Nr. 1
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Rikke Andersen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse til lokalplan 1-1-126
30. november 2015 16:49:27

Hej By- og Landskabsforvaltningen.
Jeg sender hermed en indsigelse mod byggeri og nedrivning af Budolfihus.
I min optik er der i forvejen STOR mangel på p-pladser i Aalborg Centrum. Budolfihus
bliver anvendt af både turister og lokale borgere til, at parkere på. Der er her mulighed
for, at parkere tæt på centrum når henholdsvistørre arrangementer afholdes, men også
når der skal shoppes i Aalborg midtby. Er det med i jeres plan, at skabe nye og bedre
parkerings muligheder når nedrivningen af både de private og de offentlige
parkeringspladser rives ned?
Jeg mener, at det vil være en fejltagelse at nedrive Budolfihus. Der findes i forvejen
andre grønne og udendørs områder hvorpå man kan færdes f.eks. Kildeparken, ,
Friluftbadet, Slotsparken, Strandparken og det nye flotte havneområde.
Med i mine overvejelser er også om dette grønne område vil blive et tilholdssted for
socialt udsatte i Aalborg, ligesom vi har set det med John F. Kennedy plads. Hvis dette
er tilfældet vil det grønne område alligevel ikke blive anvendt af børnefamilier, unge og
ældre borgere. Det er vel det området er tiltænkt til.
Sidst men ikke mindst vil et nyt byggeri skabe trafikalt kaos i midtbyen. Lad os nu nyde
Aalborg og de mange muligheder der i forvejen er, istedet for at bruge tid, penge og
ressocurcer på noget som i forvejen findes mange steder i byen og fungerer.
Med Venlig Hilsen
Rikke H. Andersen

Nr. 2

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Stig Bergmann Møller
Karin Hvid Højlund
SV: Orientering om forslag til lokalplan mv. for nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads, Aalborg
Midtby
4. december 2015 09:27:13

Hej Karin
I det forslag til lokalplan 1-1-126, som jeg har modtaget, vil jeg gerne have føjet et par ord til i det
ellers glimrende afsnit - hvis jeg selv skal sige det :-) - om Fortidsminder på side 10 i forslaget:
I det sidste afsnit (det, der begynder med "Samlet set er den ...") vil jeg gerne i linje 9 efter ordene
"...Aalborgs vikingetid..." have tilføjet ",middelalder og nyere tid", således at der kommer til at stå:
".. Aalborgs vikingetid, middelalder og nyere tid...".
Tak - og
Mange hilsener
Stig
Stig Bergmann Møller
Museumsinspektør
Aalborg Historiske Museum
Nordjyllands Historiske Museum
Vang Mark 25, 9380 Vestbjerg
99 31 74 00 - 99 31 74 12
bergmann.moeller@aalborg.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Erik Sejer Rasmussen
Sendt: 2. december 2015 09:55
Til: Niels Haue <niels.haue@aalborg.dk>; Rikke Bay <rikke.bay@aalborg.dk>; Stig Bergmann Møller
<bergmann.moeller@aalborg.dk>; Thea Højvang Rasmussen <t.hojvang@aalborg.dk>; Ulla Varnke
Egeskov <ulla.egeskov@aalborg.dk>
Emne: VS: Orientering om forslag til lokalplan mv. for nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads,
Aalborg Midtby

-----Oprindelig meddelelse----Fra: plan.byg@aalborg.dk [mailto:plan.byg@aalborg.dk]
Sendt: 30. november 2015 11:25
Til: Fællespostkasse Historisk Museum <historisk_museum@aalborg.dk>
Emne: Orientering om forslag til lokalplan mv. for nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads,
Aalborg Midtby
Aalborg Byråd har 23. november 2015 godkendt forslag til Lokalplan 1-1-126.
Planforslaget er i offentlig høring fra 2. december 2015 til og med 3. februar 2016.
Planen kan ses på følgende link:
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/lokalplaner/planforslag-i-hoering/1-1-126
Karin Højlund
Planlægger

Nr. 3

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg

Aalborg den 27. januar 2016
Indsigelse mod forslag til lokalplan: Nedrivning af Budolfihus m. m. 1-1-126.
Foreningen protesterer mod planerne om nedrivning af Budolfihus, da den foreslåede lokalplan er et led i
en forestående omdannelse af Budolfi Plads, som endnu befinder sig i en proces uden et godkendt
fremtidigt projekt. Det er urimeligt, at foretage et så drastisk tiltag som nedrivning af en præmieret bygning
på en vital beliggenhed i Aalborgs midtby uden, at borgerne eller Aalborg Kommune for den sags skyld er
bekendt med de endelige planer for omdannelse af Budolfi Plads.
Aalborg Kommunes nuværende strategi for omdannelsen af Budolfi Plads betyder, at et fremtidigt projekt
skal udformes af fremtidige investorer, som indbydes til at give et bud på køb af grunden. Dette grundkøb
vil afhænge af en forhandling, hvor køberen skal opnå betingelser, som sikrer køberen et solidt afkast.
Følger man denne strategi, overlades initiativet til en kommende køber, det finder foreningen er useriøst
og udemokratisk.
Foreningen foreslår, at den komplicerede planlægningsproces forlænges med en årrække, for eksempel 5
år. I denne periode kan Budolfihus lægge lokaler til de grupperum som Studenterhuset pt mangler, og
samtidigt kan man få etableret et P-hus på den gl. rutebilstations areal. Den forlængede periode bør
udnyttes til en stor åben debat om både Budolfi Plads og midtbyens rolle i fremtiden, midtbyen vil
tilsyneladende miste en hel del butikker, og dens fremtid går måske i retning af et område med kulturelle
tilbud, i den sammenhæng kan vi se Budolfi Plads som en fremtidig kulturel attraktion. Vi trænger til en
åben og visionær debat.
Pernille Nymann Jensen, Preben Højmark Rasmussen, Birgit Meier og Erik Iversen

Nr. 4

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden

Dok.nr. 15 086/16
MJOH
Dato: 2. februar 2016
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Indsigelse imod lokalplanforslag 1-1-126
Aalborg Stiftsøvrighed fremsender hermed indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 imod lokalplanforslag nr. 1-1-126, Nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads.

Lokalplanforslag nr. 1-1-126, Nedrivning af Budolfihus m.m.
Aalborg Stift har via plansystem.dk modtaget meddelelse om, at Aalborg Kommune har sendt forslag til lokalplan nr. 1-1-126 i offentlig høring. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af, at
en tidligere planproces blev opgivet.
Det aktuelle planforslag giver alene mulighed for nedrivning af bebyggelsen på Budolfi Plads samt
etablering af et rekreativt område i en overgangsperiode, indtil ny bebyggelse og ny plan kan anlægges.
Af lokalplanens pkt. 10.4 fremgår det, at såfremt der i forbindelse med nedrivningen bliver behov
for en midlertidig eller permanet grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen kontaktes inden igangsættelse.
I forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget, har Aalborg Stiftsøvrighed valgt at anmode
stiftets kirkegårdskonsulent om en udtalelse. Denne udtalelse er vedlagt som bilag.

Kommuneplanretningslinje nr. 5.2.8
I forbindelse med fremlæggelsen af det tidligere kommuneplantillæg nr. 1.021 blev der indgået aftale mellem Aalborg Kommune og de kirkelige myndigheder om en række vilkår, der skulle sikre, at
Budolfi Kirke ikke blev beskadiget som følge af arbejder på Budolfi Plads. Der blev i den forbindelse indgået aftale om, at en permanent grundvandssænkning ikke ville finde sted. Dette er også i
overensstemmelse med kommuneplanretningslinje nr. 5.2.8 for nedrivning, fundering og grundvandssænkning i Aalborg Midtby, hvoraf følgende fremgår:
”Der må ikke foretages permanent grundvandssænkning i området. Der kan efter tilladelse fra
Aalborg Kommune indbygges dræn over grundvandsspejlet omkring kældre og fundamenter. I
forbindelse med nybyggeri kan en nødvendig midlertidig grundvandssænkning tillades, såfremt
udstrækning og tidsperiode styres, så risikoen for skader på nærtliggende bygninger minimeres.”
Ligeledes fremgår det af kommuneplanens retningslinje nr. 5.2.8 at:

Thulebakken 1

.
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”Al nedrivning skal udføres sådan, at der ikke opstår generende og ødelæggende rystelser i de
omkringliggende bygninger. Nedrivning er omfattet af Miljølovens bestemmelser som en midlertidig støj- og støvfrembringende aktivitet. Nedrivning skal anmeldes og godkendes i henhold til
Aalborg Kommunes regulativ herfor.”
Ligeledes henvises der til de aftaler, der blev indgået mellem Aalborg Kommune og de kirkelige
myndigheder (jf. dok.nr. 2013-189 990, sag.nr. 2013-8341) og som er nævnt i brev fra Aalborg
Kommune, dateret den 19. juni 2013: ”Anmodning om ophævelse af indsigelse mod kommuneplantillæg 1.021”.

Aalborg Stifts Domkirke
Domkirken er nærmeste nabo til det areal som lokalplanforslaget vedrører. Området er ligeledes
betegnet som særligt bevaringsområde, hvor der skal tages vidtgående hensyn, når der udføres nedrivnings- og funderingsarbejder samt indgreb i grundvandsforholdene.
Aalborg Stift har, i forbindelse med behandlingen af dette lokalplanforslag, været i kontakt med
menighedsrådet i Budolfi sogn. I den forbindelse har menighedsrådet oplyst, at der er foretaget en
omfattende fotografering af domkirken. Dette er gjort for at sikre dokumentation for, hvorvidt
Domkirken påføres skader i forbindelse med det forestående byggeri.

Baggrund for indsigelsen mod lokalplanforslaget
Aalborg Stiftsøvrighed har, ud fra en samlet vurdering af den offentliggjorte plan, valgt at nedlægge
veto mod lokalplanforslaget i henhold til planlovens § 29, stk. 3, hvor en statslig myndighed kan
fremsætte indsigelser mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden skal varetage.
I henhold til formålsbestemmelsen i § 1 i lovbekendtgørelse nr. 329 af 29/03/2014 om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde skal det sikres, at der ikke sker forringelser af de kulturværdier, der er
knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. Dette sammenholdt med § 29, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse
nr. 338 af 29/03/2014 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, som skal sikre, at kirken og
kirkegårdens nærmeste omgivelser ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, eller at der
sker en forringelse af de kirkenære omgivelser giver Aalborg Stiftsøvrighed lovhjemmel til at fremsende en indsigelse med baggrund i planlovens § 29, stk. 3.
Aalborg Stiftsøvrighed ønsker med denne indsigelse at sikre, at der ikke sker en permanet grundvandsænkning.
Indsigelsen kan trækkes tilbage, såfremt muligheden for permanet grundvanssænkning udtages af
lokalplanen og kommunen giver tilsagn om, at de sikkerhedsforanstaltninger, der blev aftalt jfr.
Aalborg Kommunes brev af 19. juni 2013: ”Anmodning om ophævelse af indsigelse mod kommuneplantillæg 1.021”, også gælder for nedrivningsarbejder og aktiviteter, der er mulige i medfør af
lokalplan 1-1-126. Det gælder også med hensyn til, at det er kommunen/bygherre, der er ansvarlige
for de i brevet nævnte foranstaltninger.

Med venlig hilsen
På stiftets vegne

