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Vedr.: Vossvej 25a, 9000 Aalborg.

Vi vil her på vegne af vores bygherre Anna-Maria Hagens her ansøge om 
principtilladelse til at opførelse af en elevatorlift på bygningen Vossvej 25a. formålet 
er at kunne betjene bygningens etager ved hjælp af denne.

Liften er placeret umiddelbart foran den eksisterende hoveddør med en 
gennemgangs mulighed tii husets entré. Ved at placereiiften på dette sted gør det 
muligt at reducere bygningsarbejderne på bygningen. Den eksisterende facade er 
svært armeret grundet dens tidligere anvendelse som vandtårn og dermed vanskelig 
at skære i.

Vi har dog også undersøgt muligheden for at liften kunne indpasses inde i 
bygningen, dette ville være en om stædig proces og kræve at der skal tungt 
skæreværktøj ind på aiie etagerne for at skære de nødvendige huiler til en sådan lift 
foruden at det vil få store indretningsmæssige konsekvenser.

Ved at få muiighed for at få tilføjet en sådan lift til huset, fremtidssikres husets tii 
husets beboer, som er kommet op i årene og med tiden vil få sværere ved at 
bevæge sig rundt på husets etager. Ligeiedes vii en tilføjelse sandsynlig vis bidraget 
tii en øget anvendeise for fremtiden ved et evt. senere saig.

Afstande til naboskel og højdegrænseplaner:
Placering af liften har en større afstand til nabo end den oprindelige bygning, dette er 
gør ligeledes sig gæidende for det skråhøjdegrænsepian. Begge spørgsmål er tilladt 
ved den oprindelige bygge/ibrugtagningstiiiadelse. Se vediagte tegning

Vi skal dog her ansøge om dispensation for bebyggelsesprocenten for Vossvej 25 a. 
Ved nærværende skitse projekt vil en tilføjelse af en lift andrage en forøgeise af 
bruttoetagemeterne på i alt ca. 6,6 m2 i forhold til nuværende udnyttelse hvilket giver 
en forøgeise af bebyggelsesprocenten på 1,2 % ifølge BBR.

Idet vi håber på en positiv behandling af vores forespørgsel.

Med venlig Hilsen.

Lars BjørkLars BjørK
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Signaturforklaring

Naboskel
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Dato: 11. maj 2020 

 
J.nr.: 2020-18583 – Vossvej 25A, 9000 Aalborg 
 
I forbindelse med ønsket om en byggetilladelse til etablering af en elevator ved ejendommen 
søges dels om dispensation fra Byggereglementet samt fra bestemmelser i Lokalplan nr.  05-
080 Skovbakkevej m.fl. 
 
Ejendommen er beliggende for enden af mindre blind villavej i et noget kuperet område og er 
oprindeligt opført og anvendt som et vandtårn for Hasseris Vandværk. Efter ophør som 
vandtårn blev ejendommen solgt og omdannet til boligformål. Adgangen til ejendommen sker 
via vendeplads for enden af Vossvej. 
 
Ejendommen er i en længere periode forsøgt solgt af nuværende ejer og ansøger om 
byggetilladelse.  
 
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har nu behandlet og gennemgået ansøgningen om 
byggetilladelse. Vi mener, at der bør gives et afslag på dette, da det vil være muligt at etablere 
en elevator i den bestående bygning. Det ansøgte byggeri vil være med mulighed for 
indsigtsgener til naboer samt med overskridelse af skråhøjdegrænseplanet samt afstand til 
skel. 
 

Hasseris Grundejerforening må derfor meddele, at vi ikke kan støtte, at der gives en byggetilladelse 

til byggeriet. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hasseris Grundejerforening 
  
Torben Thorup Jensen 
Formand for bestyrelsen 

Aalborg Kommune 
By- & Landskabsforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 
Att. Karin L. Søndergård 
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27-04-2020 

Partshøring samt naboorientring – Vossvej 25A, 9000 
Aalborg 

Aalborg Kommune har modtaget en forespørgsel vedrørende etablering af elevatorlift 
på ejendommen. 

Da du har en ejendom beliggende indenfor en radius af 100 meter fra det ansøgte 
byggeri, anser vi dig som part i sagen. 

I henhold til forvaltningsloven § 19, skal vi høre berørte parter om en sag, hvis vi må 
formode, at de ikke er bekendt med denne, og du hermed gives lejlighed til at udtale 
dig, inden vi viderebehandler sagen og træffer afgørelse. Vi skal have modtaget dine 
bemærkninger senest 14 dage fra d.d., dvs. senest den 11-05-2020. 

Beskrivelse, placering og omfang af det ansøgte fremgår af vedlagte bilag. 

Plangrundlag 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 05-080, som indeholder bestemmelser for be-
byggelse og benyttelse af ejendommen. 

Ejendommen er registeret med stilarten den modernistiske villa med en bevarings-
værdi på 5. 

Det ansøgte medfører en forøgelse af bebyggelsesprocenten med 1,2% og derfor en 
dispensation fra lokalplans bestemmelser om bebyggelsesprocenten, som er 25 % 
for ejendommen. Bebyggelsesprocenten bliver  

En eventuel dispensation meddeles jf. planlovens § 19 samt § 20.  
 

Bygningsreglement 

Bygningsreglemnetet foreskriver en afstand på mindst 2,5 meter til naboskel og en 
højde på maks. 8,5 meter og et skråhøjdegrænseplan på med en højde på maks. 
1,4xafstand til naboskel.  

Afstand til naboskel, maks. højde og højdegrænsplanet er indtegnet på vedhæftede 
tegninger af det forespurgte byggeri og viser omfanger af overskridelsen. 

Projektet overholder dermed ikke bygningsreglementets bestemmelser vedrørende 
højde og afstand. 

I henhold til bygningsreglementets § 187, skal kommunalbestyrelsen foretage en 
helhedsvurdering såfremt der er forhold, der hverken er helt eller delvist reguleret af 
byggeretten, eller ligger udover denne, i BR18 §§ 168 – 186.  

Byggeriet skal derfor helhedsvurderes efter kriterierne i BR18 § 188. 
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Sagens videre forløb 

Hvis du ønsker at afgive en udtalelse, inden kommunen træffer afgørelse i sagen, 
skal det ske senest den 11-05-2020.  

Udtalelsen skal sendes elektronisk via besvar funktionen i din e-boks. 

Såfremt du er fritaget for digital post kan du sende din besvarelse til Aalborg Kom-
mune, By- & Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, att.: 
Karin Søndergaard. 

Aalborg Kommune er ud fra en foreløbig helhedsvurdering, på baggrund af de nuvæ-
rende sagsoplysninger, positivt indstillet på at godkende det ansøgte projekt. I den 
foreløbige helhedsvurdering er der vurderet på om det ansøgte er i overensstemmel-
se med områdets karakter, samt hensynet til naboejendomme i forhold til indbliksge-
ner og skyggevirkninger, som måtte ligge ud over hvad der må forventes som tåleligt 
i området. 

Er der spørgsmål til det fremsendte materiale, står jeg gerne til rådighed. 

 
Kopi til ansøger samt Hasseris Grundejerforening 
 

 
Venlig hilsen 

 

 
 

 

Karin Led Søndergaard  
Bygningskonstruktør  
  
9931 2014  
  
 


