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Orangeri med muret skorsten
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Hasseris Grundejerforening

26. maj 2020

Byggeri, BLF

Anthon Bachs Vej 2, 9000 Aalborg - Opførelse af orangeri/tilbygning
på 25,2m2

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000

NABOORIENTERING

Init.: KLN
EAN nr.: 5798003751597

Aalborg Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af en tilbygning/et orangeri på ejendommen matr.nr. 13 bt, Aalborg Ladegård, Hasseris.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 05-080, og er registeret som stilarten Murermester villa fra 50érne og har en bevaringsværdi på 5, som er middel bevaringsværdi.
Det ansøgte forudsætter en dispensation fra de følgende bestemmelser i lokalplan
nr. 05-080:
§6.10.2 Tag
Tage skal fremstå som saddeltage i røde, matte vingetegl eller røde, matte romerfalstegl.
Med "matte" menes tegl, hvis overflade svarer til en malet overflade med et maks. glanstal
på 20. Taghældningen skal være mindst 45 grader. Bygninger, der fremstå i gule tegl, må
foruden ovenfor nævnte tagmaterialer også fremstå i blå- eller brundæmpede matte tegl.
Med "matte" menes tegl, hvis overflade svarer til en malet overflade med et maks. glanstal
på 20.Spærender, vindskeder og inddækninger skal være synlige og skal på rødstenshuse
fremstå hvidmalede.
§6.10.3 Vinduer og døre
Vinduer skal fremstå uden opsprosning, eller med lodret opsprosning, evt. med trækrude.
Rammer og karme skal være af træ, og vinduesglas skal være plane. Store vinduespartier "blomstervinduer" kan fremstå med en anden opsprosning.

157012379

En eventuel dispensation meddeles jf. planlovens § 19.
En dispensation kan først meddeles1, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen.
Bemærkninger til ovennævnte ansøgning kan fremsendes hertil inden 14 dage fra
dags dato.
Bemærkningerne vil indgå i kommunens videre vurdering af sagen.
Se vedlagte bilag.
Kopi til ansøger samt Hasseris Grundejerforening.

1

jf. planlovens § 20, stk. 1.

Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller
via Digital Post på borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000
J.nr.:
2020-1617
2020-028274

Venlig hilsen
Karin Søndergaard
Byggesagsbehandler
Direkte tlf.: 9931 2014

Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter relevante oplysninger om ejendommen og registrerer de oplysninger,
der er nødvendige for kommunens sagsbehandling. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer og kontrollerer de modtagne oplysninger 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 link: 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.

Aalborg Kommune
By- & Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att. Karin L. Søndergård

Hasseris Grundejerforening
www.hasseris.dk
post@hasseris.dk

Dato: 15. juni 2020

Init.: KLN
EAN nr.: 5798003751597– Anthon Bachs Vej 2, 9000 Aalborg
I forbindelse med opførelse af orangeri/tilbygning til ejendommen Anton Bachs Vej 2, 9000
Aalborg har vi i bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening behandlet den ansøgning om
dispensation, vi har modtaget pr. e-mail.
Hasseris Grundejerforenings bemærkninger er baseret på de af Aalborg Kommune fremsendte
oplysninger og tegninger, herunder bemærkninger om eventuelle mulige dispensationer, samt
gældende planer. Vi har desuden foretaget en kort visuel besigtigelse af ejendommen fra
vejsiderne. Da naboer og andre med tættere indsigt i byggesagen kan ligge inde med
yderligere, væsentlig viden om eller kommentarer til sagen, tager vi forbehold for at sådanne
forhold kan påvirke sagsbehandlingen. Skulle der under sagsbehandlingen dukke nye forhold op
i sagen, som Hasseris Grundejerforening forventeligt måtte have en interesse i, ønsker
foreningen gerne sådanne oplysninger tilsendt, så sagen kan bedømmes på ny, inden der
træffes endelig myndighedsafgørelse. Det kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til,
forhold som fastlæggelse af grundkote, højde, indkiksgener, refleksioner, volumen,
projektændringer og andre forhold.
Ejendommen er beliggende på en fuldt bebygget villavej i et boligområde på en nord/nordvest
vendt skråning omfattet af Lokalplan nr. 05-080 Skovbakkevej m.fl.
Det skrånende terræn gør, at byggeriet af et orangeri med store facader og herunder også en
dispensation i henhold til lokalplanen med ønske om et tag i glas kan medføre gener for
naboen/genboen på M.A. Schultz Vej 5 lige nord for ejendommen, når solens stråler kan
reflekteres videre ind til naboen/genboen.
Der er tillige ansøgt om tilladelse til opførelse af en skorsten i orangeriet i forbindelse med
etablering af en pejs. Skorstenen ses ikke at overholde de nye skærpede krav fra Miljøstyrelsen.
Hasseris Grundejerforening må derfor gøre indsigelse til accept af dispensationer/afvigelser fra
gældende regler i forbindelse med den søgte byggetilladelse.

Med venlig hilsen
Hasseris Grundejerforening
Torben Thorup Jensen
Formand for bestyrelsen

Hasseris Grundejerforening – CVR-nr.: 33 81 42 83 – www.hasseris.dk - post@hasseris.dk

to 04-06-2020 14:17
Ruth Linaa Emerek <emerek@hum.aau.dk>
Byggesag vedr. dispensation, Anton Bachs vej 2 - Opførelse af orangeri/tilbygning
Til: post@hasseris.dk

Kære Grundejerforening
I høringsmaterialet kan jeg se, at der er sendt en kopi af høringsmaterialet til jer.
Jeg skal derfor orientere om, at vi som naboer på M. A. Schultz Vej 5 (grunden lige nord for Anton Bachs Vej
2) agter at rette indsigelse mod ansøgning om dispensation, da et glastag mod syd på orangeriet vil give et
kraftigt genskin i vinduerne på nordsiden af vores hus.
Derudover vil vi gøre opmærksom på, at skorstenen i byggeriet ikke overholder de nye krav (efter
26.1.2015) i brændeovns bekendtgørelsen. Inden for en radius af 15 meter fra en skorsten skal der være
mindst 1 meter fra toppen af skorstenen til overkanten af vinduer og ventilation i nabobygninger.
Jeg sender jer den endelige indsigelse samtidig med, at vi sender den til kommunen (senest d. 8.6.2020) og
håber selvfølgelig, at I vil støtte os i at sikre, at lokalplanen og byggereglementet bliver overholdt.
Naboerne på Anton Bachs Vej 2 er selvfølgelig orienterede om at vi gør indsigelser.
Med venlig hilsen
Ruth Emerek
Medlem 61587
Sendt fra min iPad
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Aalborg d. 6.6.2020
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att: Karin Søndergaard

Vedr: Anton Bachs Vej 2, 9000 Aalborg - Opførelse af orangeri/tilbygning
J.nr: 2020-1617 og 2020-028274
Vi har modtaget en nabohøring vedr. ovennævnte byggeri og har bemærkninger vedrørende
• dispensationen fra lokalplan nr. 05-080: §6.10.2 Tag, og
• ’Krav til nye skorstene og skorstene, der ændres væsentligt’, jf. Miljø- og Fødevareministeriet,
Miljøstyrelsen, Brændeovnsportalen (https://braendefyringsportalen.dk/borger/problemer-medroeg/reglerne/krav-til-nye-skorstene/)
Vores hus på M. A. Schultz Vej 5, der er direkte nabo til huset på Anton Bachs vej 2, er et toetagers hus med
høj kælder mod nord, dvs. mod huset på Anton Bachs Vej. Derudover er der et fald i terræn mellem
grundene, således at grunden på Anton Bachs Vej 2 ligger minimum 80 cm lavere. Afstanden mellem den
påtænkte tilbygning og vores hus er ca. 8 meter. Vi har indtegnet vores hus på tegningerne i det medsendte
materiale (vedlagt som bilag 1,2 og 3) for at illustrere nogle problemer, som ansøgningen om tilbygningen
ikke har taget højde for.
Ifølge Lokalplanen skal tage ”fremstå som sadeltage i røde, matte vingetegl eller røde, matte romerfalstegl.
Med ”matte” menes tegl, hvis overflade svarer til en malet overflade med et maks. glanstal på 20.”
Tilbygningens tag mod syd i en afstand af ca. 8-11 meter fra nordsiden af vores hus vil med et højere
glanstal give væsentligt og generende genskin igennem vores tre vinduer mod nord (to på første sal og et i
stueplan, som vender direkte ud mod taget på tilbygningen). Det fremgår tydeligt af bilag 2 og bilag 3 (hvor
stuevinduet er ’skjult’ bag tilbygningen).
Da der ikke vedlagt dokumentation for, at det påtænkte glastags overflade er mat med et glanstal svarende
til maks. 20, må vi derfor gøre indsigelse mod, at der anvendes et glastag mod syd på tilbygningen.
Det fremgår af tegningerne, at der installeres en brændeovn i tilbygningen, og der er på sidste side i det
medsendte materiale illustreret, hvordan en sådan brændeovn kunne se ud. Men den tilhørende skorsten
opfylder ikke Miljøstyrelsens krav. Ifølge Miljøstyrelsen skal skorstenen inden for en radius af 15 meter
være mindst 1 meter højere end overkanten af vinduer og ventilation i nabobygninger. Formålet er ”at
sikre, at der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning og sundhedsmæssige
gener”. De vedlagte bilag viser klart, at skorstenen i tilbygningen ikke opfylder Miljøstyrelsens krav.
Afstanden mellem skorstenen og vores hus er væsentlig mindre end 15 meter (bilag 1), og skorstenen er for
lav og kun i højde med midten af vinduesåbningerne på første sal (bilag 2 og 3).
Vi skal derfor gøre indsigelse mod at der etableres en brændeovn i tilbygningen.
Med venlig hilsen
Ruth Emerek og Ted Bateman
M.A. Schultz Vej 5
9000 Aalborg
Vedlagt Bilag 1: Situationsplan med 15 m radius fra skorsten
Bilag 2: Facade mod vest Anton Bachs Vej 2 – snit i gavl M. A. Schultz Vej 5
Bilag 3: Facade mod nord Anton Bachs Vej 2 – gavl M. A. Schultz Vej 5
Kopi til Hasseris Grundejerforening

