1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. december 2019 16:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-127

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 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
Dato: 17-12-2019 16:14:00
Name: Sct Mariæ Skole
Address: Kastetvej 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98136003
Email: hovelsoe@sct-mariae-skole.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 1-3-127
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Sct Mariæ Skole, cvr. nr. 65521911
Vi ønsker at modtage kvittering for modtagelse af indsigelse.
ID: 1228
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

1. Indsigelse

Høringssvar
Vedr. forslag til lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen og Kommuneplantillæg
1.051, som er sendt i offentlig høring fra 25.10.2019 til 20.12.2019, sendes hermed høringssvar samt
indsigelse mod byggehøjde og tæthed fra Sct Mariæ Skole (CVR-nr. 65521911)
Indledende
Det er med stor undren, at vi ikke på noget tidspunkt har været inviteret til dialogmøde med bygherre eller
forvaltning inden udarbejdelsen af nærværende lokalplan og kommuneplanstillæg om det projekterede
byggeri. Vi betragter ændringer fra erhverv til boliger, samt den væsentlige fortætning med meget højt
byggeri i gårdbebyggelsen som forhold, der jf. planloven kalder på en forofftentlighedsfase.
Skolen, der pt. har 410 elever, har drevet fri grundskole siden 1899, heraf ca. 100 år på nuværende adresse.
Generelt ser vi positivt på en omkringliggende udvikling af byområdet og er konkret positive for en ny
bebyggelse på nabomatriklen. Dog ser vi det kommende byggeri som alt for højt og voldsomt i
gårdbebyggelsen (byggefelt B) optil 18 meter i højden og stort set i skel.
Gårdbebyggelsen (byggefelt B) er planlagt til at ligge 1,5 meter fra skel med mulighed for at flytte byggefelt
tættere på tillige med altaner, der vil kunne komme helt i skel. Vi er stærkt betænkelige ved denne tætte
afstand til at voldsomt et byggeri, om end det vil blive i varierende højder og med et par åbninger i
bebyggelsen. Der vil således blive store indkigsgener, og et helt uacceptabelt indgreb i børnenes privatsfære,
ligesom vi frygter klager fra kommende beboere omkring støj fra skolens legende børn.
Vi har i tråd med alle eksperter investeret betragteligt i nye udendørs legefaciliteter, der stimulerer børns leg
og læring - disse henlægges i skygge i skolens meste aktive timer den største del af året!
Vi må også konstatere, at skolens nuværende bygninger for indskolingen, såvel bygningen for vores 0-klasser
mod nord og vores elevfløj længere mod syd, rammes betragteligt af den skyggevirkning, det påtænkte
byggeri vil udløse. Alt forskning peger i retning af dårligere livskvalitet ved mindre eller manglende dagslys,
om end skyggeforhold ikke helt kan beskrives entydigt.
Derudover er det med bekymring, at der i planen ikke er taget højde for trafikforholdene i området med
denne væsentlige fortætning af trafik, der vil ske. Den sikre skolevej og de gode afsætningsmuligheder
udfordres, uden der er redegjort for dette.
Vi er tillige noget bange for virkningerne af den planlagte parkeringskælder, idet området i forvejen er meget
udfordret med tiltagende opstigende grundvand. Forhold som er blevet stærkt forværret efter etablering af
p-kælder på Kastetvej (CW Oblel)
Endelig er vi stærkt bekymret over en kommende byggefase så tæt på vores mange børn med store lastbiler,
kraner og fundering og betonelementer.

Afstand til skel.
Jf. planens kortbilag 2 er byggefelt B placeret 1,5 meter fra skel og kan jf. pkt. 5.2 justeres med op til 1 meter,
ligesom byggefeltet kan overskrides med op til 2 meter for lette konstruktioner som altaner. Det betyder i
praksis, at byggeriet delvis vil kunne placeres i skel. Vi er forundret over, at man ikke opretholder den normale
afstand på minimum 2,5 meter fra skel uden nogen form for ”elastik” i afvigelser.
Vi ser denne afstand (2,5 meter) som et minimum for alle bygningsdele på denne planlagte bebyggelse og
ser gerne, at afstanden bliver større.
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Etager og bygningshøjde.
Bygningshøjden for byggefelt B giver jf. pkt. 5.6 mulighed for 18 meter højt byggeri i op til 5 etager. Det er
korrekt, at den planlagte højde på randbebyggelsen byggefelt A, passer ind i den øvrige randbebyggelse i
gadeforløbet på Svendsgade, men ser man på gårdbebyggelsen er højden herpå helt ude af trit med det
omkringliggende byggeri. Således er skolens elevfløj i 2 etager, og andre gårdbebyggelser er maksimalt 3
etager.
Vi mener klart, at bygningshøjden skal reduceres til maksimalt 3 etager mod nord og 2 etager mod syd.

Skyggepåvirkning.
Der er i planen redegjort for skyggeforhold, men på meget mangelfuld vis. Således er der i de viste
simuleringer alene valgt to relativt gunstige tidspunkter for skyggevirkning 21. april og 21. juni, hvor solen
står højere på himmelen. Vi ønsker, at der laves en specificeret simulering for skyggevirkninger henover hele
året, ligesom der bør redegøres for valgt model.
Vi mener ikke, at planen på ordentlig vis har redegjort for sol og skyggeforhold, når dette giver så kraftige
forringelser og betydning for os som nabo.

Vedr. byggefasen
Vel vidende at byggefasen skal overholde gældende byggereglement, henstiller vi dog til, at kommunen sikrer
skolens uhindrede adgang til egne matrikler, og at byggetrafik versus skolesøgende børn der går, cykler og
fragtes af forældre i bil sikres bedst muligt.
Det skal etableres tilstrækkelige sikkerhed for børn og skolens medarbejdere m.fl. i byggeperioden. Hvordan
vil dette blive sikret når byggeriet planlægges så tæt på skel, når vi har permanent behov for at bruge
skolegården i byggeperioden?

Støjgener mv.
Vi er bekymrede for, hvorvidt særligt støjgener fra byggeprocessen griber ind i skolens daglige undervisning.
Vi har et ønske om at få indsigt i kommunens beregninger for støjgener ift. pilotering og øvrigt tungt og
støjende arbejde i byggeperioden. Kommunen bedes desuden redegøre for, hvilke regler/vilkår der konkret
vil være gældende ift. gener fra byggearbejdet, herunder støj, vibrationer, støv mv., og tidsrummet for
aktiviteter i forbindelse med byggearbejdet.
På vegne af Sct Mariæ Skole:
Poul Erik Hovelsø
Skoleleder
Mail: hovelsoe@sct-mariae-skole.dk
Mobil: 41614572
Skolen: 98136003
René Hald Kristensen
Bestyrelsesformand
Mail: renehald@stofanet.dk
Mobil: 22485252
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. december 2019 17:07
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-127

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 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
Dato: 19-12-2019 17:07:00
Name: Mark Kray Brandt
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: mkb@stormadvokatfirma.dk
Emne: Indsigelser fra Andelsboligforeningen Svendsgade 15-17
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed fremsendes høringssvar på vegne af Andelsboligforeningen Svendsgade 15-17, 9000 Aalborg.
Bekræftelse på modtagelse af høringssvaret imødeses.
Med venlig hilsen
Henrik Jørgensen
Advokat (L)
STORM Advokatfirma
ID: 1229
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. december 2019 21:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-127

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 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
Dato: 20-12-2019 21:32:00
Name: Sct Mariæ Kirke
Address: Kastetvej 1
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30293709
Email: lineboegelund@gmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 1-3-127
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelserne er at finde i vedhæftede dokument.
ID: 1234
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Indsigelser og høringssvar: forslag til lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade,
Vestbyen og Kommuneplantillæg 1.051.
Indledningsvis vil vi udtrykke stor forundring over den manglende inddragelse af naboer inden
forslag til lokalplan er blevet til. Vi har ikke på noget tidspunkt hørt om det påtænkte projekt, hvilket
tillige afslører at såvel ejer af ejendommen og forvaltningen ikke har fundet anledning til nogen form
for dialog med tætteste naboer. Det finder vi kritisabelt.
Vi ser det kommende byggeri som alt for højt i gårdbebyggelsen (byggefelt B), hvor bygningerne
tættest kirken kan blive i 5 etager og op til 18 meter høj, hvor der i dag er en to etages bygning.
Derudover rykkes det kommende byggeri meget tættere på kirken. Kirken og særligt kirkerummet
vil blive negativt påvirket af mindre lysindfald, idet byggeriet i væsentlig omgang lukker af for syd
solen/lyset. I den forbindelse ønsker kirken en kvalificeret og dækkende redegørelse for påvirkningerne af skyggeforhold. Det i planen betragtes som mangelfuldt og misvisende.
Selvom loven om kirkebyggelinjer ikke er gældende for en bykirke, er kirken en historisk kirkebygning og planen har ikke behandlet dette punkt, hvilket efter vores mening udviser en ligegyldig
holdning til kirkeomgivelserne.
Gårdbebyggelsen (B) kommer til at ligge op til 1,5 meter fra skel med mulighed for at flytte byggefelt
tættere på og med altaner, der vil kunne komme helt i skel, hvilket er helt uacceptabelt. Der vil opstå
store indkigsgener, særligt til præstegården, meningslokalerne og præsternes bolig.
Vi er desuden stærkt bekymret for følgerne af den parkeringskælder der ønskes anlagt, idet vi i
forvejen er meget belastet af følgerne af p-kælder/p-hus (CW Obel) på Kastetvej.
Endelig er vi direkte bange for de skader der vil opstå på kirken ved pilotering af byggeriet. Følgerne
af p-husbyggeriet (CW Obel) og senest byggeriet på hjørnet af Badehusvej og Standvejen (CW Obel)
har givet store revnedannelser mange steder i kirken. Vi er helt hjælpeløse i at kunne forhindre
dette, og opfordre til at der anvendes den mest skånsomme metode når der piloteres, fx hydraulisk
fundering, og at man undlader at anlægge p-kælder, idet det vil kræve at man i en periode sænker
grundvandsspejlet. Kirken der er bygget i begyndelsen af 1900-tallet, står på egestopler og det er
synligt, at den ikke tåler de gener store og voldsomme byggerier giver.

Skyggepåvirkning.
Der er i planen et punkt om skyggeforhold, men på meget mangelfuld og misvisende vis. De viste
tidspunkter for skyggevirkning 21. april og 21. juni, hvor solen står højere på himmelen er ikke
dækkende. Vi ønsker, at der laves en specificeret simulering for skyggevirkninger henover hele året,
og en model der særligt viser skygge konsekvenserne for særligt kirkerummet og præstegården.

Bygningshøjde og etager.
Bygningshøjden for byggefelt B giver mulighed for 18 meter højt byggeri i op til 5 etager. Vi mener
klart, at bygningshøjden for bagbebyggelsen skal reduceres til maksimalt 2 etager, hvilket vil være
mere i tråd med den type bebyggelse der er inde i områdets karrebebyggelser.
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Afstand til skel.
Jf. lokalplanen kan byggefelt B placeret 1,5 meter fra skel og kan endda justeres med op til 1 meter,
ligesom byggefeltet kan overskrides med op til 2 meter for lette konstruktioner som altaner. Det
betyder i virkeligheden, at byggeriet vil kunne opføres i skel.
Vi opfordrer kraftigt til at byggeriet trækkes væsentligt tilbage fra skel og i stedet anlægger
opholdsarealer mod vest.
Afslutningsvis skal vi opfordre til, at det mangelfulde lokalplansforslag trækkes tilbage, og der
efterfølgende startes en respektfuld dialog med naboerne om et kommende byggeri.

Sct Mariæ Kirke:
Jude Kulas
Sognepræst

Line Bøgelund
Menighedsrådsformand

Kontakt om indsigelserne kan rettes til Line Bøgelund på mobil: 30293709 eller på mail:
lineboegelund@gmail.com
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. december 2019 23:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-127

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 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
Dato: 20-12-2019 23:03:00
Name: Vetbyens Samraad Lene Rubæk
Address: Kastetvej 49
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: samraadet@vestbyen.nu
Emne: Forslag til Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1235
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge
Vestbyens Samråd
Kastetvej 49 st
Telefon: 71-949476
Mail: samraadet@VESTBYEN.nu

Aalborg den 20. decenber 2019

Bemærkninger til

Forslag til kommuneplantillæg 1.051 for område ved Badehusvej og Svendsgade,
Lokalplanforslag 1-3-127: Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
Aalborg kommune har den 25. oktober sendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag i høring. Planerne omhandler matrikel nr 974a, Aalborg Bygrunde, som andrager
3.480 m².
Lokalplanen forudsætter at de eksisterende bygninger på matriklen nedrives, med undtagelse af
den bevaringsværdige bygning Badehusvej 1A.
Mod Svendsgade kan der opføres en randbebyggelsen i op til 5 etager, med en maksimal højde på
19,5 meter. Bag forhuset kan der opføres 3 selvstændige baghuse i 3-5 etager med en maksimal
højde på 18 meter.
Der kan bygges 6.000 m² etageareal, svarer til en bebyggelsesprocent på 173. Opholdsarealer reduceres fra de generelt gældende 30% til 20%
Som tidligere tilkendegivet ser Vestbyens Samråd med bekymring på, at Aalborg Kommune
fremlægger lokalplaner, der er målrettet byggeaktiviteter på kun én matrikel. Bekymringen forstærkes når lokalplanforslaget forudsætter et kommuneplantillæg, altså en dispensation fra de i
øvrigt meget vide rammer Kommuneplanen allerede giver.
Det er et skråplan at Aalborg Kommune laver lokalplaner, når disse ikke kan udmøntes indenfor
Kommuneplanens rammer, og dermed tilgodese det helhedsperspektiv, som Kommuneplanen
repræsenterer.
Samrådets vil herfor gentage sin opfordring til, at alt lokalplanarbejde, der har et kommuneplantillæg som forudsætning, indstilles indtil der foreligger en ny og revideret Kommuneplan.
Til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag har Vestbyens Samråd bemærkninger til tre konkrete forhold, hvorom det gælder, at Aalborg kommune overskrider sine
retslige beføjelser.
Miljøvurdering af planerne
I forbindelse med lokalplan-arbejdet er der foretaget en miljøscreening for at klarlægge de miljømæssige virkninger. Resultatet af screeningen er, »at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da
miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet.« Dette er ikke
korrekt.
Man ved at matriklen - eller dele af den - er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven,
og den nye anvendelse til boliger vil kræve en § 8 tillades efter samme lov. Man ved, at der skal
etableres en parkeringskælder, hvor der vil blive behov for grundvandssænkning, hvilket der ikke
er taget højde for i screeningen. Og man ved, at dette i sidste ende vil give anledning til en VVMvurdering, eftersom der skal fjernes forurenet jord og grundvand. Der er således intet retsligt belæg
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for at udskyde VVM-vurdering til efter byggeriet er igangsat, da resultatet kan have betydning for
projektets realisering.
Bebyggelsesprocenten
Man har i lokalplanforslaget tilladt en bebyggelsesprocent på 173 (nedjusteret fra 210 i udkastet),
hvilket vi stadig mener er relativt højt for denne størrelse bygningskompleks. Ses det i sammenhæng med, at den nugældende bebyggelsesprocent er 95, så er det trods alt en 82% forøgelse. Den
høje bebyggelsesprocent er angiveligt årsagen til, at opholdsarealerne er reduceret, således at byggehøjden er holdt under 'højhus-niveau'.
Når kommuneplantillægget stadig angiver en bebyggelsesprocent på 210, må vi naturligt gå ud fra,
at der er tale om en fejl, som skyldes manglende konsekvensrettelse. Hvis kommuneplantillæggets
bebyggelsesprocent vedbliver at være 210, betyder det at man senere - relativ enkelt - kan dispensere fra lokalplanen, og dermed 'indføre' de 210% ad bagdøren. Det er næppe det der har været
tanken.
Fælles opholdsareal i gården
Ifølge den gældende Kommuneplan, nærmere betegnet 'Retningslinie 6.1.2 Kvantitative retningslinjer for nyudlæg' skal opholdsarealet være 30% af etagearealet. Alligevel er opholdsarealet i
lokalplanforslaget reduceret til 20%, med den begrundelse, at »der er ikke tale om nyudlæg til et
nyt boligområde, men om ændringer af et mindre eksisterende område i den tætte by, hvorfor der
ikke kan opnås opholdsarealer af dette omfang.« Det sidste er notorisk ukorrekt - man kunne bygge færre huse.
I retningslinie 6.1.2 hedder det således: »For etageboliger i tætbyområder skal der udlægges udendørs opholdsareal svarende til min. 30 % af etagearealet.«
Klarere kan det næppe udtrykkes, og der gives ingen undtagelser En sondring mellem nyudlæg
eller ændringer, samt at retningslinien ikke skulle gælde for et eksisterende område i den tætte by,
er således tågesnak.
På denne baggrund er det Samrådets håb, at de nævnte forhold bringes i orden inden Lokalplanforslaget skal til endelig godkendelse i Byrådet.

På vegne af Vestbyens Samråd

Lene Rubæk
Formand

