1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
6. marts 2018 08:34:56

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 06-03-2018 08:35:00
Name: Banedanmark Teknik
Address: Vejlevej 5
Postnr: 7000
By: Fredericia
Tlf: 41864027   
Email: stha@bane.dk
Emne: Vedr. forslag til Kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Vedr. forslag til Kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby.
Banedanmark er ejer af jernbaneinfrastrukturen med tilhørende banearealer, som ligger i umiddelbar nærhed af
det kommende planområde.
Banedanmarks bemærkninger til planerne er derfor, som følger:
Udgangspunktet er, at diverse planer, mv. skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven.
•
Jernbaneanlæg, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de gældende tekniske normer
og regler, som er at forefinde på Banedanmarks hjemmeside: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniskenormer-og-regler.
Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
•
•
Evt. gravearbejder, terrænændringer, mv. i nærheden af jernbanespor/banearealer, kan kræve godkendelse
jf. §24 i Jernbaneloven.
•
Der må ikke grundvandssænkes/hæves eller lignende under banearealer/jernbanespor.
Banens afvandingsforhold må ikke blive påvirket.
•
•
Hvis det kommende projekt medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning eller ulovlig færdsel på
banearealer, kan der fra Banedanmarks side stilles krav til hegning, etablering af lovlige overgange eller
ændring af de eksisterende.
Der foreligger planer for, at banestrækningen Fredericia - Frederikshavn skal elektrificeres. Det vil bl.a.
•
medføre, at naboarealer til banen vil blive pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. Der kan læses mere
omkring projektet via dette link: https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Elektrificeringsprogrammet/Omelektrificering.
Link til el-servitutter: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/TekniskeMeddelelser/Raadighedsindskraenkning.
Hvor ledninger evt. skal krydse Banedanmarks arealer og spor, skal der ansøges hos Banedanmark om
•
tilladelse via dette link: http://ledningsx.dk.
Lys, facadebeklædning, bygninger, mv. må ikke kunne udgøre en gene for driften af jernbanen. Dvs. lys,
•
mv., som kan give signalforvirring, forringelse af signalsynlighed samt blændinger, kan ikke tillades.
•
Allerede eksisterende tinglysninger, som relaterer sig til jernbanen skal respekteres.
•
Generelt skal jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger, tåles.
Hvad de kommende planer må medføre af økonomiske omkostninger, skal være Banedanmark uvedkommende.

Hvis der er spørgsmål, mv., kan jeg kontaktes på nedenstående telefonnummer og/eller mail.

Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik

ID: 652
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

2. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
8. marts 2018 17:01:25

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 08-03-2018 17:01:00
Name: Miljø- og Fødevareministeriet
Address: Haraldsgade 53
Postnr: 2100
By: København Ø
Tlf: 72542559   
Email: jacbe@mst.dk
Emne: Bemærkning til høring af kommuneplantillæg nr. 3.028 – Aalborg Kommune
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 3.028 for Aalborg Kommune
følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i bekendtgørelse om
administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af
planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal
således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om
reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.
Med venlig hilsen
Jacob Christian Bertram
Specialkonsulent l Naturbeskyttelse

ID: 654
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
11. marts 2018 18:53:00
2018657 - Indsigelse mod lokalplan 3.pdf

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 11-03-2018 18:53:00
Name: Niels Christiansen
Address: Davids Alle
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:            
Email: niebruchr@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 657
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Indsigelse mod lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærbyen,
samt Kommuneplanstillæg 3.028.
1. Der fremgår af lokalplanforslaget, at en del af ejendommen er bevaringsværdigt med en værdi på 4.
Dette kræver, at Aalborg Kommune sagsbehandler nedrivningen, men en dertil hørende offentlig
høring. At kommunen vælger at udarbejde lokalplan med tilhørende kommuneplanstillæg indikere at
de allerede har bestemt sig for udfaldet af denne tilladelse. I henhold til god forvaltningsetik bør
denne sag være afklaret inden man igangsætter en ny plan for området, der inkludere en nedrivning
af en bevaringsværdig ejendom.
2. Den nye bebyggelse betegnes som opført som en stokbebyggelse. Den mest kendte stokbebyggelse
vi har i Danmark er Ryparken og Blidah Park – og det kan virke misvisende at betegne den nye
bebyggelse, som en stokbebyggelse, da der derved kan forventes flere bebyggelser på grunden.

3. Der stilles forslag om en ny bebyggelsesprocent på 80%, på trods af kommuneplanen alene angiver
50%. Forslaget stilles med baggrund i at den nuværende udnyttelse er 80% og at den nye
bebyggelse skal ”afspejle den eksisterende bebyggelses fodtryk”. I dag udgør den eksisterende
bebyggelse af en fuld kælder (1/3 del bruttoetagearealet), der er medregnet i
bebyggelsesprocenten. Denne andel flyttes reelt op til bolig etagermeter og derved udvider
bebyggelsens rumfang over jorden, så alt andet lige vil den nye bebyggelse ”fylde” mere end den
gamle bygning. Dernæst er afgrænsningen for bebyggelsesprocenten i kommuneplanen defineret
med et formål om at fastholde bystrukturen i Kærbyen. For det tredje åbne man op for præcedens
for byudvikling af ældre bygninger (erhvervssmæssige eller institutionsmæssig brug m.m.) i
byområder med en højere bebyggelsesprocent end kommuneplanen tillader, så vil den kunne
omdanne til boliger til samme bebyggelsesprocent.

4. Der savnes en argumentation for at reducere kravet fra 25% til 10% til udendørsophold. Dette er i
modstrid mod kommunes egen strategi for parker og byrum, hvoraf der fremgår ” Natur er basis for
alt liv, og især for storbyens borgere er naturen vigtig”. Og i Kommuneplanrammen fremgår for
Kærbys vedkommende at ” De grønne træk i bydelen skal skabe værdifulde kontraster til
bymæssigheden”. Derved savnes der argumentation for denne reduktion.

5. Parkeringsnormen er nedsat til 1,25 plads pr. bolig med følgende argumentation ” idet planområdet
ligger bynært. Der er gode stiforbindelser til midtbyen, bl.a. via Østeråstien og langs jernbanen”.
Dette må samtidig betyde, at jo tætter man kommer på centrum, jo mindre behov er der for
parkeringspladser. Der er netop angivet, at der skal bosætte en bredere beboersammensætning og
deraf følger en fastsættelse af parkeringsnormen, at den bør ligge på standard. Hvis den nye
beboelse var tiltænkt seniorboliger eller ungdomsboliger, ville det være et værdigt argument for en
reduktion af parkeringsnormen, men ellers ikke. Der skal ligeledes påses at hvis dette punkt
fastholdes, så kan konsekvensen være yderligere parkering på Asylvej, som i forvejen er påvirket at
mange biler parkeret på vejen, hvilket i yderste konsekvens kan medføre at et udrykningskøretøj
ikke kan passere.

Venlig hilsen
Niels Christiansen

4. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
27. marts 2018 22:36:28

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 27-03-2018 22:36:00
Name: Hans
Address: Asylvej 6
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Jensen
Emne: Kærby plejehjem
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det vil da være helt utilgiveligt at ødelægge og fjerne den gamle fine bygning.
slet ikke i tråd med boliger i Kærby ar bygge nyt beton monster istedet.

ID: 673
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

5. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
29. marts 2018 20:17:49
2018676 - Indsigelse mod ny lokalplan (nr. 3-1-104)_20180325.pdf

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 29-03-2018 20:18:00
Name: Mads Skalborg Simonsen
Address: Asylvej 2
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 41785064   
Email: mads.skalborg@gmail.com
Emne: Indsigelse mod ny lokalplan (nr. 3-1-104) Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som nabo og på vegne af beboere i Kærby

ID: 676
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Indsigelse mod ny lokalplan (nr. 3-1-104) Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby.
Uddrag fra kommuneplan (3.1.B1) for Kærby:
”Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, fx institutioner med mere end 6
beboere og 2 ansatte, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af
berørte parter mv.”
Følgende forhold i planen anses som væsentligt modstrideden i forhold til kommuneplan (3.1.B1) for Kærby samt eksisterende forhold, og anses som i
interesse for kommunen og VIVA bolig, men ikke for beboerne i lokalområdet:
1. Bebyggelsesprocent ændres fra 50 % (jf. bilag K) til 80 %:
Med en 60 % forøgelse af bebyggelsesprocenten er den overordnede kommuneplans interesse tilsidesat for et stærkere økonomisk
incitament for VIVA Bolig og Aalborg kommune.
Bygningens formål ændres fra at være plejehjem til boliger. Derfor vil belastningen i området ændres væsentligt i form af trafik, parkering,
larm, friarealer mv.
I stedet for at bygge tre etager på samme byggefelt, kan der eksempelvis bygges to etager. Dette stemmer i langt højere grad i
overensstemmelse med kommuneplanen og tager hensyn til beboerne i lokalområdet.
2. Bygningshøjde, tagudformning (arkitektur) og indbliksgener:
Det eksisterende plejehjem er opført med saddeltag og en 2½-plans løsning. I det forslående boligbyggeri vil topkvoten for vinduer på alle
plan være væsentligt højere end det eksisterende byggeri. Oven i dette forhold er der foreslået altaner mod syd, som giver direkte indblik i
villakvarterets haver mod syd, øst og vest.
Begge forhold vurderes at give væsentlige indbliksgener for beboerne i villakvarteret.
Plejehjemmet er udført med saddeltag, som hele kvarteret er præget af. Der findes ingen bygninger med fladt tag. Det såkaldte ”nutidige”
udtryk med det flade tag afviger i den grad fra den eksisterende bygningsmasse. Dette udtryk gavner således kun for de der har interesse i at
opføre flest mulige boliger inden for samme højde og bredde af eksisterende byggeri.
Forslag: Der opføres 2-plans byggeri med saddeltag, svarende til kvarterets generelle udtryk og med en bebyggelsesprocent på 50 %. Altaner
mod syd droppes.

3. De trafikale forhold og indkørsel fra Asylvej:
I forslaget angives, at der bliver indkørsel fra Asylvej. Dette vil have betydelig indflydelse på de trafikale forhold på villavejen. Der vil i langt
højere grad være gennemkørsel på Asylvej end hvis indkørslen placeres på Ny Kærvej. Potentielt vil gennemkørslen udvikle sig til at belaste
villavejen i samme grad som eksempelvis på Enggårdsgade. Som angivet i kommuneplanen for Kærby, skal de primære veje være
Enggårdsgade og Ny Kærvej. Med indkørsel fra Asylvej, modstrider det dette forhold.
4. Parkering:
Det er ikke hensigtsmæssigt at reducere parkering pr. lejlighed fra 1,5 pr. bolig til 1,2 parkeringspladser pr. bolig, da parkeringsforholdene
lokalt på Asylvej i forvejen er belastet. Det er nødvendigt at alle tilhørende biler til de nye boliger kan parkere indenfor matriklen.

Som beboer i Kærby, forventes det at kommunen respekterer de overordnede retninger i kommuneplanen, som har til formål at bevare kvaliteterne i
området. Forslaget om den nye lokalplan (nr. 3-1-104) modstrider desværre væsentlige forhold i kommuneplanen, hvilket er baggrund for denne
indsigelse.
Vi mener, at kommunen indgår for mange kompromiser, som går imod egne principper jf. kommuneplan. Det gælder bebyggelsesprocent,
trafikforhold, friarealer, arkitektur, parkering, mv. Herlighedsværdien som beboer på en villavej i Kærby bliver mindre.
Med ovenstående forhold in mente, samt hensyntagen til, at kommunen og Vivabolig skal videre i beslutningstagningen om projektet, foreslår vi
dermed følgende konkrete ændringer:
-

Der bygges i to etager med saddeltag i stedet for de foreslåede tre etager, og bebyggelsesprocenten fastholdes jf. kommuneplanen til 50 %.
Ingen altaner mod syd grundet indbliksgener for naboer i villakvarteret mod syd, øst og vest.
Indkørsel til bebyggelsen foretages fra Ny Kærvej og ikke Asylvej.
Parkering fastholdes til 1,5 pladser pr. bolig i stedet for 1,2 pladser pr. bolig.

Det forventes, at denne indsigelse bliver behandlet objektivt af Aalborg Byråd.

Med venlig hilsen

Mads Skalborg Simonsen og Cecilie Seneca Møller, Asylvej 2.
Og de nærmeste beboere i området omkring det gamle Kærby Hvilehjem:















Søren og Peter Møller Nielsen, Asylvej 1
Jacob Houkjær Jensen og Karina Thomsen, Asylvej 2a
Anne Aalund og Thomas Fredholm, Asylvej 4
Hans Jensen og Pia Lindeskov Jensen, Asylvej 6
Jakob Kloster og Anja Henriksen, Asylvej 8
Birgitte og John Rosenbeck, Asylvej 10
Vibeke og Bruno Madsen, Asylvej 13.
Pia og Brian Klastrup, Asylvej 14
Jacob Schmidt Rasmussen og Anette Nielsen, Asylvej 20
Susanne Winther og Anders Nielsen, Asylvej 21
Trine Jørnaa og Mike Sieberichs, Asylvej 22
Anders Jensen og Pia Mose Nielsen, Asylvej 25
Luise og Martin Agergaard Fredsted, Magsvej 1
Jan og Solveig Lundtoft, Ny Kærvej 18

6. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
29. marts 2018 21:01:35

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 29-03-2018 21:02:00
Name: Birgitte Breum rosenbeck
Address: Asylvej 10
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 61304117   
Email: Birgitte.rosenbeck@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er rigtig trist, at kærby skal plastres til med bygninger, og det har ikke tidligere været meningen med
området. Desuden er dele af nuværende bygning bevaringsværdig, og det burde tages alvorligt.
Trafikbelastnibgen bliver langt større, specielt med indkørsel fra Asylvej, som er relativ smal. Vi forudser også
parkeringsproblemer, især fordi der kun regnes med 1,2 p pladser pr boligenhed.

ID: 677
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

7. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
29. marts 2018 23:30:40

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 29-03-2018 23:31:00
Name: Lars Holst Christensen
Address: Asylvej 3A
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 60892218   
Email: Lars_holst@yahoo.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi er helt enige

ID: 678
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

8. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
29. marts 2018 23:32:00

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 29-03-2018 23:32:00
Name: Mai Quynh Le
Address: Asylvej 3A
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 60732218   
Email: Mai.lequynh@yahoo.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Helt enig indsigelsen

ID: 679
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

9. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
29. marts 2018 23:36:33

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 29-03-2018 23:36:00
Name: Kærby Grundejerforening v/André Paasch
Address: Sønder Allé 50, Kærby
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 41280323   
Email: paasch@mail.dk
Emne: Kærby Grundejerforening - indsigelse mod forøget boligareal mv.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kærby Grundejerforening vedtog på generalforsamlingen den 22. marts 2018 at indsende indsigelse mod en
række forhold i forbindelse med de fremlagte planforslag.
Der står i planforslagene at den nuværende bebyggelsesprocent er omtrent 80 - dette er ikke korrekt.
Den nuværende bebyggelsesprocent er ca. 72 - heraf stammer ca. 22% fra den højtliggende kælder - dvs. at
bebyggelsesprocenten udregnet efter boligareal er netop 50, som er det nuværende krav i kommuneplanen.
Ved kontakt til Aalborg kommune har det ikke været muligt at få indblik i byggetilladelsen for den seneste
tilbygningssag. Her må der være givet dispensation fra kommuneplanens bebyggelsesprocent - det må
formodes, at dispensationen går på at da den højtliggende kælder ikke må bruges til boligformål så overholder
byggeriet alligevel på en måde kommuneplanen.
En forøgelse af bebyggelsesprocenten til 80 vil medføre, at der fremover vil kunne opføres 2440 kvm.
boligareal på grunden svarende til en forøgelse på 72%.
Det kan grunden ikke bære, hvilket tydelig ses af at der ikke er plads til kommuneplanens 1,5 parkeringspladser
pr. bolig - her mangler 7 pladser. Bemærkningerne omkring den konkrete vurdering af parkeringsbehovet giver
vi ikke meget for - det er alment kendt at hovedårsagen til bil nr. 2 i en familie primært kan henføres til
transport til og fra arbejde og børnepasningen.
Sluttelig giver den voldsomme udnyttelse af grunden ikke tilstrækkelig mulighed for at lave de nødvendige
opholdsarealer, herunder også lejearealer til børnene.
Kærby Grundejerforening ser meget gerne at der kommer nye familieboliger til bydelen, men skal hermed
opfordre til, at kommuneplanens nuværende bebyggelsesprocent videreføres uændret - hvilket også vil flugter
med kommuneplanens vægtning af en bydel med et grønt og åbent præg. En fastholdes af bebyggelsesprocenten
vil måske også kunne medføre, at kommuneplanens vægtning af bevarelsen af "Kærbyhusene" bedre kan
realiseres.
Sluttelig vil Kærby Grundejerforening udtrykke misbilligelse med at indsigelsesperioden er nedsat til 4 uger her i forbindelse med påsken reelt 3 uger. Vi ved godt at demokratiske høringsprocesser er besværlige og tager
tid, men vi vil opfordre Aalborg Byråd til en øget fokus på overholdelse af spillereglerne herfor. Specielt i
denne sag kan det være endog meget svært at se en begrundelse for den ekstrem korte høringsperiode.

ID: 680
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
30. marts 2018 12:04:43

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 30-03-2018 12:05:00
Name: Jan Lundtoft
Address: Ny Kærvej, 18
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98167892   
Email: aalborgglasservice@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hvis den planlagte indkørsel til P-pladser til det nye byggeri fra Asylvej fastholdes, vil vi, for at imødekomme
den forventede øgede trafik ad villavejene i Kærby, foreslå at Asylvej spærres for gennemkørsel, hvorved
trafikken tvinges op på Ny Kærvej.
Solveig & Jan Lundtoft
Med underskriver på nabo indsigelse

ID: 681
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

11. Indsigelse
Som nabo til Kærby Hvilehjem har vi følgende indsigelse:
Grønne områder, udsyn m.v.:
Vi er i dag glade for beplantningen på Hvilehjemmet der hindrer indsyn til vores grund. Hvis forslaget
gennemføres vil der komme uhindret indsyn til vores have og dermed have betydning for vores privatliv
og i sidste ende også for værdien af vores ejendom.
Kastanjetræet der ønskes bevaret er pt. overgroet af slyngplanter der på sigt tager livet af træet og det
er tvivlsomt om det kan reddes, og kan evt. kun reddes ved en hurtig indsats. Lokalplanens forslag til
bevarelse af kastanjetræet som et bærende element i de grønne områder er derfor meget usikker. Hvis
dette træ ikke kan reddes kommer der endnu mere indblik til vores grund.
Da topkvoten hæves ret markant på alle plan giver dette også et øget indblik til vores grund. Terrasser
og altaner er skitseret til at komme uden for nuværende byggefelt hvilket vil flytte byggeriet tættere på
skel og dermed øge indblik til vores grund. Altaner bør derfor holdes inden for nuværende byggefelt
eller helt undlades mod syd.
Vi har derfor et ønske om at bevare beplantning eller etablere beplantning der hindrer indsyn til vores
grund, evt. kombineret med hegn eller lignende.
Lokalplanens forslag om 24 boliger gør at der kun bliver 10 % grønne områder, hvilket strider mod
kommunens egne ønsker om min. 25 %.
Vi har et ønske om at der kommer grønt område med syd op til skel for at hindre indsyn til vores grund.
Som før beskrevet er det også usikkert om kastanjetræet kan bevares.

Bebyggelsens udseende:
I udgangspunktet for lokalplanen står der at: ”Lokalplanen skal sikre, at opførelsen af den nye bygning
sker med afsæt i Kærbys karakteristiske byggestil, kaldet Kærbyhusene”. Når man så læser lokalplanens
redegørelse er dette pludselig ændret til at bebyggelsen skal opføres i moderne udtryk med fladt tag og
facader i mursten og zink.
I udgangspunkt for lokalplan står endvidere at ”Udgangspunkt er at eksisterende byggestil skal bevares”.
Vi får indtryk af at lokalplanens formål tilsidesættes til fordel for bygherres ønsker om flest mulige
boliger/kvadratmeter og at lokalplanen dermed egentlig bare er en beskrivelse af det som bygherre
ønsker at opføre.
Os bekendt er Kærbyhusene karakteriseret ved røde mursten og tegltage (i øvrigt som Hvilehjemmet
fremstår i dag), og vi ser gerne et fremtidigt byggeri tage udgangspunkt i dette.
I øvrigt er der i Kærby ikke bygninger med flade tage, hvorfor et byggeri med netop flade tage ikke vil
passe ind i omgivelserne.

Bebyggelsesprocent:
I lokalplanen angives den nuværende bebyggelsesprocent til at være ca. 80. Vi har svært ved at se
hvordan man når op på 80 i det nuværende byggeri og stiller os tvivlende overfor om dette er korrekt.
Derfor mener vi heller ikke man kan godkende en lokalplan med en bebyggelsesprocent på 80 på så løst
grundlag.
I kommuneplanen er der angivet maksimal bebyggelsesprocent på 50 med det formål at fastholde bystrukturen i Kærby, og vi kan ikke se hvorfor der skal dispenseres fra dette.

Parkering:
Vi stiller os undrende over for, at man vil fravige antallet af parkeringspladser pr. lejlighed, så der
kommer færre pladser, end man normalt kræver. Der findes allerede problemer med
parkeringsforholdene for tilsvarende etagebygning i Kærby, hvor der parkeres ned ad villavejene pga.
manglende pladser, og vi forudser, at det vil blive det samme for dette nye byggeri. Vi henstiller derfor
til, at man overholder gældende parkeringsnorm.

Martin og Luise Agergaard Fredsted
Magsvej 1, 9000 Aalborg

12. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
30. marts 2018 22:30:22

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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 30-03-2018 22:30:00
Name: Aalborg Grundejerforening v/ André Paasch
Address: Sønder Allé 50, Kærby
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 41280323   
Email: paasch@mail.dk
Emne: Kærby Grundejerforening - supplement til indsigelse mod forøget boligareal mv.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det nuværende Kærby Hvilehjem er gennem årene udbygget således at bebyggelsesprocenten i dag andrager
ca. 72. Der må derfor ved den seneste tilbygningssag være meddelt dispensation fra kommuneplanen, hvor den
maximale bebyggelsesprocent for området er 50. I medfør af byggelovens §22 bortfalder en dispensation
såfremt den ikke udnyttes inden for en periode på 2 år. Endvidere gælder at såfremt en byggesag, hvortil der er
meddelt dispensation, ikke kommer til udførelse så bortfalder dispensationen.
Tilsvarende må det formodes at en meddelt dispensation bortfalder, når genstanden hvortil der er meddelt
dispensation nedrives.
Vi skal derfor endnu engang anmode Aalborg kommune om at ændre planforslagene, således at
kommuneplanens bestemmelser fuld ud skal efterleves i den kommende byggesag.
Såfremt Aalborg kommune vælger ikke at følge kommuneplanens bestemmelser imødeser vi en begrundelse
herfor.
Sluttelig anmoder Kærby Grundejerforening om aktindsigt i alle byggetilladelser der er meddelt Kærby
Hvilehjem efter 1970.

ID: 683
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

13. Indsigelse

Som nabo og beboer på Asylvej 2, gøres indsigelse mod ny lokalplan (nr. 3-1-104) Boliger, Ny
Kærvej/Asylvej, Kærby.

Som tillæg til indsigelse fra de nærmeste beboere i området, omkring ny lokalplan for det gamle Kærby
Hvilehjem af den 29. marts 2018, har vi, som direkte nabo til Hvilehjemmet, yderligere en række forhold
som der gøres indsigelse i mod.
1. Hegn: I det nye lokalplansforslag er der foreslået et hegn i matrikelskel på 1,8 meter med
beplantning. Dog er en del af den eksisterende afskærmning i dag en massiv mur på godt 2 meter i
højden. Størstedelen af hegn og mur er nyrenoveret på vores side.
Nyligt renoveret mur, som i øvrigt blev renoveret i samarbejde med VIVA bolig, udgør væg i
eksisterende skur og er bærende for terrassekonstruktion. Dette skal beholdes i nuværende form.
Af hensyn til specielt støjgener, æstetik og indblik fra nye boliger forventes det, at nyt anlagt hegn
skal være udført som en mur i samme højde som det eksisterende og med zink topkappe. Hvor det
gamle hvilehjem i dag har garage, skal der selvfølgelig ligeledes genetableres en mur i samme stil
som i resten af skel.
Alle omkostninger på begge sider af nye mure, herunder evt. reparationer/skader, genetablering af
elektriske installationer, beklædning, mv. afholdes af bygherre, VIVA bolig.

2. Parkering: Med forslaget om at bygge 28 boliger og samtidig reducere antallet af parkeringspladser
fra 1,5 pladser pr. bolig til 1,2 pladser pr. bolig, vil der med sikkerhed skabes trafikale problemer og
specielt forholdene omkring parkering frygtes. Dette har tidligere voldt store problemer og klager
fra beboerne på Asylvej, i perioden, hvor Kærby Hvilehjem var i funktion.
Der er behov for at kommunen overholder krav om parkering på 1,5 pladser pr. bolig og sikrer, at
logistikken i området fungerer. Det vil skabe store frustrationer og konflikter i området såfremt
kravet om parkeringspladser pr. bolig sænkes.

3. Miljø og støj: Hvilehjemmets udenoms arealer har i meget lille udstrækning været anvendt til
opholdsarealer grundet hjemmets brug.
Med omfanget af plads anvendt til parkering, er der ikke megen plads tilbage til ophold. Vi som
naboer frygter, at alt eksisterende beplantning, som er reducerende for støj og medvirkende til at
opretholde privatliv fjernes, samtidig med at belastningen stiger. Det store kastanje træ er
umiddelbart det eneste der får lov at blive jf. forslag.
Der kan kun opfordres til, at bebyggelsesprocenten opretholdes til de 50 % jf.
kommuneplanstillægget, og at det overvejes, hvordan mest muligt beplantning kan bibeholdes,
herunder at det gamle kastanjetræ bliver passet, så det ikke dør af den efeu der er ved at erobre
træet.

4. Matrikelskel: Der er uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og matrikelskel jf.
matrikelkort.
I den videre planlægning bør der tages hensyn til de faktiske forhold og ikke matrikelkort, da det
vurderes at arealerne har været rådet over i nuværende form i en lang periode.

5. Æstetik og bevaringsværdig bygning: En del af Kærby Hvilehjem er registreret som
bevaringsværdig og er en af grundstenene for kendetegnet af Kærby, hvorfor det er uforståeligt at
denne kan nedrives.
Et økonomisk incitament eller en uhensigtsmæssig indretning kan og bør ikke være et argument for
nedrivning. Bygningen er netop bevaringsværdig fordi, den har det æstetiske og arkitektoniske
præg som kendetegner Kærby.

Som nabo til Kærby Hvilehjem, er vi generelt bekymret for belastningen i området. Det gælder specielt
gener fra støj, indblik til vores private have fra de nye boliger og trafik- og parkeringsbelastning. Vores
dyrebare og elskede hjem vil jf. forslaget om ny lokalplan, blive forstyrret og belastet i en helt anden grad
end tidligere. Værdien af at bo på Asylvej 2, den økonomiske værdi af vores bolig og værdien af generelt at
bo i Kærby vil falde såfremt forslaget vedtages og gennemføres. Herlighedsværdien reduceres!
Vi opfordrer til, at kommunen opretholder de rammer som der tidligere er bestemt for området og
respekterer disse. Hvordan kan man ellers som beboer føle sig tryg? Vi troede, at kommuneplanstillægget
og dets rammer var vores fundament, da vi valgte område og bolig. Rammerne for vores bolig forsøges nu
ændret af interessenter med et økonomisk incitament, som godtgør deres, men IKKE vores og Kærbys
interesser.

Med Venlig Hilsen
Cecilie Seneca Møller og Mads Skalborg Simonsen, Asylvej 2 – Kærby
Tlf.: 41785064

14. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-104
3. april 2018 11:37:56
2018693 - Indsigelse mod lokalplan for boliger Kærby 2018.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 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Dato: 03-04-2018 11:38:00
Name: Inger Tvorup
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: ingertvorup@gmail.com
Emne: Lokalplan 3-1-104 Boliger Ny Kærvej / Asylvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Plan- og Byg
Vedhæftet Skipper Samrådets indsigelse i sagen om boligbyggeri i det tidligere Kærby Hvilehjem.
Fristen var Langfredag. Jeg formoder, at den kan udvides til 2. påskedag, da der næppe har været
sagsbehandling på området i påsken.
I øvrigt vil jeg gerne påpege det uheldige i en forkortet høringsperiode på 4 uger, hvoraf også påsken er en del.
Håber derfor at samrådets indsigelse vil blive indføjet i sagen på førstkommende arbejdsdag efter påske.
Med venlig hilsen
Inger Tvorup

ID: 693
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg, d. 2. april 2018.

Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltningen,
Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby,

Indsigelse vedr. Lokalplan 3-1-104, Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby

Skipper Samrådet ser positivt på planerne om bygning af almene boliger i området, men vi ser med
meget stor bekymring på den høje bebyggelsesprocent.
Nok skal byen fortættes, men en så kraftig fortætning stemmer ikke overens med kommuneplanens
intention om at bevare Kærby som et kvarter med ”et grønt og åbent præg”.
Endvidere vil den høje bebyggelsesprocent reducere den anbefalede parkeringsnorm for boligbyggeri.
Skipper Samrådet har ved indsigelser i forbindelse med flere lokalplanforslag for området påpeget den
store trafikale trængsel / parkering i gaderne (Udvidelse af UCN, Birkebo, Skipper Clement Skolen og
ikke mindst boligbyggeriet på Forchhammersvej, der startede med planer om 86 boliger, men nu er
endt med 120). For at reducere generne af de mange store byggerier har vi foreslået at forøge pnormen, uden at det har vundet gehør.
I det aktuelle planforslag vil vi gøre kraftig indsigelse mod forslaget om at tillade en reduceret
parkeringsnorm på 1,2 p-plads/bolig med risiko for yderligere gener i de omliggende gader. En
helhedsbetragtning på kvarteret ville være ønskelig.

Med venlig hilsen
Inger Tvorup
Skipper Samrådet
ingertvorup@gmail.com
21626092

