1. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

rasmus valbjørn <rasmusvalbjoern@hasseris.dk>
26. august 2016 12:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse

Aalborg Kommune
By - og Landskabsforvaltningen
Indsigelse til Kommuneplantillæg 1.036, Lokalplan 1-4-110 og tillæg til Lokalplan
1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn.

Indsigelsen omfatter den del af de ovennævnte planer der tillader, at der bygge ud i Østre Havn syd for
Pieren.
Begrundelse.
Hvis der bygges ud i Østre Han vil bassinet bliver formindsket og det fine granitbolværk og de fine
granitfortøjningspæle bliver skjult. Det var en meget vigtig del forandringen af Østre Havn, at det fine
granitværk blev bevaret.
Indsigelsen omfatter ikke en forlængelse af Pieren og en oplukkelig cykel - og gangbro over indsejlingen til
Østre Havn.
Jeg har i øvrigt for år tilbage, i forbindelse med en tidligere lokalplan, foreslået en sådan bro, men den gang
blev forslaget afvist. Så det er dejligt, hvis broen kommer nu.
Jeg håber at den planlagte bro ikke bliver så høj, som broen over den tidligere tørdok ved KMD.
Med venlig hilsen
Rasmus Valbjørn Nielsen
Platanvej 20, Hasseris
E-mail: rasmusvalbjoern@hasseris.dk

[Side #]

2. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
16. september 2016 14:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-110

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 1-4-110 Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Dato: 16-09-2016 14:30:00
Name: M. Ventoux Kjær
Address: Snekkerstenvej 81
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: Email: ventoux1912@gmail.com
Emne: Indsigelse ang. forslag til lokalplan 1-4-110
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Forslag til lokalplan 1-4-110 indeholder meget godt - bl.a. intentionen om etablering af bro over indsejlingen
til Østre Havns bassin. Dog er lokalplanforslaget alt for konservativt når det handler om maksimale
byggehøjder. Den generelle overligger for byggerier langs havnefronten følger i alt for stringent grad de
tidligere silosiluetters højder. Konsekvensen ser vi allerede konturerne af i musikhuskvarteret ved siden af
områderne, der bliver omfattet af 1-4-110: meget lidt højdevariation på nybyggerierne. En del mennesker,
jeg har talt med på havnen, har haft samme oplevelse som undertegnede. Flot havnefront, men for lidt
vildskab i højden + for mange bygninger (og flere på vej) med tilnærmelsesvis samme overligger - især
betragtet fra Limfjordsbroen og fra Nørresundbysiden.
Hvorfor skal nærværende lokalplanforslag være så konservativt mht. maksimale byggehøjder, når nu
havnefronten med sine 400-500 meters bredde og Østre Havnebassin i kraft af sin størrelse sagtens kan
rumme et endnu højere byggeri end de max. 70 meter på spidsen af Pieren? Er det et spørgsmål om
etableringsomkostninger ved fundering i mudret fjordbund...? Hvorfor skal Aalborg ikke have et utvetydigt
signaturbyggeri på spidsen af Pieren? Selv væsentligt mindre provinsbyer som Sønderborg og Vejle har
bygninger på 70m i planlægningsfasen eller under konstruktion. Selv Esbjerg, der som by kun dækker 60
pct. af Aalborg størrelse og meget fladere topografi, planlægger at bygge et 140 meter højt boligbyggeri på
havnen. Aarhus har markante landemærker på 110 m (Aarhus Ø), 112 m (Skejby) og 96 meter
(Randersvej) i planlægningsfasen pt. Hvorfor tør vi i Aalborg ikke planlægge for et virkeligt højt og synligt
signaturbyggeri? Et nyt vartegn skal da kunne ses allerede fra E45 ved Vodskov eller fra E45 fra Ellidshøj lige som de tidligere Nordkraftskorstene, der var indbegrebet af gensyn med Aalborg for en hel generation.
70 meter på spidsen af Pieren er alt for konservativt! Og vi har snart ikke flere skud i bøssen, når det
gælder muligheden for at skabe et nyt landemærke for Aalborg på en centralt beliggende grund. Byen får
jo formentligt heller ikke noget vertikalt landemærke på de øvrige udpegede højhusegnede lokaliteter nær
midtbyen, hvor man opfører/planlægger det ene 6-10 etagers byggeri efter det andet. Hvorfor kan spidsen
af Pieren ved Østre Havn ikke blive undtagelsen, der springer alle rammerne og piller ved folks opfattelse
af Aalborgtårnets bistro (105 m) som byens højeste udsigt? Der er købere nok i markedet til lejligheder i de
højder - og byens profil vil vinde meget mere ved f.eks. et 100 meter vartegn fremfor et 70 meter højhus på
Pieren.
ID: 79
[Side #]

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

[Side #]

3. Indsigelse

Att.: Aalborg Kommune
Indsigelse mod lokalplan 1-4-110 (tillæg til lokalplan 1-4-106)
Vi gør hermed indsigelse mod lokalplan 1-4-110, der vedrører bolig og erhverv i Østre Havn og Øgadekvarteret. Tillægget foreslår ”et mere varieret bebyggelseskoncept” med plads til ”siloinspirerede
bygninger”
Efter at vi havde studeret Lokalplanen over Østre Havn grundigt, besluttede vi os for at købe en
ejerlejlighed i The Old Yard, Beddingen 11, 9000 Aalborg i efteråret 2015. Vi syntes, beliggenheden var
perfekt og var glade for, at der var fredede bygninger omkring, så der ikke blev bygget over for vores
altaner og i vores udsigt.
Nu erfarer vi så, at lokalplanen er på vej til at blive ændret, og at planerne blandt andet er at opføre et 70
meter højt tårn lige ud foran vores kommende hjem. Det mener vi i høj grad vil reducere vores lejligheds
herlighedsværdi, brugsværdi og økonomiske værdi.
Der er tre punkter, hvor det nye lokalplanforslag medfører betydelige forringelser i forhold til det allerede
godkendte lokalplangrundlag 1-4-106. Disse punkter er:
•
•
•

Udsigtsforringelse, skygge og vindturbulens
Stedets karakter og bevaringsværdi
Vandmiljøet

Udvidelsen af Pieren med et 70 meter højt tårn på den yderste spids, vil skabe markante gener i form af
udsigtsforringelse, skygge og vindturbulens.
Udsigtsforringelse
Det er tydeligt af de nye plantegninger, at udvidelsen af pieren med 25 meter og etableringen bebyggelse
på spidsen, vil tage udsigten ud over Limfjorden fra vores kommende bolig.
Skygge
Hvis man kigger på skyggediagrammet på side 90 i tillægget, er det tydeligt, at det 70 meter høje tårn vil
tage aftensolen i sommermånederne på vores terrasse. Den tidligere skitserede højhusbebyggelse uden
udvidelse af Pieren har slet ikke samme konsekvenser, som det også kan ses af diagrammet på s. 92. Jeres
vurdering om, at disse ændringer er ubetydelige, er decideret forkert.
Byggeri inde på den eksisterende Pier har slet ikke samme konsekvenser. Dette kan også ses af diagrammet
på side 92.
Vindturbulens
Et tårn placeret på spidsen vil uden tvivl skabe forringelser i vindkomforten og øget vindturbulens på
østsiden af indsejlingen, og i særdeleshed vores kommende bolig.
Det er faktisk allerede belyst, da der i tillægget side 87 står, at ”Særligt […]den tidligere værftsbygning synes
udsat for dårlige vindforhold. Det er derfor belyst i hvor høj grad det ville virke forbedrende på
vindkomforten, hvis tårnet ikke blev etableret.”
Tillægget nævner efterfølgende på side 87, at ”vindkomforten i forbindelse med vest-nordvestlige
vindretninger også vil være problematisk uden etablering af Tårnet.”

Vi finder ikke, at det er et rimeligt argument for at etablere tårnet, at vindkomforten også er problematisk
uden tårnet.
For overblikkets skyld har vi sat de to simuleringer op ved siden af hinanden for vest-nordvestlig retning.
Her ses det tydeligt, at etableringen af tårnet vil reducere vindkomforten omkring vores kommende bolig.
Ved etableringen af tårnet forventes vindpåvirkningen at være 5,5 m/s mod 2,4 m/s uden etableringen af
tårnet.

Vindkomfortdiagram med etableringen af tårnet

Vindkomfortdiagram uden etableringen af tårnet

Stedets karakter og bevaringsværdi
Der lægges både i lokalplanen og det foreslåede tillæg meget vægt på områdets karakter og fortællingen
om stedets historie og her er placeringen af Lodshuset yderst på Pieren en vigtig del af denne. Hvis
Lodsbygningen bliver klemt inde bag kommende høje bygninger, mister den samtidig meget af sin
betydning og værdi for områdets fortælling.
Vandmiljøet
Selve indløbet planlægges reduceret med 25 meter, og der nævnes på side 93 i lokalplantillægget, at det
”sandsynligvis ikke vil have betydning for vandkvaliteten”. Det vil vi gerne sætte et stort spørgsmålstegn
ved. Aalborg Kommune har i et tidligere notat fremført overvejelser om at ændre vanddybden i bassinet,
hvis der bliver problemer med vandkvaliteten.
Havnebassinet bruges i dag flittigt til forskellige formål, og aktiviteterne bliver nok ikke mindre,
efterhånden som antallet af beboere i området stiger. Så spørgsmålet er, hvem der gider dyrke vandsport i
plumret og ildelugtende vand. Der vil helt sikkert være stillestående og plumret vand i de mange hjørner og
kroge i det nye indre havnebassin.
Vi afventer derfor med stor interesse de miljøvurderinger, projektet tilsiger, og håber på, at de kan få
kommunen på andre tanker. Alternativt håber vi på, at Kystdirektoratets vurdering af projektet bremser
udvidelsesplanerne.
Vi er meget skuffede over, at byggeriet bliver så højt og tæt, at der ikke bliver plads og luft omkring
nuværende bygninger. Vi har også svært ved at se, hvorfor Aalborg Kommune overhovedet vil etablere en
ekstra grund yderst på Pieren til et højhus.

Ambitionerne om at bygge et Mini-Manhattan synes måske lidt overdrevet.
Med baggrund i ovenstående gør vi indsigelse mod udvidelsen af Pieren og ønsker, at kajens oprindelige
udformning bevares, og at man i stedet gør brug af 0-alternativet som beskrevet i tillæggets side 95.
Indsigelsen sker ud fra hensynet til den arkitektoniske og historiske bevaringsværdi af området, det
rekreative vandmiljø samt vores kommende boligs værdi.
Vi håber, at vores indsigelse vil blive taget til efterretning i det videre arbejde med lokalplantilægget.
Eva Marie Carlsson
Vagn Kjær Larsen

4. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jette Skov-Madsen <jetteskovmadsen@gmail.com>
9. oktober 2016 10:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Østre havn. Indsigelse mod ændringsforslag til lokalplan.

Med forslag om øget byggeri på Østre havn, vil I ødelægge det maritime miljø, som der var lagt op til i den
oprindelige plan. Området bliver så tæt bebygget, at jeg frygter, det bliver et område uden liv. Området
mellem broerne er et skrækeksempel på dette.
Med forslaget om udvidelse af pieren, samt bebyggelse ud i havnebassinet, vil der komme mindre
vandudskiftning i havnebassinet. Jeg frygter at søgræs og affald vil hobe sig op ligesom i kanalen mellem
broerne.I stedet for et rekreativt område med sportsaktiviteter, kan bassinet komme til at ligne en losseplads.
Hvis dette er prisen for at få en bro over pieren vil jeg hellere undvære denne.
Med venlig hilsen
Jette Skov-Madsen
Algade 31,4
9000 Aalborg

[Side #]

5. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
14. oktober 2016 12:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-110

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 1-4-110 Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Dato: 14-10-2016 12:10:00
Name: Karen og Jerk Kunwald
Address: Ingridsvej 7,
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20687073
Email: jerk.kunwald@gmail.com
Emne: Indsigelse mod placering af 70 meter høj bygning yderst på Pieren
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod placering af den tårnhøje bygning yderst på Pieren. Dette skal ikke ses som en indsigelse
til hele lokalplanen 1-4-110, nok snare en kommentar eller et konstruktivt ændringsforslag som vil forbedre
det arkitektoniske udtryk af Pieren.
I 2015 skrev vi under på en købsaftale til en lejlighed i det gamle maskinværksted, Beddingen 11 – nabo til
Pieren. Vi har i forbindelse med startredegørelsen skrevet til Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, som har
videresendt til Rådmand Hans Henrik Henriksen. I denne skrivelse gjorde vi opmærksom på vores
utilfredshed med ændringerne i forhold til den tidligere lokalplan, i særdeleshed udvidelsen af Pieren med
den 70 meter høje bygning placeret yderst over mod det gamle maskinværksted, og med de gener det
medfølger for bygningen.
Ændringsforslag:
Vi foreslår at Lodshuset og Kornsugeren bliver flyttet ud for enden af Pieren omkranset af et grønt område
med legeplads. Vi forestiller os at Lodshuset kan bruges som cafe, ishus, kiosk eller tilsvarende.
Vi foreslår at, bygning på 70 meter placeres midt på Pieren. Dette vil give en bedre arkitektonisk blik for
Pieren og hele området. Dette vil også bedre følge konturen i det gamle havneområde (se redegørelse LP
1-4-106 side 13). Umiddelbart vil det kunne lade sig gøre uden at det ændre bygherres ønske om de
mange etagemeter, og dermed mulighed for at tjene ligeså mange penge.
Vi opfatter en så stor og høj bygning så tæt på den lave, smukke og fredede bygning, som en hån mod det
gamle maskinværksted, tegnet af Aalborgs hæderkronede arkitekt Ejnar Packness.
Vi håber, at blive taget alvorlige i demokratiets hellige navn, og når der nu er blevet lagt kræfter i at udføre
en offentlig høringsfase.
Venlig hilsen
Karen og Jerk Kunwald

ID: 89
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

[Side #]

6. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Aina M. Sætre Lihn <lihn@dadlnet.dk>
16. oktober 2016 15:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse til lokalplan 1-4-110, Tillæg til lokalplan 1-4-106 med tilhørende
kommuneplantillæg 1.036 for Øster Havn

Indsigelse til lokalplan 1‐4‐110, Tillæg til lokalplan 1‐4‐106 med tilhørende kommuneplantillæg 1.036 for Øster Havn
Igennem 20 år har jeg fulgt udviklingen af Aalborg by primært igennem mit arbejde, kolleger og venner. Igennem de
senere år har vi desuden i stigende grad benyttet os af byens butiks‐ og restaurationsliv samt kulturelle tilbud. Jeg har ikke
tidligere på noget tidspunkt forestillet mig at bosætte mig i byen. Byen var, i mine øjne, meget lidt charmerende og alt
andet end pæn. De seneste år er der sket en særdeles positiv udvikling. Byen er ved at blive en attraktiv “storby”.
Ikke mindst har vi bemærket en positiv udvikling i byggeriet langs Limfjorden på Nørresundby siden, og på Aalborg siden
øst for broen. Det som gør disse strækninger tiltalende, er dels interessant arkitektur, men mest af alt, at det ikke er
forbygget. Der er luft, der er tænkt i åbne arealer, og der er lys. Vi har nyligt set på området omkring Øster Havn.
Der bemærkede vi, at området omkring den såkaldte “stjerneplads” udvikler sig i en kedelig retning. Alt for tæt
bebyggelse, ingen luft, ingen skønhed. Ubegribeligt, at man kan lade det ske. Omkring Østre Havn er der kommet et større
erhvervsbyggeri. Det ligger fint, og proportionerne af byggeriet passer ind uden at “larme”. De videre planer mod uret
rundt langs bassinet forekommer at give plads til lys og luft, til en passende kombination af rekreation,
ungdomsbebyggelse, erhvervsbyggeri og ejerlejligheder.
Men glæden varer kort, når man hører, at kommunen vil give tilladelse til at mindske indsejling, øge bebyggelsesprocent,
og bygge gigantiske højder. Man vil begå samme fadæse, som man har gjort, vest for broen, omkring stjernepladsen og på
havneområdet i Aarhus. Bygge tæt, højt og ucharmerende rodet.
Hvorfor?
Svaret er ligetil. Det er ikke kommunen, der bestemmer byplanlægningen. Det er vel kort og godt A. Enggaard A/S, når det
gælder Aalborg. Det er der og vil der helt givet kommet meget godt ud af, men der bør være en grænse, når det der
planlægges er uskønt, ucharmerende og ødelæggende for et helt kvarter.
Enggaard bliver endnu engang tilgodeset, men hvad med byens borgere. De skal leve med byens udvikling og udseende
de næste mange hundrede år. Alt andet byggeri omkring Østre Havn vil blive ødelagt af dette vanvids gigant byggeri.
Et hyggeligt havnebassin, hvor man vil have vandrekreative områder. Et fristed for byens borgere. Det skal nu henligge
mørkt og trist i skyggen af et gigant byggeri.
Der henvises til, at der tidligere har været lignende højt byggeri, samt at der skal være en stigende højdelinje mod øst
langs havnen. Men det var jo heller ikke kønt før, da man havde en usædvanlig høj bygning i samme område? Og det høje
byggeri ender brat ned i et havnebassin og i skarp og står i uskøn kontrast til de lave bevaringsværdige bygninger i
området.
Vi havde reserveret en lejlighed på havnen i Aarhus, men sprang fra, da Aalborg pludselig begyndte at blive
konkurrerende attraktiv. Samtidig formåede man i Aarhus (Enggard?) at ødelægge et godt koncept på havnen, ved at
bygge alt for tæt, stort og forskelligartet. Det er ikke længere et attraktivt område, tænker vi, og vi kan høre, at den
holdning deles af flere og flere.
Hvad har været afgørende for denne beslutning? Økonomi? Relationer til storentreprenør? I hvert tilfælde ikke hensyn til
byens attraktionsværdi.
Jeg har ladet mig fortælle at høring og indsigelser er proforma. Det er blot mhp., at kommunen efterfølgende kan sige
“jamen, det har været i høring”. Derfor er tiden, der er gået med at skrive denne indsigelse, formentlig komplet spild af
tid. Kedeligt og trist.
Mvh
En, der havde glædet sig til at bo i “den lykkeligste by”.
Aina S. Lihn
Stentoften 44
9550 Mariager
[Side #]

7. Indsigelse

Musikhus Kvarteret Ejerforening 2
Østre Havnegade 40 & 44-50
9000 Aalborg
17. oktober 2016.
Til Aalborg Kommune
By- & Landskabsforvaltningen
Stigsbord Brygge 5
9400 Nørresundby

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1-4-110
Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Bestyrelsen for Musikhus Kvarteret Ejerforening 2 skal hermed fremsætte følgende
bemærkninger og indsigelser til det af Aalborg Byråd vedtagne forslag til lokalplan 1-4-110, som
vil få en afgørende betydning for alle beboerne i ejerforeningen:
1. Forslaget til lokalplan er i sin helhed og med sine principper for bæredygtighed, arkitektur,
bevaring, skala og højder, rekreative arealer, byrum og grønne strukturer et spændende
projekt, som foreningen overordnet kan tilslutte sig. På en række punkter er der dog
delforslag, som er i modstrid med principperne, eller som er formuleret uklart.
2. Det anførte gennemgående princip (s.9.) om en stigende bevægelse i bygningshøjderne på
Østre Havn fra syd mod nord og øst, som kulminerer i et højhus på spidsen af Pieren, er
ikke overholdt konsekvent. Som vist (kortbilag 2) foreslås den sydligste del af delområde I
på hjørnet af Musikkens Plads og Nyhavnsgade (byggefelt I5) udformet som en markant
bygning med en dominerende ’tårnvirkning’ med en max. byggekote på 45 m. - højere end
den eksisterende, nordligere beliggende bebyggelse i Østre Havnegade 40 og 44-50. På
lignende måde foreslås i lokalplanens delområde I hjørnet af Østre Havnegade og
Musikkens Plads (byggefelt I1) bebygget med en max. højde på 40 m., altså væsentlig
højere end den eksisterende, nordligere bebyggelse i Østre Havnegade. Fremfor et
harmonisk stigende forløb opnås et ujævnt bakkedals indtryk.
3. Den stigende bevægelses princip bør gennemføres konsekvent. Også for at undgå de
væsentlige skyggevirkninger, der ellers vil opstå for de andre nye boliger i Musikhus
Kvarteret Syd, og de eksisterende boliger i Musikhus Kvarteret Nord. Som nævnt (s.42) er
det vigtigt, at bebyggelsen i byggefelt I1, I2 og I4 mod Østre Havnegade danner en god
helhed med bebyggelsen på nordsiden af gaden. Foreningen foreslår derfor, at byggefelt I1
pålægges en max. byggekote på 23 m. og byggefelt I5 pålægges en max. byggekote på 20 m.
Derved vil også princippet om en særlig bearbejdning som et grønt ankomst- og transitrum
for bløde trafikanter (s.16) kunne forstærkes, og den fortættede karakter af bebyggelsen kan
nedsættes. Forslaget om en café på det stærkt trafikerede hjørne (s. 84) virker urealistisk.

Derimod giver det god mening at tilstræbe et café-liv længere mod nord ud mod den
åbnede Østerå, f.eks. i byggefelt I1.
4. Siden vedtagelsen af lokalplan 1-4-106 i 2012 er DLG’s tørretårn og fundamentet og
nederste etage af tilhørende siloer (Musikhus Kvarteret, delområde A1 og A2), som blev
erklæret bevaringsværdige, nu nedrevet (s.6). Det er uklart i forslaget til lokalplan 1-4-110,
hvad der er gældende for den nye bebyggelse, der nu her er under opførelse, ligesom der
heller ikke har været afholdt nabohøring om denne.
5. De visuelle forbindelser, som skal friholdes for sekundære bygninger og høj beplantning,
omtalt s. 32, 5.5, ses vist på Kortbilag 3, og ikke på Bilag 2 (slåfejl?).
6. På Stjernepladsen (s.44, 7.3) og Musikhuskvarteret delområde I (s.45, 7.5), tilstræbes et godt
grønt opholdsrum med gode siddemuligheder. Erfaringen fra benyttelsen af byrummet i
Musikhuskvarteret Nord viser imidlertid, at det ikke er tilstrækkeligt med byrumsinventar i
form af rå, robuste siddepladser (s. 46, 7.7), men at der også kræves tilhørende borde for at
rummet kan virke tilstrækkeligt attraktivt for beboerne til at blive benyttet i større omfang.
Belægning med beton eller fliser, og ikke græs, nedsætter også benyttelsen. Det gode
eksempel er Østre Anlægs borde og bænke, der er integreret i parkbeplantningen, og som
benyttes i stort omfang.
7. Det er uklart, om der vil blive anlagt en cykelsti langs Nyhavnsgade i begge retninger. Den
foreslåede hovedstiforbindelse (s. 45, 7.4) gennem Nyhavnsgadekvarteret, delområde G, er
et udmærket forslag, der sikrer adgang ind til Østre Havn, men den gennemkørende
cyklisttrafik til og fra Midtbyen bør ikke tvinges igennem Østre Havn for f.eks. at komme
til/fra Vejgaard.
8. Vejadgangen (s. 47, 8.1) via krydset Østre Havnegade/Nyhavnsgade er uklart belyst. Det
fremgår, at en ekstra svingbane til højre for trafikken ind mod Midtbyen ind i Østre Havn
skal etableres, som vist på Kortbilag 2 (og Kortbilag 3). På samme bilag er der ikke vist
mulighed for at svinge til venstre for trafikken, der kommer inde fra Midtbyen ind i Østre
Havn, hvilket vil være oplagt. Det fremgår imidlertid af Kortbilag 4, at dette er muligt i det
nye foreslåede lysregulerede kryds Nyhavnsgade/Østre Havnegade (s. 83). Hvorvidt den
sydlige ende af Østre Havnegade vil blive åbnet ud til Nyhavnsgade i dette nye
lysregulerede kryds er ikke omtalt. Under alle omstændigheder skal det sikres, at
forbindelsen gennem Musikkens Plads og nordlige del af Østre Havnegade ikke bliver en
hovedfærdselsåre for indkørsel til Østre Havn-kvarteret (f.eks. til forsyning af
bydelscentret).
9. Det er vigtigt at forme Østre Havn-området som et åbent byrum, tilgængeligt for alle, og
ikke som et eksklusivt, tillukket område. Derfor er princippet om grønning af kvarterne,
især af Musikhuskvarteret Syd, og ud imod Nyhavnsgade, væsentligt, også af miljømæssige
årsager. Enhver form for indhegning bør udelukkes.
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10. Foreningen støtter den moderne udformning og de progressive intentioner med
byomdannelsen på Østre Havn. Den er derfor ikke enig i, at ’forgængerorienterede
fredeliggjorte stræder skal skabe grundlaget for et udendørs byliv’ (s. 82, Bymiljø og byliv).
Det minder lidt for meget om Den Gamle By i Århus. Måske skulle det være
fodgængerorienterede?

Flemming Sørensen,
Formand for Musikhus Kvarteret E/F 2
Østre Havnegade 40 & 44-50
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8. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. oktober 2016 20:34
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-110

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 1-4-110 Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Dato: 18-10-2016 20:34:00
Name: Jonna og Lars Bjørk
Address: Østre Havnegade 42, 3 th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29257744
Email: fam.bjork@stofanet.dk
Emne: indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelser mod lokalplan 1-4-110
Tillæg til lokalplan 1.4.106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret.

Vi har med stor interesse læst lokalplanen for sidste del af udbygningen af Østre Havn og kan se at der her
tegner sig en spændende plan med mange nye muligheder for området.
I lokalplanen er der beskrevet ganske rigtigt at bydelens (grønne åndehul) er havnebassinet, som der
beskrives skal gives plads til søsportsaktiviteter – en rigtig god ide. Det er rigtig set at Aalborg mangler en
city placeret havn for gæster til byen, samt at give mulighed for sejlere at overnatte i en tryg havn, når
broerne er lukkede.
Derfor skal man ikke gøre den samme fejl igen, som man gjorde ved CV Obels kanal med en bro over
indsejlingen. Man kan ikke som sejler i f.eks. dårligt vejr og med høje bølger ligge til, for at åbne den
planlagte bro. De vil være nødt til at søge andre steder hen.
Det vil være meget vigtigt at dette blå rum kommer til at fungere med aktiviteter – ikke bare kajakker og
robåde, men direkte store sejl- og motorbåde som gennem sommeren kan give liv til havnebassinet –
måske også få permanente pladser for enkelte sejlere som beboer lejlighederne i området.
Så derfor lad det være en oplevelse at færdes rundt om havne bassinet, med det søsportsliv der er
mulighed for og ikke lukke det af med en bro som ingen har glæde af – glæden kommer ved at opleve liv,
ikke ved at lave en shortcut til byen, vi har no lige strækninger på havnen i forvejen.
Vi håber at dette indlæg vil blive behandlet seriøst og at Aalborg kommune gentænker dette afsnit i
lokalplanen med tanker og erfaringer fra den allerede realiserede bro ved CV Obels kanal.
Mvh.
Jonna og Lars Bjørk
Østre Havnegade 42 3.th
9000 Aalborg

ID: 93
[Side #]

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

[Side #]

9. Indsigelse

Aalborg Kommune
Sendt til aalborg@aalborg.dk og teamservice.blf@aalborg.dk

Randers den 20. oktober 2016
CSN

Bemærkning til Forslag til Lokalplan 1- 4 -110, Ø-gadekvarteret.
Aalborg Kommune har den 22. august 2016 vedtaget et Forslag til Lokalplan 1-4-110. Lokalplanforslaget
er et tillæg til Lokalplan 1-4-106.
Tulip Aalborg er en Risikovirksomhed (på grund af den ammoniak der anvendes i fabrikkens køleanlæg)
og store dele af Lokalplanområdet er beliggende indenfor den 500 m planlægningszone, der findes
omkring Risikovirksomheder.
I Lokalplan nr. 1-4-106 fra 2012, som Lokalplanforslag 1-4-110 er et tillæg til, er risikoforholdene omtalt
på s. 30. I 2012 forelå der dog ikke et sikkerhedsdokument, idet der først er truffet afgørelse om
sikkerhedsdokumentet den 31. oktober 2014.
Tulip Aalborg har i 2014 fremsendt COWI´s redegørelse om maksimale konsekvensafstande til Aalborg
Kommune. Af redegørelsen (COWI, projektnummer A037248, Version 2.0, 10.04.2014) fremgår, at den
maksimale konsekvensafstand er 380 m. I redegørelsen findes et kortbilag (kopi vedlagt herværende
skrivelse som bilag 1) der viser, at den maksimale konsekvensafstand går et stykke ind i det område, der
nu er omfattet af Lokalplanforslag 1-4-110.
I Aalborg Kommunes afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau for Tulip Aalborg (dateret den 31. oktober
2014) findes et lignende kortbilag, men her er den beregnede kurve for maksimal konsekvensafstand
parallelforskudt så meget mod sydøst, at kurven for maksimal konsekvensafstand går væsentligt mindre
ind i Lokalplanområdet. Kortbilaget fra afgørelsen er vedlagt som bilag 2. Vi har i uge 41-42 forgæves
forsøgt at få en forklaring på denne forskel fra sagsbehandleren i Aalborg Kommunes miljøafdeling, der
har udarbejdet den nævnte afgørelse.
Lokalplanforslag 1-4-110 giver mulighed for etablering af større butikker i lokalplanområde G (del af
bydelscenter 1.4.D), som netop er det område, der delvist ligger indenfor den maksimale
konsekvensafstand som beregnet af COWI.
I Aalborg Kommunes afgørelse om sikkerhedsniveau for Tulip Aalborg skrives i del af vilkår S2:

1-2

Danish Crown A/S
DC Pork
Marsvej 43
DK-8960 Randers
Cvr. 26 12 12 64
Tel. +45 89 19 19 19
Fax. +45 86 44 80 66
dc@danishcrown.dk
www.danishcrown.dk

Da Aalborg Kommune ikke har foretaget den obligatoriske beregning af samfundsrisikoen kan
Kommunen for nuværende ikke dokumentere, at samfundsrisikoen ikke forøges ved vedtagelse af
lokalplanforslag 1-4-110.
Tulip Aalborg ønsker med herværende bemærkninger at henlede opmærksomheden på ovenstående. Vi
vil samtidig gøre opmærksom på, at vi finder der bekymrende, at Aalborg Kommune planlægger for
aktiviteter der ligger indenfor en risikovirksomheds konsekvensafstand, dels på bagrund af den – dog
beskedne – risiko der er for menneskers sundhed, dels på grund af, at vi frygter, at de nye aktiviteter i
Lokalplanområdet kan vanskeliggøre Tulips muligheder for at opnå godkendelse til fremtidige nye
aktiviteter på fabrikken.
Vi skal opfordre Aalborg Kommune til, at der i den videre planlægning for Lokalplanområdet tages højde
for ovenstående.
Med venlig hilsen

Claus Skodborg Nielsen
Tulip A/S
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10. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. oktober 2016 17:27
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-110

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 1-4-110 Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Dato: 23-10-2016 17:27:00
Name: Jens Erik
Address: Pedersen
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 22534650
Email: jeplavvod@post.tele.dk
Emne: Utilfredsstillende forøgelse af bebyggelsesgraden i havneområdet
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Et væsentlig formål med lokalplanen er at tillade byggeri af et højhus på 70 m og inddrage væsentlige dele
af havnebassinet til byggeri bl. a. af højhuset. Planen er i strid med den gældende plan for området på
næsten alle punkter.
I den nuværende plan kan ”havnen kun benyttes til offentlige rekreative formål og fritidsaktiviteter”.
Havnebassinet foreslås nu indskrænket væsentligt for at skabe plads til et kraftigt forøget byggeri med
næsten 40 %. Mod øst foreslås pieren udvidet ved at inddrage en tredjedel af havneåbningen og samtidig
give mulighed for at bygge et højhus på 70 m helt ud til kajkanten.
Det før reserverede promenadeområde indskrænkes også væsentligt og højdegrænsen hæves fra 60 m.
Alt i alt bliver intentionerne i de nugældende lokalplaner væsentligt forringet og det opleves endnu en gang
at Aalborg Kommune ændrer på gældende planer for at tilgodese ”netværksinvestorerne” fremfor borgerne
og miljøet. Samtidig bidrager ændringerne til en forøgelse af en i forvejen høj bebyggelsesgrad i
havneområdet som yderligere vil forringe andre borgeres muligheder for at benytte havneområdet.

[Side #]

11. indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. oktober 2016 21:44
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-110
2013-95 - Klage over lokalplan 1-4-110 og kommuneplantillæg 1.036 i Aalbog.docx

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 1-4-110 Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Dato: 23-10-2016 21:44:00
Name: Flemming Thomsen
Address: Vinkelager 6
Postnr: 6000
By: Kolding
Tlf: 99 55 29 76
Email: fleth@dongenergy.dk
Emne: Indsigelse mod kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110 vedrørende Østre Havn
Kategori: Kommentar
Kommentar:
23.10.2016
Indsigelse mod kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110 vedrørende Østre Havn
Vi indgiver hermed indsigelse mod kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110 vedrørende Østre Havn.
Lokalplan 1-4-110 for Østhavn er i offentlig høring med detaljering af rammerne for pieren, men også at
ændre de nu gældende planer. Planen er et tillæg til den kommuneplan og lokalplan 1-4-106 der blev
vedtaget så sent som i 2012 for området, og som er juridisk gældende.
Det er positivt at de tidligere industriområder ved havnefronten nu ændres til boligområder. De nu
gældende planer giver rammerne for havnebassin og pieren som vi finder visionære og tiltalende med en
rimelig bebyggelsesgrad, og værdisætning af havnebassinet til rekreative formål, samt hensyntagen til at
der skal være kvalitet for beboere i området samt også attraktivt for øvrige borgere i Aalborg Kommune.
Derfor er det meget overraskende og skuffende at Aalborg Kommune nu vil ændre disse planer med
væsentlige konsekvenser. Den nye plan er i strid med den i dag juridisk gældende plan for området på
næsten alle punkter. Vi har købt en af de 21 ejerlejligheder, der indrettes i den gamle Aalborg Værfts
maskinhal, Beddingen. Dette er sket i tillid til gældende kommuneplan og lokalplan 1-4-106, der er
godkendt så sent som i 2012.
Både for os 21 familier der har købt eller er ved at købe lejlighed på Beddingen, men også mange øvrige
familier, der har købt i området samt alle Aalborgensere har ændringerne store konsekvenser. Samtidigt
finder vi som kommende (og tidligere) borgere i Aalborg at herlighedsværdien af Øster Havnebassin
forringes væsentligt for alle borgere.
Vi giver indsigelse imod
1.Udvidelse af pieren mod øst samt forøget højhus højdegrænse fra 60 til 70 meter og reduktion af
byggeafstand til kajkant ved højhus 2.Reduktion af havnebassin ved udvidelse af pieren mod syd til
bebyggelse 3.Reducerede afstande mellem kaj og beboelse reserveret til havnepromenade 4.Forøget
bebyggelsesgrad på pieren (område F) med næsten 40 %

[Side #]

Ad 1 Udvidelse af pieren mod øst samt forøget højhus højdegrænse fra 60 til 70 meter og reduktion af
byggeafstand til kajkant Der tillades at pieren forlænges med 25 meter, mere end en tredjedel af
havneåbningen, og at et højhus kan få forøget højde fra 60 til 70 meter, samtidigt med at der kan bygges
tættere på kajkanten (i byråds sagsbeskrivelse står der at pieren kan udvides med 20 meter, hvilket derfor
må være grundlag for sagsbehandlingen).
Dette giver en væsentlig forringelse af boligforholdene på Beddingen i forhold til den oprindelige plan, idet
det vil •give væsentlig mere skygge for solen i perioder om eftermiddagen for alle lejligheder Citat fra
lokalplan: Om aftenen vil Tårnet på Pieren til gengæld kaste skygge mod øst på boligerne ved den gamle
væftsbygning. Som tidligere nævnt vil det planlagte tårn yderst på en udvidede Pier medføre
skyggekonsekvenser for værftsbygningen på den østlige side af indsejlingen til Østre Havnebassin.
Ændringen i skyggekonsekvenser vurderes ikke at være betydelige.
•give forøgede vindbelastning på terrasser Citat fra 1-4-110: Særligt den yderste del af Pieren omkring
tårnet samt selve indsejlingen og østsiden af denne (ved den tidligere værftsbygning) synes udsat for
dårlige vindforhold. Den østlige del af Pieren og kajen på den modsatte side af havneindløbet vil stadig
have væsentlige vindgener.
•give en væsentlig forringelse af privatsfæren på terrasse og i lejlighederne Citat fra 1-4-106: Der sættes
fokus på den menneskelige skala, på vind og skygge samt kulturarv og eksperimenterende arkitektur. 7.7
Private opholdsarealer: Private opholdsarealer skal etableres som altaner, tagterrasser o.lign.
Opholdsarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte og klimavenlige
opholdsmuligheder med fokus på oplevelsen af privathed og rumdannelse.
•reducere herlighedsværdien for lejlighederne da udsigten til fjorden begrænses væsentligt Citat fra 1-4110: De nye muligheder i PL 1-4-110 vil dog i nogen omfang begrænse udsynet til fjordlandskabet fra
områderne omkring havnebassinet
Vi giver derfor indsigelse over ændring af gældende lokalplan der for mange vil give væsentlige forringet
livskvalitet, hvilket også er i strid med et af formålene med lokalplanen. Vi ser helt klart både
skyggevirkning, vindpåvirkning samt reduceret udsyn som væsentligt.
Der gives mulighed for en cykel og gangbro over havneåbningen til Beddingen, hvilket er positivt, men at
bruge et argument om det er nødvendigt at udvide pieren for at få Enggaard med til at medfinansiere
broen, viser at det er andre hensyn end beboernes, der tages. Aalborg Kommune kan sagtens og bør
bygge en bro uden udvidelse af pieren. Samtidigt bliver vandmiljøforholdene i havnebassinet samt
tilsejlingsforholdene forringet ved en forlængelse af Pieren.
Det er ikke acceptabelt at der sker så væsentlige forringelser for mange beboere med den begrundelse.
Ad 2 Reduktion af havnebassin ved udvidelse af pieren mod syd til bebyggelse Eksisterende planer
beskriver specifikt brug af Østre Havnebassin til rekreative aktiviteter og specifikt ikke boliger.
Havnebassinet foreslås nu indskrænket væsentligt for at skabe plads til en kraftig forøget byggeri, med en
forøget bebyggelsesgrad på pieren på næsten 40 %. Dette forringer værdien af havnebassinet som
rekreativt område væsentligt hvilket vi giver indsigelse imod.
Citat fra 1-4-106: Delområde H (Havnebassinet) 5.18 Der kan alene etableres anlæg som opholdsøer,
bådebroer o.lign. der understøtter områdets anvendelse som rekreativt fritidsområde.
Ad 3 Reducerede afstande mellem kaj og beboelse reserveret til havnepromenade I den nuværende plan
er der reserveret store arealer til offentligt tilgængelige friarealer, herunder et bredt område rundt om hele
havnefronten til cykel og gangområde. Byggelinjerne ud mod fjorden og havnebassinet bliver med den nye
plan reduceret så der ikke er plads til at cykle der længere. Bevaringsværdige kajarealer fjernes. Højhus på
70 meter og andre bygninger tillades næsten helt ud til kajkanten. Derved indskrænkes det planlagte
promenadeområde væsentligt hvilket vi giver indsigelse imod.
Citat fra 1-4-106: Den overordnede stiforbindelse vist på bilag 2 skal udføres som en synlig og sikker
forbindelse med god fremkommelighed for cyklister. Havnepromenaden udlægges med en bredde på 15
m.
Ad 4 Forøget bebyggelsesgrad på pieren (område F) med næsten 40 % Det tillades at boligarealet i
området forøges med næsten 40 % med argumentet om at det skal ligne det tidligere industriområde. Et
boligområde burde ikke sammenlignes med et industribyggeri, som man vælger at argumentere for i
lokalplanen. Vi har set eksemplet imellem broerne, hvor Aalborg Kommune efter de flestes mening ikke har
været særligt heldige med at styre forløbet med sine lokalplaner, der er endt med alt for tæt byggeri. Det er
ikke for at genere dem der har valgt at bo der, alene en konstatering af den generelle holdning til resultatet.
[Side #]

I lokalplansforslaget nævnes det at der tillades en stigning på 15.000 m2 svarende til 10 % bebyggelse,
men det fremgår ikke tydeligt at det hele sker i område F, hvorfor tilgangen der er er næsten 40 % ! Det
tætte boligmiljø i område F er ikke værdigt for et fremsynet Aalborg.
Vi giver indsigelse imod det tætte byggeri på pieren, som den nye plan lægger op til.
Med disse indsigelser ser vi frem til at Aalborg Kommune vælger at prioritere de oprindelige intentioner for
området ved at fastholde de nu gældende krav til områderne, til glæde for alle borgere i Aalborg og ikke
kun os der allerede har valgt at bosætte os i området.
Anne Grete Møller
Flemming Thomsen
Vinkelager 6, 6000 Kolding

[Side #]

12. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. oktober 2016 10:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-110

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 1-4-110 Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Dato: 24-10-2016 10:09:00
Name: Thorkild Hjorth Sørensen
Address: Østre Havnegade 48
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 51382905
Email: thorkild.hjorth@icloud.com
Emne: Granitbolværker i Østre Havn
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod fjernelse af granitbolværker i Østre Havn.
I den gældende lokalplan er granit bolværkerne i Østre Havn, erklæret bevaringsværdige, så det undrer
mig at mig at man nu kan tillade, at disse bolværker fjernes til fordel for massive udbygninger i
havnebassinet, med følgende reducering af muligheder for rekreativ brug af havnebassinet.

[Side #]

13. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Per Nørgaard <pn.movibest@gmail.com>
24. oktober 2016 16:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse til lokalplan 1-4-110 fra 2016. Tillæg til lokalplan 1-4-106 fra 2012 samt
ændringsforslag.

Kære Politikere i Aalborg Byråd.
Visionen er ifølge materialet fra Aalborg kommune, at Østre Havn skal udvikles i moderne arkitektur af høj
kvalitet og et aktivt byliv med grønne samt solrige områder for alle byens borgere
Det er specifikt nævnt, at Pieren skal skabe nye offentlige tilgængelige rum for at give byens borgere og
besøgende den mest optimale oplevelse af dette unikke område på Pieren, ved havnefronten og
havnebassinet.
Hvordan kan det harmonere med Byrådet vil give vil give bygherren tilladelse til følgende:
- Aalborg Byråd vil på pieren vil øge byggeprocenten med over 9% med hele 15.000 m2 til i alt 165.000
m2.
- Pieren udvides med 20 meter ud i indsejlingen.
- Tilladelse til nu at hæve højden og bygge et højhus på hele 70 meter og yderst på den udvidede Pier. Der
vil kaste skygge over hele området. Venligst fasthold den oprindelige aftalte højde jævnfør
Lokalplan 1-4-106 godkendt 2012.
- I stedet for en række bygninger på Pieren øges det til to rækker bygninger.
En væsentligt højere byggeprocent, højere bygninger samt forlængelse af Pieren, hvor vandet 20 meter ud i
indsejlingen inddrages og en bygning yderst vil ændre områdets karakter væsentligt og betyde væsentlig
mindre sol for alle borgere i området samt hindre adgang og visuel kontakt mellem havnebassinet og
Limfjorden.Giver desuden mindre udskiftning af vandet i bassinet, der kan medfører lugtgener og
miljøpåvirkninger.
Venligst bemærk, at der oprindeligt var planlagt én række bygninger og IKKE to rækker bygninger, som
den nye lokal plan giver bygherren tilladelse til.
Politikernes nye ændringer betyder, at byens borgere ikke får en grøn bydel ved havnefronten,
havnebassinet som alle voksne og børn kan nyde og have som et af byens åndehuller. Dette strider vel imod
Aalborg Byråd's politikere egne visioner ?
Jeg tillader mig at bede Politikerne i Aalborg Byråd om at fastholde den oprindelige lokalplan 1-4-106 fra
2012 og tage hensyn til byens borgere og i den forbindelse vil jeg gerne rose byrådet for
alle de grønne områder, sportspladser, legepladser, som ligger på strækningen på Havnefronten mellem
Musikkens Hus og Limfjordsbroen. Et område hvor alle byens borgere kan trives i et aktivt byliv. Hvis man
går en tur fra Musikkens Hus til Østre Havn er der ikke tvivl om at området allerede på nuværende tidspunkt
er meget kraftigt bebygget med mange nye store, høje, markante bygninger og mangler grønne områder
for voksne og børn, som kan skabes på pieren.
Det er ikke for sent at ændre i Lokalplanen 1-4-110, således Pieren ikke bebygges med ekstra 15.000 m2,
bygninger i to rækker, højde på 70 meter samt forlængelse af Pieren. Det beder undertegnede hermed
Politikerne i Aalborg Byråd om at gøre.
[Side #]

Har Byrådet fået tilladelse af Kystdirektoratet til udvidelsen af Pieren ?
Jeg er sikker på, at der kan findes en alternativ løsning, således broen kan etableres, selvom Pieren ikke
bliver overbebygget med høje bygninger og nu med hele to rækker bygninger. Bemærkelsesværdigt, at
bygherren kan får tilladelse til at opføre yderligere 15.000 m2. og to rækker bygninger ved at forpligtige sig
til at søge finansiering via fonde og en evtl. restfinansiering deles med Aalborg kommune og bygherren.
Vist ikke nogen dårlig handel for bygherren, der max. kommer til at betale halvdelen af broens samlede pris
på 10 mill., hvis der ikke er fonde, der vil støtte !!!!

Med venlig hilsen
Per Nørgaard
Olivenvej 16
9000 Aalborg

[Side #]

14. Indsigelse
FORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKBSKULTUR I AALBORG

Indsigelse mod lokalplan forslag 1-4-110
Grundejer forgyldes og kulturarv sjofles.
Området ved Øster havn i Aalborg er samlet vurderet som en vigtig kulturhistorisk helhed fra Aalborgs
industrielle æra, fremgår det af den vedtagne lokalplan 1-4-110, der lægger retningslinjerne for
omdannelsen af Østre Havn, hvor mindre fragtskibe tidligere lå for kaj ved korn- og foderstoffirmaerne. Og
det fortsætter: Østre Havn skal være et sted med en særlig identitet – med rødderne solidt forankret i den
industrielle kulturarv. Om selve havnebassinet skriver man, at den fremtidige bebyggelse skal bidrage til at
skabe et klart defineret og oplevelsesrigt rum. Den sidste sætning hentyder bl.a. til, at bassinets
udstrækning er klart defineret i kraft af de fine kajkanter, som er udført i granit og suppleret med pullerter
og trapper ned til vandoverfladen i samme materiale.
Den gældende lokalplan er klar: den vil bevare et enestående kulturmiljø, hvor havnebassinet er centrum i
enestående flot byrum, der brillerede med en storslået visuel spændingsfyldt kontrast mellem bassinets
horisontale vandflade og de op til 70 meter høje bygninger.
Men nu vil man med et tillæg til lokalplanen, forslag 1-4-110, sabotere, de gode intentioner i den
eksisterende lokalplan. Pieren mellem bassinet og Limfjorden skal udbygges, således at man inddrager en
stor del af havnebassinet til byggegrund for fire bygninger, der placeres på tværs af pieren med retning ud i
bassinet. Dette bebyggelsesmønster har intet med de oprindelige bebyggelser at gøre, havnebassinets nye
form vil få karakter af en fancy marina, hvor det tidligere omtalte klart definerede rum forsvinder. De fine
oprindelige kajkanter i granit, som er bevaringsværdige og burde indstilles til fredning, mister deres
funktion. Det er et overgreb på den industrielle kulturarv.
Hvad opnår man? Ja, at pieren kan bebygges med endnu flere etagemeter, for der skal opføres yderligt tre
bygninger ud mod Limfjorden, disse skal placeres tættere på kajkanten end noget andet byggeri på
Aalborgsiden. Bebyggelserne ved Øster Havn har i forvejen en ekstrem høj bebyggelsesprocent. Skal
grundejeren forgyldes yderligere på bekostning af Aalborgs industrielle kulturarv, som indeholder et unikt
rum skabt af det smukt indrammede bassin og de høje omgivende bebyggelser? Den tætte bebyggelse på
pieren betyder også, at der vil blive opført endnu flere boliger uden nære grønne friarealer, bortset fra de
altaner lejlighederne råder overForeningen for Bygnings- og Landskabskunst i Aalborg gør indsigelse mod forslaget, og opfordrer
politikerne til at vise, at Aalborg har format til at gennemføre omdannelsen af Østre Havn efter
intentionerne i den tidligere vedtagne og gældende lokalplan.
Pernille Nymann Jensen
Birgit Meier
Preben Højmark Rasmussen
Erik Iversen

15. Indsigelse

Fra: Britt Gadsbølle Larsen (bga) [mailto:Britt.Gadsbolle@kyst.dk]
Sendt: 24. oktober 2016 18:10
Til: AALBORG_EKSTERN <mbx1aak2@aalborg.dk>
Emne: Kystdirektoratets bemærkninger til Lokalplan 1-4-110, Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og
erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret, Aalborg Kommune
Bemærkninger til Lokalplan 1-4-110, Tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre
Havn, Ø-gadekvarteret, Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har den 30. august 2016 fremsendt ovennævnte forslag til tillæg til lokalplan.
Planområdet er med sin kystnære beliggenhed omfattet af kystbeskyttelseslovens § 16. Vi skal i den
anledning bemærke, at bebyggelse tæt på kysten kan komme i fare for ødelæggelse af oversvømmelse og
erosion. Kystbeskyttelsesforanstaltninger, terrænændringer m.v. på strandbredder og andre kyststrækninger
kræver tilladelse fra Kystdirektoratet. Det kan i den forbindelse ikke forventes, at der kan opnås tilladelse til
kystbeskyttelse på stedet. Kystdirektoratet skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag.
Det bør undgås, at der etableres bebyggelse og infrastruktur, som senere får behov for kystbeskyttelse. Derfor
ses herunder Kystdirektoratets anbefalinger til lokalplaner i forbindelse med fastsættelse af sokkelkoter.

Kystdirektoratets anbefalinger til lokalplaner
Jævnfør bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald af 23. november 2012, er
Kystdirektoratet ikke længere forpligtiget til at fastsætte en minimumssokkelkote til
lokalplanerne. På baggrund af dette gennemgår Kystdirektoratet nødvendigvis ikke
de lokalplaner, der kommer i høring.
Ved fastsættelse af sokkelkoter i lokalplaner, anbefaler Kystdirektoratet, at
kommunen bør tage stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og
erstatningsbyggeri i lokalplanområdet. Kystdirektoratet kommer som udgangspunkt
ikke med bemærkninger til valg af sokkelkote. Ved fastsættelse af sokkelkoter vil
Kystdirektoratet gøre opmærksom på, at sokkelkoten kan variere inden for et givent
lokalplanområde. Endvidere er der en række forhold, der bør tages med i
vurderingen, når der fastsættes en laveste sokkelkote, herunder:

1.
2.
3.
4.
5.

Byggeriets levetid
Byggeriets placering
Klimaforandringer
En forventet stormflodsvandstand
Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse

Ad 1:
Der bør tages stilling til byggeriets levetid bl.a. for at kunne vurdere, hvilket
beskyttelsesniveau, der er relevant. Yderligere er byggeriets levetid afgørende for at
vurdere og fastlægge et tillæg for klimaforandringer.
Ad 2:
I lavtliggende kystområder skal det altid overvejes nøje, om der bør gives tilladelse
til byggeri pga. faren for oversvømmelse. Byggeriets placering har betydning både
med hensyn til terrænkoten og afstanden til kysten. Terrænkoten har betydning for,
hvor meget byggeriet evt. bliver oversvømmet i en højvandssituation. Afstanden til

kysten har betydning for om der skal lægges et tillæg for bølger til sokkelkoten. Jo
længere inde i land bebyggelsen placeres, jo mindre tillæg for bølger skal der gives.
Desuden er afstanden til kysten afgørende for, hvor hurtigt bebyggelsen
oversvømmes.
Ad 3:
I forbindelse med de kommende klimaændringer er der ingen der ved, hvad den
fremtidige relative havspejlsstigning bliver. Ifølge den bedst tilgængelige viden kan
der forventes en middelhavspejlsstigning på 30-100 cm frem til år 2100. Der kan
være lokale forhold som landhævning (0-20 cm), der skal tages højde for, når
havspejlsstigningen vurderes.
Ad 4:
I forbindelse med stormflodsvandstande opererer man med middeltidshændelser
(MT). MT50 svarer til en vandstand der statistisk nås eller overskrides en gang pr.
50. år (50 års vandstand). Der skal vælges en middeltidshændelse, der bl.a. tager
højde for byggeriets levetid og skadespotentialet i forbindelse med en
oversvømmelse. Inde på Kystdirektoratets hjemmeside kan den nyeste
højvandsstatistik ses: http://omkystdirektoratet.kyst.dk/hoejvandsstatistikker.html.
Værdierne i højvandsstatistikken er i niveau med et roligt vandspejl uden bølger og
bølgestuvning. Værdierne i højvandsstatistikken indeholder middeltidshændelserne
for i dag, dvs. højvandsstatistikken angiver en vandstand, der nås eller overskrides
f.eks. en gang pr. 50 år i den nuværende situation. En 50 års vandstand om f.eks. 50
år skal derfor korrigeres for den havspejlsstigning, som forventes indtil omkring
2060.
Ad 5:
Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse kan variere betydeligt og
skal bl.a. bruges til at bestemme beskyttelsesniveauet. Er der kun små værdier
og/eller få gener forbundet med oversvømmelse af en bygning (fx et skur til
fiskeredskaber på en havn), er det ikke nødvendigt med en høj sokkel.

Illustration af beregning af sokkelkote

Vi skal anmode om et eksemplar af den endelige plan, når denne foreligger.

Med venlig hilsen
Britt Gadsbølle Larsen
AC - fuldmægtig l Kyst og Klima

+45 20 84 17 61 l bga@kyst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk
Har du set kystanalysen – find den her

16. Indsigelse

Bemærkninger til kommuneplantillæg 1.036 for Østre Havn, Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har den 30. august 2016 fremsendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg.
Planområdet er med sin kystnære beliggenhed omfattet af kystbeskyttelseslovens § 16. Vi skal i den
anledning bemærke, at bebyggelse tæt på kysten kan komme i fare for ødelæggelse af oversvømmelse eller
erosion. Kystbeskyttelsesforanstaltninger, terrænændringer m.v. på strandbredder og andre kyststrækninger
kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.
Det bør undgås, at der etableres bebyggelse eller infrastruktur, som kan få behov for kystbeskyttelse. Derfor
fremsendes Kystdirektoratets anbefalinger til lokalplaner i forbindelse med fastsættelse af sokkelkoter.

Kystdirektoratets anbefalinger til lokalplaner
Jævnfør bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald af 23. november 2012, er
Kystdirektoratet ikke længere forpligtiget til at fastsætte en minimumssokkelkote til
lokalplanerne. På baggrund af dette gennemgår Kystdirektoratet nødvendigvis ikke
de lokalplaner, der kommer i høring.
Ved fastsættelse af sokkelkoter i lokalplaner, anbefaler Kystdirektoratet, at
kommunen bør tage stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og
erstatningsbyggeri i lokalplanområdet. Kystdirektoratet kommer som udgangspunkt
ikke med bemærkninger til valg af sokkelkote. Ved fastsættelse af sokkelkoter vil
Kystdirektoratet gøre opmærksom på, at sokkelkoten kan variere inden for et givent
lokalplanområde. Endvidere er der en række forhold, der bør tages med i
vurderingen, når der fastsættes en laveste sokkelkote, herunder:
1.
2.
3.
4.
5.

Byggeriets levetid
Byggeriets placering
Klimaforandringer
En forventet stormflodsvandstand
Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse

Ad 1:
Der bør tages stilling til byggeriets levetid bl.a. for at kunne vurdere, hvilket
beskyttelsesniveau, der er relevant. Yderligere er byggeriets levetid afgørende for at
vurdere og fastlægge et tillæg for klimaforandringer.
Ad 2:
I lavtliggende kystområder skal det altid overvejes nøje, om der bør gives tilladelse
til byggeri pga. faren for oversvømmelse. Byggeriets placering har betydning både
med hensyn til terrænkoten og afstanden til kysten. Terrænkoten har betydning for,
hvor meget byggeriet evt. bliver oversvømmet i en højvandssituation. Afstanden til
kysten har betydning for om der skal lægges et tillæg for bølger til sokkelkoten. Jo
længere inde i land bebyggelsen placeres, jo mindre tillæg for bølger skal der gives.
Desuden er afstanden til kysten afgørende for, hvor hurtigt bebyggelsen
oversvømmes.
Ad 3:
I forbindelse med de kommende klimaændringer er der ingen der ved, hvad den
fremtidige relative havspejlsstigning bliver. Ifølge den bedst tilgængelige viden kan

der forventes en middelhavspejlsstigning på 30-100 cm frem til år 2100. Der kan
være lokale forhold som landhævning (0-20 cm), der skal tages højde for, når
havspejlsstigningen vurderes.
Ad 4:
I forbindelse med stormflodsvandstande opererer man med middeltidshændelser
(MT). MT50 svarer til en vandstand der statistisk nås eller overskrides en gang pr.
50. år (50 års vandstand). Der skal vælges en middeltidshændelse, der bl.a. tager
højde for byggeriets levetid og skadespotentialet i forbindelse med en
oversvømmelse. Inde på Kystdirektoratets hjemmeside kan den nyeste
højvandsstatistik ses: http://omkystdirektoratet.kyst.dk/hoejvandsstatistikker.html.
Værdierne i højvandsstatistikken er i niveau med et roligt vandspejl uden bølger og
bølgestuvning. Værdierne i højvandsstatistikken indeholder middeltidshændelserne
for i dag, dvs. højvandsstatistikken angiver en vandstand, der nås eller overskrides
f.eks. en gang pr. 50 år i den nuværende situation. En 50 års vandstand om f.eks. 50
år skal derfor korrigeres for den havspejlsstigning, som forventes indtil omkring
2060.
Ad 5:
Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse kan variere betydeligt og
skal bl.a. bruges til at bestemme beskyttelsesniveauet. Er der kun små værdier
og/eller få gener forbundet med oversvømmelse af en bygning (fx et skur til
fiskeredskaber på en havn), er det ikke nødvendigt med en høj sokkel.

Illustration af beregning af sokkelkote
Vi skal anmode om et eksemplar af den endelige plan, når denne foreligger.

Med venlig hilsen
Britt Gadsbølle Larsen
AC - fuldmægtig l Kyst og Klima

+45 20 84 17 61 l bga@kyst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk
Har du set kystanalysen – find den her
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jan Mikkelsen <Jan.mikkelsen@ssi-schaefer.dk>
25. oktober 2016 23:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse, Øster Havn

Indsigelse til lokalplan 1‐4‐110, Tillæg til lokalplan 1‐4‐106 med tilhørende kommuneplantillæg 1.036 for
Øster Havn
Jeg er opvokset i Aalborg og omegn, men har ikke været bosiddende i Aalborg de seneste 25 år.
Jeg har løbende og med stor interesse fulgt med i byens udvikling, der specielt de senere år har været særdeles
positiv. Byen er vokset og udnyttelsen af henlagte havne ‐og erhvervsområder til attraktive beboelsesområder, samt
etablering af mange spændende butikker og fokus på kulturlivet, er til stadighed tiltagende og gør byen meget
interessant.
Vi har igennem længere tid haft fokus på Århus som vores kommende bosted, med mulighed for at bo tæt ved
byens centrum og meget gerne ved et havneområde med udsigt til både vand og by.
For os er det yderst vigtigt, at de nye attraktive beboelsesområder ikke bygges urimeligt tæt, i gigantiske højder der
mindsker udsigten, men derimod bevare charmen og tilgodeser byens beboere.
Desværre har vi konstateret at udfaldet i Århus er gået i retning af ovenstående, trist, kedeligt og helt uforståeligt.
Vurderer man derimod områder på Nørresundby siden og bl.a. Aalborg Øster Havn, er de netop attraktive, med en
god blanding af erhvervskontorer, ungdomsboliger, ejerlejligheder, rekreative områder, havnebassin, lys og luft med
view ud over Limfjorden. Specielt området i Øst Havnen er vi faldet for, hvor der er kommet et større
erhvervsbyggeri samt ungdomsboliger, der ligger fint, og i god harmoni med de videre planer rundt bassinet og ved
pieren.
Men desværre vil Aalborg kommunen nu begå samme fadæse som i Århus, ved at give tilladelse til at mindske
indsejling, øge bebyggelsesprocent, og bygge gigantiske højder helt tæt på Pieren og dermed fjerne den mest
attraktive del for langt størstedelen af de kommende beboer rundt bassinet. En udvikling og tendens der også kan
konstateres et par steder omkring havnekajen ”Stjernepladsen” og ved Limfjordsbroen. Det er helt ubegribeligt og
kræver et seriøst og yderst velbegrundet svar fra de ansvarlige beslutningstagere.
Jeg har umiddelbart fået den tanke, at kommunen i forbindelse med vedtagelser af byplanlægning, i større og større
grad vurderer hensynet til ”Storentreprenørerne” som eksempelvis A. Enggaard A/S og dermed udelukkende det
økonomiske aspekt. Der er ingen tvivl om at de byggelystne entreprenører bidrager til udviklingen i de større byer,
men der skal være en grænse.
Tillægget til lokalplanen vil medvirke til at fjerne mulighederne for plads og bibeholdelsen af en høj grad af
attraktivitet. Et spændende område der tilsyneladende nu skal henligge mørkt og trist i skyggen af et ”Mini
Manhattan” yderst på molen med planer om yderligere udbygning.
Spørgsmålet er, hvad der har været afgørende for denne beslutning? Rå økonomi? Eller relationer til en
storentreprenør? Det kan ikke være byens og områdets beboer.

Med venlig hilsen
Jan Mikkelsen
Munchsvej 2
9560 Hadsund
+45 42148730

[Side #]
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Plan.udvikling@aalborg.dk

26. oktober 2016
Sag 2016-8992 / 2016-9468
/chrbro

ERHVERVSS TYRELSE N

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 1.036 for Østre
Havn og lokalplan nr. 1-4-110
Aalborg Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 1.036 og lokalplan nr. 1-4-110 i offentlig høring i perioden fra den 31. august til den 26. oktober 2016.

2100 København Ø

Tlf.

35 29 10 00

Fax

35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17
E-post

erst@erst.dk

www.erst.dk

Erhvervsstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk.
1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de
overordnede interesser1.

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1 og stk. 32,
mod forslag til kommuneplantillæg nr. 1.036 og lokalplan nr. 1-4-110. Indsigelsen er begrundet i strid med følgende overordnede forhold, som uddybes i
det efterfølgende:


Manglende redegørelse om planlægning omkring risikovirksomheder i
henhold til reglerne i Bekendtgørelsen nr. 371, jf. pkt. 1.7.1 i Oversigt
over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017.

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan
vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.
Begrundelse for indsigelsen
Planområdet på Østre Havn ligger ca. 250 m fra TULIP FOOD COMPANY
A/S, der er en risikovirksomhed (Kemiske anlæg – ammoniak).
Kommuner skal ved tilvejebringelse eller ændring af planer, der berører risikovirksomheder og deres omgivelser, foretage en forudgående høring af risikomyndighederne, jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Det fremgår af bekendtgørelsen, at det gælder for planlægning for arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra risikovirksomheden, og
der gør arealet på Østre Havn.

2/2

I planforslagene for Østre Havn fremgår det ikke, at der er foretaget høring af
risikomyndighederne, eller hvordan eventuelle høringssvar er inddraget i planlægningen.
Erhvervsstyrelsen kan således ikke vurdere, om planforslagene er i strid med de
statslige interesser, der skal sikre, at risikoen for større uheld fra risikovirksomheder inddrages i planlægningen, jf. pkt. 1.7.1 i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017.
Erhvervsstyrelsen vil gerne i dialog med kommunen om planforslagene for at
afklare, om planforslaget kan gennemføres uden at være i konflikt med overordnede interesser, herunder om kommunen ved supplerende redegørelser kan
godtgøre, at planforslaget ikke er i strid med bestemmelserne i bekendtgørelse
nr. 371. Det er aftalt, at disse forhold bl.a. drøftes med Aalborg Kommune ved
møde i Erhvervsstyrelsen den 28. oktober 2016.

Med venlig hilsen

Christina Berlin Hovmand
Kontorchef

1

Erhvervs- og vækstministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er
i overensstemmelse med de overordnede interesser, se ”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2017”, udsendt af Erhvervs- og Vækstministeriet 2015.
2 Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af
23/11/2015 af lov om planlægning.
Planforslagene er alene vurderet i forhold til de overordnede statslige interesser.

