Gymnasiets bemærkninger til partshøring i forbindelse med lovliggørelse af
etablering af hævet opholdsareal, j.nr. 820-2014-28188
I 2013 blev udendørsarealerne syd for gymnasiet renoveret. Græsplæner, boldbaner og volleybaner mm blev
bibeholdt men opdateret, så de lever op til læreplanernes krav. Renoveringen indbefattede en
terrænregulering i forbindelse med etablering af volleybanen. Anvendelsen af området har ikke skiftet karakter
ved renoveringen og er fortsat anvendt som idrætsfaciliteter til gymnasiet.
I brev af 17.09.2015 fra Statsforvaltningen (sagsnummer 2014-188686) er gymnasiet blevet orienteret om
afvisningen af naboklage over kommunens afgørelse om ikke at kræve tilbageændring i terrænreguleringen i
forbindelse med etableringen af volleybanen. Ifølge Statsforvaltningen er kommunens skøn foretaget på
saglige kriterier, idet støttemurens udformning samt friareal til beplantningen overholder principperne
i ”håndbog for bygningsmyndigheders”.
Volleybanen ligger i niveau med de øvrige baner på gymnasiets grund, og som angivet i lokalplanen (vedtaget
2007) ligger gymnasiets grund i niveau med de omgivende ejendomme mod nord og øst, mens den mod syd og
vest ligger højere end terrænet i de tilgrænsende parcelhushaver. Tilsvarende er det angivet, at der på
gymnasiets grund er en mere eller mindre bred træ- og buskbevoksning, som skærmer for indsigt fra gymnasiet
til parcelhushaverne.
Hverken formålet med anvendelsen eller omfanget af anvendelse af området er ændret med renoveringen og
lokalplanen er netop med til at sikre, at området kan anvendes til idrætsaktiviteter på ungdomsuddannelserne.
Gymnasiet vil dog gerne understrege, at der ikke spilles uafbrudt på banen, og at skoledagen oftest slutter
mellem kl 15 og 16. Faktisk spilles der kun på banen i perioder hvor volley indgår i undervisningen. Kun yderst
sjældent spiller elever og lærere på området uden for almindelig skoletid, og den aktivitet, der er på banen om
aftenen, skyldes derfor primært lokale foreningers benyttelse af banen i forbindelse med den kommunale
udlejning af Vesthimmerlandshallen.
Gymnasiet har, i det omfang det har været muligt, genetableret beplantning rundt langs hegnet efter
renoveringen og har opsat et ikke gennemsigtigt net i det høje hegn, ligesom vi selvfølgelig også fremadrettet
vil se på mulighederne for at etablere tættere beplantning, så eventuelle indbliksgener mindskes yderligere.
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