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28. juni 2018  

Skydebanevej 40 9000 Aalborg - Opførelse af 8 samme nhængende 
bådehus  

Aalborg kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af 8 bådhuse i forbin-
delse med de eksisterende bådhuse ved lystbådehavnen på Skydebanevej. 

Det ansøgte byggeri er i strid med 2 bestemmelser i lokalplanen, og derfor modta-
ger du denne naboorientering. 

Med baggrund i denne naboorientering, vil jeg gerne modtage dine eventuelle be-
mærkninger til følgende overskridelser: 

1. Der er ansøgt om at placere de 8 bådhuse uden for de byggefelter som er 
anvist i lokalplanen i pkt. 5.1. 

2. Der er ansøgt om at bygge bådhusene i en højde på 7,723 m, mens lokal-
planen bestemmer at den maksimale højde for bådhusene er 7 m jf. pkt. 
5.2. 

Udklip fra lokalplanen: 

5.1. Mindre bygninger (campinghytter, redskabshuse og bådhuse) må 
kun opføres indenfor de byggefelter der er vist med lys rastersignatur på 
Bilag 3,4 og 5. 

5.2. Bådhuse må opføres med højest 1 etage og ikke med en større høj-
de end 7 m over terræn eller et niveauplan fastsat for bygningen.  

Aalborg kommune har vurderet, at de ansøgte dispensationer ikke er i strid med 
lokalplanens principper, idet anvendelsen af området ikke ændres. Arealet skal 
stadig anvendes til bådoplag. 

Såfremt du har bemærkninger til de ansøgte dispensationer skal jeg modtage disse 
skriftligt og inden den 3. august 2018. Har du spørgsmål til naboorienteringen er du 
velkommen til at kontakte mig. Jeg har mulighed for at besvare eventuelle spørgs-
mål til og med torsdag den 12. juli 2018. 
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