet – planforslagets karakter, områdets
beliggenhed, planens kompleksitet og omfanget af høringsmaterialet.
Herudover må der tages hensyn til, at høringsperioden indeholder Kr. Himmelfart og Pinse. Høringsperioden bør
forlænges, så der reelt sikres mulighed for at deltage.
Det vurderes som en fejl, at høringsfristen ikke er fastsat i overensstemmelse med byrådets beslutning og
planlovens forskrifter. Det forventes derudover, at der forlænges med de nævnte helligdage.
1

3. Indsigelse

Mvh Lars Rye og Tove Krog

ID: 1384
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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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
15. juni 2020 20:28
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 15-06-2020 20:28:00
Navn: Rolf Gravesen
Adresse: Morgenfruevej 3
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 24632989
Email: rolf_gravesen@hotmail.com
Emne: Lokalplan 2-4-102 - Zangenbergs Allé, Lindholm
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som mangeårig interessent for områdets udvikling, med henblik på køb af byggegrund, er jeg skuffet over det udkast
Aalborg Kommune er kommet med, til det lokalplansforslag der er sat i høring.
Jeg mener at forslaget er alt for ambitiøst til Nørresundby.
Forslaget med byggefelter, mener jeg hører hjemme i Hasserisområdet, hvor lignende tidligere er blevet udstykket,
men ikke i Nørresundby. Udkastet med byggefelter kan ikke sammenlignes med noget tilsvarende for området, eller
i den resterende del af Nørresundby.
Det er ikke nogen hemmelig at vi, efter mange års venten, havde håbet på ”standard” byggegrunde på 600-1000 m2,
hvilket byen efterspørger.
Mange ældre huse bliver købt og revet ned, da der ikke findes et bedre alternativ til nybyggeri i Nørresundby.
Det er også vigtigt at huske på, at Zangenbergs Allé bliver den første udstykning i Nørresundby i mange år, hvorved
jeg mener Aalborg kommune ville ramme efterspørgslen bedre med mere traditionelle byggegrunde.
Ud fra det lokalplansforslag der er sat i høring, kan jeg ikke se hindringer for området, ved at der bliver udstykket
byggerundet fremfor byggefelter. Det vil stadig være muligt at holde den grønne linje, og den offentlige
tilgængelighed for området.
Samtidig vil byggegrunde på 700-1000 m2 ramme et bredere segment, hvor børnefamilier med ønske om egen have
vil være inkluderet.
Forsalget rammer, efter min vurdering, en smal målgruppe, både når man ser på efterspørgslen iht. udkastet, men
også når man ser på det økonomiske råderum, ift. de krav der stilles til nybyggeri i området.
Selv om vi havde til hensigt at bygge et hus i funkisstil, er det min vurdering, at det oplæg til arkitektur som er
indarbejdet i forsalget, vil betyde en øget pris på nybyggeri på +30 % ift. traditionelt byggeri.
I lokalplanforsalget er der lagt op til, at der for delområde A må byges tæt-lav bebyggelse på op til 220 m2.
Med de begrænsninger lokalplanen stiller til terrænregulering, maks. højde, samt variation i facaderne mod øst og
vest, kan jeg ikke se, at der er muligt at opnå den angivne størrelse på 220 m2 for bebyggelse.
1

4. Indsigelse
Jeg vil gerne rose Aalborg Kommune for at der endelig sker noget for området, og at der bliver udstykket i
Nørresundby. Vi havde dog håbet at forsalget ville være lidt mindre ambitiøst, således at der bliver udstykket med
traditionelle byggegrunde.
Vi synes det er godt at man vil bibeholde den vilde natur, og bringe naturen ind i overgangen mellem land og by.
Ligeledes synes vi det dejligt at der stilles krav til det arkitektoniske, således at der opnås en mere harmonisk bydel,
ift. hvad der ses for andre området i kommunen.

Vi håber I vil tage lokalplansforslaget op til genovervejelse, med håb om et mere realistisk udkast til en lokalplan, ift.
den resterende bydel og de som efterspørger byggegrunde.

ID: 1409
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>
24. juni 2020 10:54
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 24-06-2020 10:54:00
Navn: Mads Hvolby
Adresse: Rønne Allé 4
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 40532631
Email: mh@le34.dk
Emne: Bemærkninger fra Rønne Allé
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se venligst vedlagte dokument med bemærkninger til lokalplanforslaget vedr. Zangenbergs Allé.
Fra beboerne på Rønne Allé.
ID: 1426
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

Bemærkninger til:
Lokalplan 2-4-102
Boliger, Zangenbergs Allé, Lindholm
Udkast
Rønne Allé, Lindholm 22. juni 2020

Disse bemærkninger til lokalplan forslaget fremsendes på vegne af beboerne på Rønne Allé:

Tove Krog og Lars Rye Kristensen,
Jannie og Kent Hangaard,
Gro Wølstad og Pierre Nicolaj Juhl,
Anette og Mads Hvolby,
Benthe og Orla Hav,
Trine og Jan Kaae Pedersen,
Dorthe og Mogens Christensen,
Bente Linnemann,

Rønne Alle 1
Rønne Allé 2
Rønne Allé 3
Rønne Allé 4
Rønne Allé 5
Rønne Allé 6
Rønne Allé 7
Rønne Allé 8

Bemærkninger omfatter følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bilag
A

B

Indledning
Miljøundersøgelse?
Støjkonsekvenszone
Eksisterende bebyggelse
Regulering af højdeforhold i lokalplanen
Belysningsforhold
Afslutning og underskrift.

Visualisering af mulig konsekvens for udsigtsforholdene fra eksisterende
bebyggelse på Rønne Allé.
Eksempel på fastlagte gulvkoter i lokalplan, Støvring.
Dette princip har også været anvendt af Aalborg Kommune i forbindelse med det interne
udkast til lokalplan for det aktuelle område der forelå i december 2005 (LP 12-071). Som
dengang oplyst ved telefonisk samtale med daværende lokalplanlægger ved Aalborg
Kommune: Lars Teglgaard.
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Ad 1

Indledning

Indledningsvist vil vi rose det udarbejdede forslag, der på god vis udnytter områdets karakteristika som
grundlag for forslag til boligbebyggelse.
Det fornemmes også, at der i udpræget grad tages hensyn til hævdvundne arealer og stier. Dog bør den
(formodentlig) hævdvundne sti langs bagskellene af bebyggelsen på Højens Allé bibeholdes, idet dette er et
udpræget ønske fra beboerne her.

Ad 2

Miljøundersøgelse?

Af byrådsreferatets pkt. 19 fra mødet d. 11/5 fremgår det, at byrådet godkender By- og Landskabsudvalgets
indstilling om, at der ikke skal laves en miljørapport. Hvorfor denne indstilling? Er der afklaring på:
Støv og støj fra industri/erhvervsområdet Voerbjergsvej
Støjgener fra nye trafikanlæg til lufthavnen
Støjgener fra evt. kommende 3. Limfjordsforbindelse over Egholm med motorvejsanlæg i Lindholm
Støjgener fra lufthavnen
Støjgener fra skydebanen på Hvorupvej
Med hensyn til det sidstnævnte forhold omkring støjgener fra skydebanen oplever visse beboere på Rønne
Allé stadig store gener herfra.
Der opretholdes stadig klager over forholdene herom.
Det forekommer, at der er ganske mange forhold, der betinger en miljøundersøgelse!
På hvilket grundlag er der indstillet og besluttet, at der ikke bør gennemføres en miljøundersøgelse?

Ad 3

Støjkonsekvenszone

Da en konstateret ’støjkonsekvenszone’ ses at have meget stor betydning for forslag til boligers placering
beder vi om at få adgang til den rapport der redegør for støjforholdene.

Ad 4

Eksisterende, tilgrænsende bebyggelse

I forslaget på side 7 anføres, at den tilgrænsende bebyggelse primært er karakteriseret af bebyggelse i 2
plan.
Realiteten er dog, at ud af 12 tilgrænsende huse beliggende på Højens Allé er de 10 i eet plan, 2 i 1½ plan
samt et enkelt i 2 plan.
Tre af fire huse på Rønne Allé som tilstøder den foreslåede bebyggelse er alle et-plans huse. Det fjerde, der
ikke støder direkte op mod planlagt ny bebyggelse, er i 1½ plan. Denne bygning ligger lavere i terrænet. De
fire boligers terrasser er i stort set samme niveau.
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Ad 5

Regulering af højdeforhold i lokalplanen

Lokalplanen er i sit udkast ganske stram i sin regulering af de plane forhold – dvs. placering af veje,
byggefelter og arealdisponeringer som hele. Derimod er der bekymrende få reguleringer vedr.
højdeforholdene. Der omtales ’terrænregulering i begrænset omfang’ som værende +/- 1 meter. +/- én
meter er ganske meget og strider mod det sædvanlige i en lokalplan (max +/- 0,5 m).
Højdeforholdene er dog ganske afgørende for udsigtsmulighederne for ny såvel eksisterende bebyggelse.
Bemærkningshaverne til nærværende har derfor fået udarbejdet eksempler på visualiseringer af det
nybyggeri, lokalplanen i sit nuværende udkast giver mulighed for: ’rumligt byggefelt’ på grundplan 10,5 x
10,5 m og 7 meters byggehøjde efter terrænregulering på en meter. De ’rumlige byggefelter’ (kasser) er
placeret – geometrisk korrekt - i eksisterende terræn ud fra middelkoten for det pågældende felt.
Visualiseringerne som er medtaget som Bilag A til disse bemærkninger viser udsigt fra henholdsvis Rønne
Allé 2, 4 og 6 mod vest fra stående højde på de respektive terrasser.
Derfor foreslås der enkelte ændringer – præciseringer – vedrørende de øverste huse i lokalplanen
(østligste), der helt bevarer planens udnyttelsesgrad, og som vil kunne tilgodese udsigtsønsker fra de tre etplans ’udsigtshuse’ på Rønne Alle (samt det fjerde i 1½ plan, lavere beliggende). Disse huse er i
udgangspunktet opført i lav højde og i respekt for de bagvedliggendes (øst-siden af Rønne Allé)
udsigtsforhold. Dette hensynsfulde princip ses gerne iagttaget gennem den aktuelle lokalplan.
Det foreslås generelt, at der for hver ny parcel fastlægges et niveauplan i lokalplanen, evt. ud fra en
foreløbig projektering af boligvejenes længde- og tværsnit. Dette vil forbedre sikkerheden for at
lokalplanens formål om et attraktivt boligområde med god helhedsvirkning mellem bebyggelsen og
landskabet opfyldes, herunder at udsigten fra de enkelte bebyggelser optimeres. Samtidigt vil § 5.3 være
meget lettere at administrere i byggesagsbehandlingen, uden de velkendte skønsmæssige afgørelser der
kan give anledning til meget diskussion og naboklager, samt uskønne løsninger som følge af, at boligbyggeri
typisk opføres (og byggeansøges) i tilfældig orden.
Samtidigt må det være et rimeligt krav at tilgodese de nuværende udsigtsmuligheder fra boligerne på
Rønne Allé, hvilket faktisk vil kunne ske, hvis ovenstående indføjes i lokalplanen.
For ikke at genere udsigtsmuligheder for de nuværende boliger på Rønne Allé unødigt, foreslår vi at ingen
del af det nye byggeri overstiger kote 32,0 m.
Dette vil reelt kun have (mindre) betydning for de 3 østligste byggefelter på kortbilag 2. Såvel her som
generelt i området indbyder terrænet til bygning af parterreplan mod vest. Hvis adgangsvejen tilpasses
optimalt til det eksisterende terræn, vil denne få en middelkote på ca. 25,5 m ved disse 3 boliger. Dette
giver et naturligt koteniveau på ca. 25,75 for fundamentet for parterreplanet. Da den samlede maximale
bygningshøjde på 7 m jf. illustration regnes herfra, kunne disse 3 boliger iht. Lokalplan forslaget max.
komme op i kote 32,75 m. Det er imidlertid sagtens muligt at opføre 2 plan i en højde af 6,25 m, trods
isoleringskrav, hvormed det foreslåede max. på 32,0 m kan overholdes. For de nævnte boliger vil
stueplanet mod øst ved optimal indpasning i terræn have en fundaments-kote på ca. 27,75 m. Derved kan
parterrehusene ved en maksimal højde på 32 m også opfylde § 6.4 (max. 5 grader hældning), uden at
stueplan mod øst bliver unaturligt højt.
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Principskitse med udgangspunkt i de faktiske terrænforhold og indtegnet ’højdegrænseplan’.
Bygningsplacering tilgodeser udsigtsforhold for nye såvel eksisterende beboere.

Ovenstående forslag til højdebegrænsning vil også medvirke til at undgå indbliksgener mod/fra de
eksisterende boliger på Rønne Allé samt nye boliger på Zangensbergs Allé

Ad 7

Belysningsforhold

Kommende vejbelysning på Zangenbergs Alle bør være af en karakter, der ikke generer unødigt.
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Bilag A
Visualiseringer
Byggefeltet: 10,5 x 10,5 x 7 m er placeret på middelkoten for feltets placering i eksisterende terræn og der
er foretaget 1 meter terrænregulering.
Visualiseringen er ’set’ fra stående højde på den respektive terrasse.
Udsigt fra terrassen RA2:

Udsigt fra terrassen RA2:
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Udsigt fra terrassen RA4:

Udsigt fra terrassen RA4:
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Udsigt fra terrassen RA6:

Udsigt fra terrassen RA6:
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Bilag B
Eksempel på fastlagte gulvkoter i lokalplan
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. juni 2020 17:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 24-06-2020 17:17:00
Navn: Nina Hylkjær
Adresse: Højens Alle' 12
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 22613773
Email: alle-12@hotmail.com
Emne: Indsigelse til lokalplans-forslag 2-4-102 Zangenberg Alle'
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse til lokalplans-forslag 2-4-102 Zangenberg Alle'.
Se venligst vedhæftede fil.
ID: 1427
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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Aalborg kommune,
By- og Landskabsforvaltningen

Lindholm 24. juni 2020

Ved vores køb af Højens Alle’ 12 i 2003 var det en væsentlig forudsætning, at ikke havde
naboer på bagsiden af vores hus, men marker hvor vi kunne sætte os og nyde det åbne
landskab.
På kommunen fik vi fortalt, at der ikke ville blive bygget på arealet 11 cp. Aldrig var svaret, da
området var og stadig er landzone.
I Kommuneplan og byplanramme var der på det tidspunkt ingen indikation af udstykning på
11cp.
Vi bor lige op og ned af arealerne som Aalborg kommune har udlagt til rekreativt område pga.
af støj. Vi har valgt at leve med støjen pga. herlighedsværdien af ingen naboer mod nord. Nu
vil Aalborg kommune så tilføre os ekstra støj ved at give os 32 boliger med minimum 1,5 bil pr
husstand, vej på 3 sider, og 13 P-plader på 2 sider af ens grund. Helt ærligt - det er ikke rimligt !
Ejendomsværdien af vores hus bliver forringet, så denne udstykning vil ramme os økonomisk.
Vi forstår slet ikke projektet fra N+P arkitektur med den fortættede del for at åbne ud til det
fredet område under Lindholm Høje, i henhold til lokalplansforslaget 2-4-102 side 9 – Vi bliver
pludselig til et fortættet område – vi ønsker et åbent areal, derfor har vi købt hus her! Vi kan
forstå, at der er planer om at bygge 2 plans huse i 7 meters højde, hvor Højens Alle og Rønne
Alle’ er 1- og 1½ plans huse. Det finder vi upassende, da det vil forringe forholdende for de
eksisterende boliger i området.
Vi har d 8/11 2019 været i direkte dialog med Andreas Frej, By og landskabsforvaltning, samt
Hans Henrik Henriksen ved flere lejligheder i løbet af 2019 , efter at vi erfarede, at Aalborg
kommune havde erhvervet vores nabohus for at benytte grunden til indkørsel til arealet bag
vores hus 11cp. Med lokalplansforslag 2-4-102 viser det dog tydeligt, at Aalborg kommune ikke
har lyttet til vores bekymringer og forslag. Vi oplever manglende forståelse for vores situation,
og oplever det som nærmest chikane med vej på 3 sider, 13 p-pladser på 2 sider af vores hus
samt 6 stk. høje træer plantet mod vest, som vil give skygge i haven og tage udsigt mod vest
med træer og mod nord med bebyggelse!
Med hensyn til nabohøring, vedrørende udarbejdelsen af lokalplansforslaget har der ingen
dialog været 1. når der i Jeres planstrategi 2019 står: ” Det ligger byrådet meget på sinde at udvikle
kommunen sammen med borgere.”
2. Planstrategi 2016: Aalborg Dogmer om menneskets trivsel: ” Det at høre til et sted og
have indflydelse på eget liv giver livskvalitet og mening.”
3. ”Attraktiv by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men sammen med borgerne!”
4. ”Forbundenhed til natur skaber sammen med forståelsen af byens landskaber og
steder trivsel, identitet og tryghed.”
Hold os ude af ” the tough little big city”- Lad os forblive i provinsen.
Værdifuldt kulturmiljø: ”Området omkring Lindholm Høje er udpeget som værdifuldt
kulturmiljø. Her må der ikke udføres byggeri, anlægsarbejde, og andre indgreb, der i væsentlig
grad vil forringe oplevelsen af områdets kvaliteter”.(kommuneplan - redegørelse Nørresundby)
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Indsigelser til lokalplansforslag 2-4-102 Zangenberg Alle’.
Realiseringen af denne lokalplan er ikke mulig, da Aalborg kommune ikke kan overholde
skovbyggelinjen.
Aalborg kommune tager det for givet, at de kan fjerne de beskyttende regler for vores natur.
Aalborg kommune vil ansøge miljøstyrelsen om ophævelse af gældende regler for at foretage
denne udstykning.
Aalborg kommune bøjer og tilpasser gældende lovgivning efter deres behov.

Aalborg kommune har ikke foretaget en miljøvurdering af området, 11cP før lokalplansforslag.
Området er levende af frøer og tusser i løbet af foråret/sommeren. Flagermusene farer afsted
efter insekter på det vildtvoksende areal 11cP. Nattergalen slår sin trille, når vi sidder på vores
terrasse. Der findes ligeledes masser af sommerfuglearter – mon de er sjældne og beskyttede
ligesom på Lundby Hede?

2.2 Område om zonestatus.
Hvordan kan det lade sig gøre at bygge i landzone? (kortbilag 1. Matrikelkort. Side 54)

Hvis Aalborg kommune alligevel vælger at tilsidesætte gældende lovgivning har vi følgende
indsigelse til lokalplansforslaget 2-4-102 Zangenberg Alle’.
6.2. Facader
Facader udføres i rå mursten. Nej tak til vandskurede, malede eller kalkede facader. Vi ønsker
et naturligt look midt i naturen.
6.3. Farver
Farvemæssigt skal facaderne fremtræde i materialernes naturlige farver. Ikke hvid, sort eller
jordfarver. Naturlige stenfarver til ære for Augusta Zangenberg.
7.6. Terræn
Terrænregulering kun med minus 1 meter og ikke plus 1 meter. Når faldet på arealet kun er 10
meter vil det virke for voldsomt at hæve husene.
7.7 Beplantningsbælte
Beplantningsbæltet mod syd ønskes forlænget ned forbi 8bs og ikke kun halvejs. Beplantning
udenfor ens matrikel efter eget ønske fra beplantningslisten i samarbejde med Aalborg
kommune, så de enkelte matrikler selv kan vælge højden på beplantningen bag deres haver og

derved selv bestemme udsigts- og belysningsforhold. Alle matrikler på Højens Alle’ lige numre
har udgang til 11cP og dette ønskes bevaret.
6. Indsigelse

7.8 Træer langs ankomstvej
Nej tak til 10 meter høje alle’ træer langs ankomstvej på 8br!
Som der står i udkastet til lokalplanen i stk. 7.1: Ved udformning og etablering af beplantning
skal der tages hensyn til udsigt- og belysningsforhold for byggefelterne.
Dette må også gøre sig gældende for eksisterende bebyggelse!
I tillæg til kommuneplans indhold fra møde 28.02. 2005 skrives:” Der er også lagt vægt på at
sikre terræn- og udsigtskvaliteter.”
Vi ønsker ikke vores have henlagt i skygge og blade fra 10 meter høje træer plantet mod vest.
Vi ønsker sten gabioner eller beplantede støjbats til at tage lysgener fra de svingende biler,
som kommer opad Højens Alle’.
Stensætninger i stedet for nye 10 meter høje træer på Alle’n til ære for Augusta Zangenberg.
Ellers kald området noget andet Zangenbergs Have, gade, bakke…
Højens Alle’ har ingen alle’ træer.
På grunden 8br står 3 gamle træer, som bør bevares, for at knytte nyt og gammelt sammen.

Foto af 8br, hvor der ifølge lokalplansforslaget ønskes vej og 6 stk. 10 meter høje træet

8.2 Veje
Veje kan ikke flyttes længere mod syd ved udarbejdelsen, som det er angivet i
lokalplansforslaget.
Permeable asfalt ønskes på vejene.
Hvorfor går der ikke kun én vej rundt og op gennem støjkonsekvenszonen? – det vil give en
grøn kile (det Aalborg kommune siger de så gerne vil have) til den eksisterende bebyggelse.
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Vi bor her, fordi vi har brug for åbne vidder og vi får nu vej på 3 sider af vores grund.
Herlighedsværdien ved beliggenheden af vores bolig forsvinder med det kommende byggeri.

8.4. Stier
Ønsker stien mod syd bevaret – stien har været der i mindst 30 år og er vores adgang til
arealet via vores baghaver. Vi mener, at beboerne på Højens Alle’s lige numre har vundet
hævd på området, hvor alle har udgang til.

Foto af sti på 11cp bag Højens Alle mod syd.

6. Indsigelse

8.5 Parkering
Minimum 1 parkeringsplads på egen grund bør gælde både område A og B.
De 13 pladser som vil omring vores matrikel 8bs ønskes fjernes.
P-pladsen med plads til 8 biler ligger helt til skel – lige op til vores terrasse og i ud flyvningen
for vores bier. P-plads med plads til 5 biler ligger hele vejen langs vores have.
Hvis alle huse i delområde A mod vest rykkes mod nord, kan der etableres en p-plads på 13
pladser på den trafiksikre side af vejen til rækkehusene mod vest.
Alle p-pladser i A&B afskærmes med sten gabioner eller hegn iflg. beplantningslisten.

Foto.1: Det er ind mod vores have langs vores hæk I vil anlægge 5 p-pladser.
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Foto 2: 13 p-pladser lige op af vores opbyggede hegn og op af vores terrasse samt ved vores dør, som
fører ud til 11cp,

9.3 Regnvand
Endnu en dispensation skal gives for regnvandsanlæg pga. bebyggelse indenfor 9,3 km fra
lufthavnen.
Side 7Aalborg kommune begrænser forsvaret, ved at bygge så tæt på skydebanen. Skydebanen
bliver brugt af alle værn samt politiet og er fuldt booket op. Ønsker Aalborg kommune ikke
disse arbejdspladser? Det må da dreje sig om en vis skatteindtægt.
Side 7 Den grønne Aalborg kommune vil fælde et gammelt læbælte, som jo virkelig er en del af
historien her kampen mod sandflugten på disse marker.

Mangel: Belysningsplan
Der mangler en belysningsplan for området.
Vi ønsker en lav belysning i området for at undgå lysforurening.
Ingen høje gadelygter – slet ikke på 8br og 11cp!
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Afsender:
Nina Hylkjær og Lars-Henrik Dahlberg,
Højens Alle’ 12,
9400 Nørresundby.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. juni 2020 00:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 25-06-2020 00:03:00
Navn: Ellen Bech Hald
Adresse: Højens Allé 13
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 31369652
Email: hald.e@hotmail.com
Emne: Bemærkninger til planforslag 2-4-102
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bemærkninger fremgår af vedhæftet fil. Vedhæftede bemærkninger skal tillige anses som indsigelse imod
planforslaget.
ID: 1428
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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7. Indsigelse

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Aalborg Kommune

Jørgen U. Grønborg (H)
Anders Kirk (H)
Henrik Feldt-Rasmussen (H)
Anette Fløe
Ulrik Grønborg (L)
Hanne Fabricius-Haunstrup (L)
Anni Nørgaard Clausen (H)
Amalie Baden
Claus Emil Engel Johansen (L)
Anders Stig Vestergaard (H)
Kristian Ravn-Petersen
Jørgen Chr. Dan-Weibel (H)
Helle Birgitte Jensen
Louise Kassentoft Windfeld
Kristina Svendsen, adv.fm.
Ryesgade 31
8000 Aarhus C

Vedr.

Lokalplan 2-4-102

Kære Aalborg Kommune,
Jeg skal hermed på vegne af ejeren af ejendommen Højens Allé 13, Nørresundby,
Ellen Bech Hald, fremkomme med nedenstående bemærkninger til planforslaget.
Området omkring Højens Allé ses med planforslaget at ville blive væsentlig mere
trafikeret samt øget støjniveau end på nuværende tidspunkt.
Der ses tillige at ville komme et noget større trafikpres på de små veje i området,
hvor der også ofte holder bilen på vejene. Det er svært at se, hvorledes dette vil
kunne afhjælpes på skånsom vis med det eksisterende vejnet henset til omfanget af
det påtænkte byggeri. Der bør tillige tages højde for hastighed til fare for børn og
dyr.
Der bør endvidere tages højde for udmåling af erstatning for permanent værdiforringelse af de omkringliggende huse, herunder særligt matrikler på Højens allé i
forhold til særligt nedenstående værdiforringende elementer:
Ud for Højens Allé 13 ses således at ville blive etableret et T-kryds, hvorved
Højens Allé 13 vil blive væsentligt lyseksponeret i forhold til køretøjer kørende til
og fra nybyggeriet.
Lys fra højere beliggende beboelse kan tillige være til gene for nærmeste beliggende huse på Højens Alle, da disse ligger lavere. Områdets ugenerthed ses således at
ville blive ændret væsentligt.
Der vil omkring Højens Allé 13 tillige ske forringelse af eksisterende parkeringsmuligheder på Højens Alle for parceller ved ny stikvej, pga. T-kryds og parkeringsregler i forhold hertil. Dette bør parcellerne ved ny stikvej tillige kompenseres for.
I forhold til selve byggeriet bør tages højde for følgende:
-

Tung trafik/akseltryk i byggeperiode, herunder forudgående vurdering af,
hvilket akseltryk Højens Allé er beregnet til?

Kontoret holder ferielukket i uge 29 og 30
Ved uopsættelige forretninger kan kontoret kontaktes telefonisk fra kl. 10-11.

Afdelingskontor:
Algade 44, 1. sal
9000 Aalborg
Afdelingskontor:
Rosenkrantzgade 12
7700 Thisted
Telefon 86 13 06 00
Mail: info@askt.dk
CVR DK – 32 28 30 12
Bank: 2211 0044 231 832
www.askt.dk
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-

Pilotering i forhold til, hvad de omkringliggende ejendomme kan tåle uden
fremkomst af skader.

-

Parkering af store køretøjer på Højens Allé vil besværliggøre ind- og udkørsel fra de matrikler beliggende overfor ny stikvej.

Parcellerne på Højens Allé bør så vidt muligt medinddrages i de konkrete beslutning, der foretages i relation til implementeringen af planforslaget.
Det forbeholdes at fremkomme med yderligere bemærkninger til planforslaget.
Med venlig hilsen
Claus Johansen,
Advokat (L)

cj@askt.dk

(Fremsendt elektronisk og derfor ikke underskrevet)

8. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. juni 2020 18:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 25-06-2020 18:14:00
Navn: Jytte og Tommy Andersen
Adresse: Højens Alle' 16
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 20986034
Email: jytteogtommy@gmail.com
Emne: Hævt indsigelse til Aalborg kommune for lokalplansforslag 2-4-102 Zangenberg Alle', Lindholm.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi gør hævd på diget 4 meter ud fra grundarealet 8bu Højens Alle' 16, da vi har holdt og benyttet det i 57 år ( uden
påmindelse om vi ikke måtte). Så efter alle de år, går vi ud fra det tilhører grundarealet nr. 16. Vi har holdt det med
buske for vores udsyn og for mange andre, som færdes på græs stien til Lindholm Høje.
ID: 1430
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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9. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. juni 2020 21:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 25-06-2020 21:30:00
Navn: Line Lillelund
Adresse: Højens alle 18
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 27216224
Email: line12hansen@hotmail.com
Emne: Indsigelser Zankenbergs Alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelser Zankenbergs Alle - fra Højens alle 18
ID: 1431
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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Vedrørende Lokalplan 2-4-102
Følgende bemærkninger til lokalplan forslaget indsendes på vegne af Højens alle 18.
Bemærkninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indledningen
Eksisterende bebyggelse og Regulering af højdeforhold – niveau fastsættelse
Vejføring
Parkering
Belysning
Affaldshåndtering
Dispensationer
Øget trafik på Højens alle

1. Indledningen
Efter gennemlæsning af lokalplan forslaget var den første indskydelse, at der er lavet en stramlokalplan, med nogle
tydelige takter fra Aalborg Kommunes side. Ønsker om at skabe overgang mellem eksisterende bebyggelse og ny
bebyggelse synes vi ikke lykkes med nuværende forslag.
Overordnet er forslagets placering af byggefelter i acceptabelafstanden fra Højens Alle 18– men højden på byggeriet
ift. eksisterende byggeris udsigt, som følge af manglende konkret terrænniveau giver anledning til bekymringer.
Dertil undre det os at man vælge at vejfører langs bagsiden af Højens Alle 12,14,16 og 18, når man har mulighed for
at kører trafikken ud i det uudnyttet støjkonsekvenszone.

2. Eksisterende bebyggelse og terrænhøjden.
Placeringen af selve byggefelter i afstand til Højens alle 18 kan accepteres men ønskes ikke tættere på.
-

-

Der gøres dog opmærksom på, at ikke længere vil være en privat krog i haven på Højens alle 18 grundet
højden på byggeriet.
Højden på den nye bebyggelse bekymrer i forhold til det forventet slutniveau, hvor meget bliver der terræn
reguleret +1meter er meget og har betydning for mængden af indkig i haven, dertil udsigtsforholdene både i
stue plan og på 1.sal – begge reduceres kraftigt.
Det ønskes at man fastlægger et niveau på de enkelte byggefelter inden udstykningen, på denne måde sikre
man både kommende og nuværende beboere i området unødvendige konflikter og man kan
imødekommende eksisterende boligers udsigtsforhold.

3. Vejføringen
Det undre os, at man vælger, prioriterer ny bebyggelse frem for eksisterende bebyggelse, man vælger:
-

En vej fremfor at bevare en sti som har eksisteret i flere år tier og som I selv på s.6 i forslaget skriver tænkes
skal bevares.
Man pakker et hus ind i tre veje.
Øger støj og larm langs boliger, som ellers er ugeneret,

Fremfor at fører vejen imellem rækkehusene videre igennem de første sokkelgrunde og ende i den sidste klynge af
sokkelgrunde via støjkonsekvenszonen. Der er ved opmåling af det tilbageværende areal i støjkonsekvenszonen
tilstrækkelig plads til vejen. Denne løsning er mulig uden at flytte byggefelterne tættere på Højens Alle og Rønne
Alle. Hvorved man vil genere eksisterende bebyggelse mindste muligt, samt bevare den grønne sti og naturen.

9. Indsigelse

4. Parkering
Man har valgt, at der ikke skal være parkering ved de enkelte rækkehuse, men i stedet valgt at placerer parkeringen
op af eksisterende bebyggelses bagskel, uden hensyntagen til de støj- og lysgener, dette måtte medføre på
dagligbasis.
Der må kunne stilles krav om minimum en parkeringsplads ved hvert rækkehus – øvrige pladser kan placeres i
støjkonsekvenszonen.
Og såfremt vejføringen ikke ændres ønskes en reduktion i antallet af parkeringspladser langs bagsiden af Højens alle
18.

5. Belysning
Kommende belysning på Zankenbergs Alle bør ikke generere unødigt – dette gælder både langs evt. fortov og ved
evt. parkeringspladser.

6. Affaldshåndtering
Her mangler konkrete løsninger for rækkehusene – med det forslag der er forlagt med indtegnet stisystem og
vejføring – hvordan tænkes det at affaldet skal håndteres? Tænker man molokker på parkeringsarealerne?
Her vil vi gerne have en uddybning.

7. Dispensationer
Ved en hver form for dispensation på området forventer vi i Højens alle 18 at blive orienteret.

8. Øget trafik på Højens alle
Højens alle vil med udstykningen opleve en øget mængde trafik, der ønskes at holde hastigheden nede, hvorfor der
ønskes Bum på Højens alle til at nedsætte hastigheden.

Vi forventer at Aalborg Kommune tager dette og de andre indsigelser til sig – det skulle gerne være et område alle er
glad for bagefter.

Med Venlig Hilsen
Jakob og Line Lillelund, Højens Alle 18, 9400 Nørresundby
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. juni 2020 09:11
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 26-06-2020 09:11:00
Navn: Martin Sloth Andersen
Adresse: Østermarken 25
Postnr: 9280
By: Storvorde
Tlf: 26748118
Email: m.sloth.a@gmail.com
Emne: vdr. lokalplan 2-4-102 Lindholm Høje
Kategori: Kommentar
Kommentar:
DN Alborgs kommentarer vrd. lokalplan 2-4-102 - Lindholm Høje
ID: 1432
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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Storvorde d. 26. juni 2020

Vdr. Lokalplan 2-4-102 – Lindholm Høje

Vi har i DN Aalborg gennemgået byggeplanerne sydvest for Lindholm Høje.
Vi bemærker, at man har planer om at bygge lige til kanten af et §3-område. Og vi
bemærker, at man har et ønske om, at området bebygges af lavt byggeri, og at
bygningstætheden gradueres fra byen ud mod det åbne land. De skitserede bygninger i to
plan vidner i DN´s øjne ikke om lavt byggeri, der let falder ind i den omgivende natur.
Vi er i DN Aalborg bekymret for formuleringen i forbindelse med skovbyggelinjen mod
skovarealet ved Voerbjergvej sydvest for lokalplanområdet samt skovarealet ved Lindholm
Høje Museet nordøst for lokalplanområdet
Vi får i lokalplanen ikke oplyst hvor meget planen overskrider de 300 meter, som
skovbyggelinjen tilsiger.
Vi er i DN Aalborg ligeledes bekymret for formuleringen ” Realisering af lokalplanen
forudsætter, at skovbyggelinjen ophæves eller reduceres. Miljøstyrelsen er
myndighed og kan ansøges om ophævelse, når lokalplanen er vedtaget”. Her så vi
gerne, at man ansøgte om Miljøstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen før man
vedtager en lokalplan. I den nuværende formulering gives der udtryk for, at ophævelsen af
skovbyggelinjen er en formalitet, når først lokalplanen er vedtaget.
Vh
Martin Sloth Andersen
Formand, DN Aalborg
Østermarken 25
9280 Storvorde
m.sloth.a@gmail.com
29 28 81 18
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. juni 2020 23:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 26-06-2020 23:58:00
Navn: Vinni Sørensen
Adresse: Højens Alle 11
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 20457699
Email: vs.stoy@gmail.com
Emne: Indsigelse ifm. byudvidelse - Zangenbergs Alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede fil med indsigelser
ID: 1433
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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Indsigelse ifm. bebyggelse på engen bag Højens Alle, Zangenbergs Alle

Vi vil hermed gøre indsigelse ifm. bebyggelse på engen bag Højens Alle, det der fra kommunens side ønskes
opført som Zangenbergs Alle. Vi har følgende kritikpunkter:











Bebyggelse på engområdet ødelægger i høj grad naturlivet i og omkring Lindholm Høje samt
reducerer muligheden for at bruge området rekreativt, sådan som det fungerer i dag.
Der er manglende miljøudredelse, til trods for at nye kvarter ligger klods op ad beskyttede områder
- et område hvor der rent faktuelt er et rigt dyre- og planteliv herunder rovfugle, råvildt, ræve,
harer, svaner, overdrev med en høj grad af biodiversitet med insektvenlige vilde urter, nødvendige
bier, humlebier, svirrefluer og øvrige bestøvere samt et varieret udvalg af vandplanter omkring
kridtgraven og masser af fugter, nødder og bær til dyrene på og omkring engen. Alt sammen noget
der er truet i den danske natur allerede og som også her er i fare for at blive reduceret eller
udryddet, når mennesker og byggeri kommer for tæt på. Der skal laves en ordentlig miljøudredelse,
dette er ikke noget man kan være bekendt at springe let hen over.
Det er en forholdsvis kreativ løsning, der er lavet omkring støjkonsekvenszonen.
Bemærkelsesværdigt at lyden kan slå et smut i en bue der tilfældigvis går udenom der hvor de nye
huse skal ligge. Mon ikke det også støjer indenfor den streg der behændigt er ført, så man alligevel
kunne bygge på området. Venligst udarbejd en ny støjkonsekvensberegning her.
Villavejen Højens Alle kan på ingen måde bære al den ekstra trafik der vil komme ifm. med såvel
byggeri som et øget antal indbyggere i området. Der er allerede nu store problemer med trafik ned
ad Højens Alle, alt for mange biler, alt for meget fart, og børn der ikke kan færdes trygt.
Kommunes lægger op til at ansøge miljøstyrelsen om at reducere skovbyggelinjen, idet det skulle
være praksis i lignende sager. Vi betvivler at omtalte lignende sager også er med grænser op til
paragraf 3 beskyttede sø og overdrev. Vi foreslår de i loven anførte 300 m opretholdes for at
bevare det beskyttede plante- og dyreliv.
Forslaget i lokalplanen lægger op til huse, der dels er firkantede og dels er temmelig høje. Det vil
uden tvivl ødelægge æstetikken i området og skære i øjnene når man kigger ud over et ellers
enormt flot og historisk område, samtidig vil det ødelægge udsigten for mange af os der bor på
henholdsvis Højens Alle og Rønne Alle, boligejere for hvem netop naturpræget i området var årsag
til at mange af os valgte at købe hus netop her.

12. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. juli 2020 11:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-102

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 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Dato: 07-07-2020 11:18:00
Navn: FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Adresse: Arsenalvej 55
Postnr: 9800
By: Hjørring
Tlf:
Email: fes-nps23@mil.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fremsender hermed indsigelse mod lokalplanforslag 2-4-102 Boliger
Zangenberg.

ID: 1447
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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12. Indsigelse

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Jannicke Christensen

Indsigelse mod lokalplanforslag 2-4-102 Boliger Zangenberg
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet gøre indsigelse mod forslag til Lokalplan nr. 2-4-102 Boliger,
Zangenberg, jf. Lov om planlægning § 29, stk. 3 med lovens § 28,
stk. 1 nævnte virkning.
Baggrunden for indsigelsen er, at lokalplanområdet udpeges og fastlægges til et boligområde, hvilket er at betegne som støjfølsom anvendelse. Dele af lokalplanområdet er omfattet af støjkonsekvensområdet for Nr. Uttrup Skydebane, hvor der ikke må planlægges for eller
etableres støjfølsom anvendelse, jf. pkt. 4.4.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning.
Det bemærkes endvidere at lokalplanområdet tillige er beliggende
indenfor støjkonsekvensområdet, der vedrører den ansøgning om
tillæg miljøgodkendelse af skydebanen, som Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse i 2016 indgav til Aalborg Kommune, og som på
nuværende tidspunkt er under behandling i Aalborg Kommunes miljøafdeling.

Dato:

26. juni 2020

Enhed:
Sagsbeh.:
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Bilag:

Rådgivningsafdelingen
FES-NPS23
2020/005933
69423
Ingen

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf.: +45 7281 3000
Fax: +45 7281 3005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes
EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80
Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 3167
E-mail: fes-nps23@mil.dk

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Betina
Ø. L. Jørgensen pr. mail: fes-nps23@mil.dk eller pr. telefon: 728,
eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling:
CHPDFG; CHRA; CHNPS; NPS23.
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