1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
25. april 2018 09:34:25

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 25-04-2018 09:32:00
Name: Pia Hansen Lona
Address: Hellevangen 26
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 28459080   
Email: pia@target.dk
Emne: Indsigelse mod opførelse af 5 etagers bygning på Nøhr Sørensens Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Synes umiddelbart det vil være fint at få en ny bygning med flere muligheder, men at bygge den højere end
kirkens tårn (se bilag) og højere end Juelsparkens bygninger, kan kun have til formål at ejeren kan forrente sin
investering mest muligt. Det kan IKKE tjene Gugs borgere bedst, når man tænker på de indkigs-gener en 5etagers bygning vil have til alle omkringliggende villaer - inklusiv min egen.
Kirkens prisvindende arkitektur vil også forsvinde ved siden af så stor en bygning - uanset hvor mange træer,
der skal lave indkørslen til en allé.
Jeg kan acceptere en bygning på samme højde som Juelsparken. Ikke mere.

ID: 714
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 4-2-115
27. april 2018 18:16:33

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 27-04-2018 18:12:00
Name: Ejerforeningen Juelsparken
Address: Juelsparken 22 A
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 40415989   
Email: juelsparken@juelsparken.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På Ejerforeningen Juelsparkens generalforsamling blev det besluttet at gøre indsigelser mod byggeriet. Næsten
alle stemte imod byggeriet.
Det virker på os lidt underligt, at der alene er taget hensyn til Gug Kirke og ikke til den nærmeste nabo til
byggeriet. I kirken bor der ingen, men det gør der i Juelsparken.
Klagen går på byggeriets højde og placeringen meget tæt på beboernes soveværelser, hvor der må forventes
megen støj tidligt om morgenen.
Højden på byggeriet vil i den grad ødelægge udsynet og skygge meget. Endvidere vil det helt sikkert betyde, at
lejlighederne falder i pris.
Vi finder det uhørt, at man påtænker at ændre så drastisk på den gældende byplanvedtægt.

ID: 716
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
1. maj 2018 11:12:59

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 01-05-2018 11:10:00
Name: Lasse Andersen
Address: Juelsparken 70 st. th.
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 22452795   
Email: ham.lasse001@gmail.com
Emne: Forslag til Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej,
Grønlandskvarteret
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er ikke okay at bygge et så højt byggeri i dette kvarter. de højeste bygninger er kun halvt så høje som dette
byggeri blive. Desuden er der i planerne lagt op til at varegården, hvor der bliver af og pålæsning af tunge
lastbiler på mange tider af døgnet, skal være helt tæt på Juelsparkens lejligheder. Bygningens store størrelse og
høje vil få Juelsparken og kirken til at ligne små baggårdsbygninger. Jeg foreslår, at man bygger færre etager og
vender varegården ud mod byplanvej. Det er jo også der lastbilerne kommer fra. Da Netto i sin tid lå på Nøhr
Sørendens Vej var der tit støj fra lastbilernes lad, når chaufføren skulle læsse af med palleløfter. Larmed breder
sig langt og går gennem lukkede vinduer.

ID: 719
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

4. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
1. maj 2018 18:26:07

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 01-05-2018 18:25:00
Name: Karin Christiansen
Address: Juelsparken 22, 1. tv.
Postnr: 9210
By: Aalborg sø
Tlf: 26923464   
Email: karincc63@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg gør hermed indsigelse mod dette byggeri.
Det er for højt. Max 3 etager som i Juelsparken er ok. Byggeri udover 3 etager vil tage hele vores udsigt.
Samtidig gør jeg indsigelse mod flytning af varemodtagelsen. Varer bør modtages i den anden ende af
bygningen, længst væk fra Juelsparken og længst væk fra nyt byggeri. Som det er planlagt, vil det give alt for
meget larm hos os i Juelsparken.

ID: 721
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

5. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
4. maj 2018 14:34:18

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 04-05-2018 14:32:00
Name: Inger Marie Borup
Address: Juelsparken 30, 1.tv
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 2728 3476  
Email: imborup61@gmail.com
Emne: Klage over nybyggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg mener en 5 etagers bygning vil være fuldstændig malplaceret i vores område, da den vil være markant
anderledes end de nuværende bygninger rundt omkring.
Dernæst vil jeg gerne på det kraftigste klage over, at man har planlagt vareindlevering LIGE OP af den bygning
hvor alle vi der bor der, har vores soveværelser placeret. Vi må forvente stor trafik om natten eller meget tidligt
om morgenen for vareaflæsning.!!!!!!

ID: 723
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

6. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. maj 2018 15:04:40

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-05-2018 15:03:00
Name: Bent Jensen
Address: Juelsparken 26
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 22467558   
Email: neshoej@gmail.com
Emne: Højhusbyggeri i gug, nøhr sørensensvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi protesterer kraftigt i mod det af Engård planlagte byggeri. Ingen steder i gug bydelen har man tidligerer fået
tilladelse til byggeri i 5 etager.3 etager må være max.
Forretninger i byggeriet hilses velkommen, men vare aflevering i gård ud til Juelsparken, er dårligt placeret, vi i
Juelsparken kan vente støj fra varehånteringen lige ud imod vore soveværelser,placering af denne trafik skal
være ud imod Bypanvejen, som i tidligere byggeri .

ID: 724
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
16. maj 2018 08:26:58
2018733 - Advokatfirmaet Børge Nielsen på vegne af H. Baasch Holding ApS.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 16-05-2018 08:26:00
Name: Advokatfirmaet Børge Nielsen
Address: Hasserisvej 174
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98129800   
Email: lln@abnlaw.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 4-2-115 samt kommuneplantillæg 4.051
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 733
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

ADVOKATFIRMAET

BØRGE NIELSEN
MORTEN JENSEN (H)
THOMAS SCHULTZ (L)
STEPHAN MUURHOLM (H)
MIKKI NIELSEN (H)
ULLA SKOV (H)

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby
Sendes pr. e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

DATO

DERES J.NR.

PREBEN BANG HENRIKSEN (H)
PEDER FIHL (H)
ANDERS TOLBORG (H)
PETER TORNVIG FRUELUND (H)
JACOB MUNCH HANSEN (L)
SØREN DALSGAARD JAKOBSEN
MARK STEFFENAUER

VORT J.NR.

15.05.2018

46-171990

SEKRETÆR

Lise-Lotte Nielsen
Dir.tlf: 99329736
E-mail: lln@abnlaw.dk

Vedr.: Indsigelse mod lokalplan 4-2-115 samt kommuneplantillæg 4.051

Som advokat for H. Baasch Holding ApS, der ejer ejendommen Nøhr Sørensens Vej 1 B, 9210
Aalborg SØ (matr.nr. 6 fe, Gug By, Sdr. Tranders) skal jeg herved fremsætte indsigelser mod
lokalplan 4-2-115 og tillæg til kommuneplan 5.051, idet det gøres gældende, at lokalplanen og
tillæg til kommuneplanen indskrænker anvendelsesmulighederne af min klients ejendom.
Det gøres herunder gældende, at lokalplanen tillige bør omfatte min klients ejendom matr.nr. 6 fe,
Gug By, Sdr. Tranders, idet det vil være naturligt at inddrage ejendommen i lokalplanen, idet
ejendommen benyttes til dagligvarebutik, og en stor del af anvendelsen således er sammenfaldende, herunder var min klients ejendom oprindeligt inddraget i det udkast til lokalplan, der er
udarbejdet den 11.10.2017.
Det gøres tillige gældende, at der for grunde beliggende i umiddelbar nærhed af hinanden med
samme benyttelse bør etableres lige muligheder, så der ikke foretages en usaglig forskelsbehandling af de berørte ejere. Tillæg 4.051 gør forskel på grundejerne i de 2 delområder, så de ikke har
samme mulighed for at ændre på bebyggelsen på de omfattede grunde, idet bebyggelsesprocenten
for delområde 2 maksimeres til 40% samt alene giver mulighed for bebyggelse i 1 plan, hvor der i
delområde 2 der er beliggende umiddelbart ved siden af delområde 2 giver mulighed for en væsentligt højere bebyggelsesprocent samt bebyggelse i flere plan.

HASSERISVEJ 174

9000 AALBORG

CVR 41 01 66 12

BANK 7450 2504850

ABN@ABNLAW.DK

TELEFON 98 12 98 00

Advokatfirmaet Børge Nielsen er et interessentskab bestående af advokatselskaber og enkeltpersoner.

ADVOKATFIRMAET

BØRGE NIELSEN

Det bør således sikres, at ejeren af matr.nr. 6 fe dels omfattes af lokalplan 4-2-115, dels via tillæg
4.051sikres samme bebyggelsesmulighed, som der etableres på den ejendom, der er beliggende
inden for lokalplanens område efter det nuværende forslag.
Det fremgår af lokalplanen, at arealet af de grunde, der pt. er omfattet af lokalplan 4-2-115, udgør
8.700 m2, herunder at der kan opføres 6.250 m2 bebyggelse på arealet, svarende til en bebyggelsesprocent på 71,8 %.
Min klients ejendom har et areal på 2.502 m2, og det bør således ved lokalplanen ligeledes sikres,
at min klient har mulighed for at udnytte ejendommen, så der på sigt er mulighed for at bygge
boliger ovenpå det nuværende butiksareal, idet bebyggelsesprocenten bør være den samme som
på naboejendommen, dvs. 71,8 %, så der er mulighed for en samlet bebyggelse på min klients
ejendom på 1.796 m2, hvor der nu er bebygget 859 m2 i henhold til BBR.
Det er vigtigt, at der med tillæg til kommuneplanen samt lokalplanen sikres en sammenhæng
mellem de to dagligvarebutikker, der er beliggende i umiddelbar nærhed af hinanden, herunder
sikres, at min klient har samme bebyggelsesmuligheder, som der er på naboejendommen, særligt
henset til, at naboejendommen i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen erhverver et større
areal af kommunen.
Med det nuværende forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen gøres der forskel på ejerne
af de to dagligvarebutikker, hvilket forringer min klients anvendelsesmuligheder af ejendommen
og begrænser muligheden for fremadrettet at opføre beboelseslejligheder ovenpå butikken og
dermed sikre en harmoni med det, der opføres på naboejendommen og området i øvrigt.
Med venlig hilsen
Peter Tornvig Fruelund
Advokat (H)
Mail: ptf@abnlaw.dk
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8. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
16. maj 2018 21:37:46
2018734 - Billede facadehøjde mod vejen.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 16-05-2018 21:38:00
Name: Benjamin Brackovic
Address: Hellevangen 8
Postnr: 9210
By: aaklborg SØ
Tlf: 98121094   
Email: benjaminogjasmina@gmail.com
Emne: Klage mod udkast af lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi blev meget begejstrede, da den gamle betonbygning/butik blev fjernet, og at der var lagt planer til et nyt
byggeprojekt. Da vi så forslaget til lokalplanerne med butikker i stueetage og 5 etagers lejligheder, blev vores
begejstring til skuffelse. Lige nu er vores udsyn bag Byplanvej store grønne arealer, et plan parcelhus og 2
etagers ejendomme. Jeres udkast til lokalplanen vil ødelægge dette åbne, grønne område. Hvilket vi ærgrer os
utrolig meget over.
I lokalplanen står der:
”I disponering og udformningen af bebyggelse, by- og landskabsrum... skal sikre en god visuel sammenhæng i
hele området”
I hele området er den højeste bygning stue + 2 etager høj, men i lokalplanen tilbydes stueplan + 5 etager.
Dette er helt ude af proportion. Det hænger ikke sammen med nogle af bygningerne i en radius af 800+ meter.
Alle bygningerne i Juelspark området er placeret langt fra Byplanvej, men den nye bygning er placeret få
meter fra vejen. Således at der bliver dannet en ”mur”, som er 17-18 meter høj. Til illustrationen har jeg lavet en
simpel skitse, som viser, hvor høj den planlagte bygning vil blive (se vedlagt bilag).
Den nye bygning bliver den højeste af øvrige bygninger i området og dermed nedtrappes ”og åbner sig
mod nord. Herved sikres boligerne del i den fine udsigt over byen. ” for vores vedkommende. Hvad skal der så
ske med den udsigt, som vi har mod byen? Er det fair, at vi skal gå på kompromis med at miste vores udsigt
over byen således, at vi kan kigge på en 5 etagers væg i stedet for? Skal vi sidde i skyggen af den nye høje
bygning? Især når I skriver, at der sikres en god visuel sammenhæng i hele området. Det er det, vi kalder for
dårlig planlægning.
Når der er en højtidelig begivenhed i kirken, er de eksisterende parkeringspladser i området ikke store nok
til at rumme alle biler. Det tvinger folk til at parkere i græsarealet. I den nye lokalplan planlægges 44 boliger og
mange erhvervslokaler/butikker, og der er oven i det planlagt 92 parkeringspladser. Det store behov for
parkeringspladser i forbindelse med besøg til den eksterne butik, daginstitution og kirke gør jeres lokalplan
parkeringsforholdene endnu dårligere.
Mangler vi lejligheder i Aalborg således, at der skal bygges højhuse i områder, hvor de ikke hører til?
Det nye center/boligblok skal sikre en god visuel sammenhæng i hele området og skal gøre gavn hos både nye
og gamle beboende i området.
Benjamin Brackovic

ID: 734

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 4-2-115
18. maj 2018 20:58:49

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 18-05-2018 20:59:00
Name: Per T. Hounum
Address: Juelsparken 24
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98182606   
Email: perthounum@mail.dk
Emne: Ad pkt. 7.2.Udformning af bl. a. rambla:
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er forhåbentlig en skrive-fejl, når der står, at der langs ramblaens VESTLIGE kant, kan etableres
beplantning med store og markante træer. Det vil jo dække helt for kirken, helt imod intentionerne. Bilag nr. 2
viser der imod nye træer mod SYD!! Hvad er rigtigt?
Hvis teksten gælder, gør jeg hermed indsigelse.

ID: 735
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

9.1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
18. maj 2018 21:30:29

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 18-05-2018 21:30:00
Name: Per T. Hounum
Address: Juelsparken 24
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98182606   
Email: perthounum@mail.dk
Emne: Ad pkt. 8.2. Veje
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det fremgår, at der skal sikres fortov langs Nøhr Sørensens Vej. (NSV)
Det bemærkes, at der nu kun er fortov langs vestsiden af NSV. Det er helt utilstrækkeligt. for det betyder, at
gående med børn og barnevogne
fra Gug ØST, ad Byplanvejs enlige fortov i nord-siden, skal passere over først Hellevangen, så Byplanvej og
til sidst Nøhr Sørensens Vej for at nå frem til Bytorvet.
Der gøres indsigelse mod adgangsforholdede:
Der bør sikres fortove i BEGGE sider af NSV og
ligeledes helleanlæg på Byplanvej ud for begge fortove.

ID: 736
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
24. maj 2018 16:21:31
2018741 - Vedrørende forslag til lokalplan nr.doc

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 24-05-2018 16:21:00
Name: Per T. Hounum
Address: Juelsparken 24, 1. th.
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98182606   
Email: perthounum@mail.dk
Emne: Indsigelse, bemærkninger og forslag til kommuneplantillæg 4.051 og lokalplanforslag nr. 4-2-115 for
bydelscenter i Gug .
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 741
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Vedrørende forslag til lokalplan nr. 4-2-115
0g tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 4.051.
Indsigelse, bemærkninger og forslag.
Historik.
Der har ikke, som oplyst, ligget en MENY butik, men en MEMO, der blev ændret til en
SUPER BEST og senere til en EUROSPAR, alle med egen slagterafdeling. Endvidere
har der været en NETTO, der er lukket og nedrevet.
Eurospar lukkede, efter beboeres og fagfolks oplysninger, på grund af høje lejeudgifter,
der ikke matchede omsætningen. Den lukkede 3 år før lejemålets udløb for at redde
købmandens engagement andetsteds.
Desuden har en ”Chicken-wing” butik , i en skurvogn, forsøgt sig, men opgav efter et halvt
års tid.
Trafikalt.
Trafikforholdene er ikke så ideelle, som I vurderer. Langs Byplanvej er der, fra krydset
ved Nøhr Sørensens Vej (NSV) mod oplandet mod øst, kun fortov på nord siden, og der er
kun et helleanlæg i krydsets vest side. Personer med børn og barnevogne skal med andre
ord først krydse Hellevangen, derefter Byplanvej og siden Nøhr Sørensens Vej for at nå
frem til Bytorvet. Note: Principstien a-b for enden af p-pladsen ender midt i en betonmur !
Indsigelse mod trafikforholdene:
Stedet opfylder ikke trafikalt forudsætningerne for at blive et bydelscenter!
I krydset Byplanvej/Hellevangen findes kun helleanlæg i vest siden af krydset.
Forholdene kunne forbedres for eks. med et helleanlæg i øst siden af krydset, så
kunderne kun skal krydse Byplanvej.
Bemærkninger.
Af detailhandelsredegørelsen fremgår, at en ny butik (dobbelt så stor som Spar)
vil hente omsætning fra eksisterende butikker, således at SPAR vil miste ca.
30 % omsætning. Det vil betyde et fald fra den vurderede omsætning på 30-35 mio./år
til ca. 21-24 mio./år. Kan den tåle det? Næppe. Resultatet bliver vel at SPAR
forsvinder.
Bruttoavancen har i mange år været lav i dagligvare branchen!
Synergien vil med andre ord alene komme den nye butik til gode!
Hvis huslejeniveauet fortsætter som før, dør en ny butik også i løbet af nogle år.
Så står vi alle som tabere.
Note: Redegørelsen nævner merforbrug, men er der taget hensyn til omsætningsnedgang grundet det
stigende antal ældre borgere, der får mad leveret udefra?

Tænk en gang på: Hvorfor gav både Netto og Eurospar op på dette sted, og hvorfor
lukker COOP sin Brugs på M. Eriksens Vej?

Der skal ikke herske tvivl om, at beboernes interesse vil være, at centerområdet
bliver en succes. Jeg tror folk håber på noget, der fungerer permanent, ikke endnu
et eksperiment.
Det folk siger, de savner, er flere funktioner. Det kunne være lægeklinik (Gug lægerne
har stoppet for tilgangen , også for tilflyttere) , fodpleje (lange ventelister) og evt. apotek
(regeringen har lovet mere konkurrence) eller IT- virksomhed og lign.
En mulighed kunne være, at ”Spar grunden” (matr.nr. 6 fe) sikres samme muligheder

for udvidelse og supplerende anvendelse som matr.nr. 6 hg.
Der gøres indsigelse mod, at den fremtidige udnyttelsesgrad ikke er oplyst i
lokalplanforslaget.
Efter mine beregninger udgør matr.nr. 6 hg ca. 3200 m2 grundareal.
(matr. nre. 7ea og 7 ed ejes af Aalb. kommune
og skal vel ikke regnes til grundarealet)

.Lokalplanforslaget åbner mulighed for
1.100 m2 butik og 4.600 m2 boliger, i alt ca. 5.700 m2 bebyggelse.
Altså en bebyggelsesgrad på ca. 178 %
Dette er både specifikt og ud fra en arkitektonisk helhedvurdering en grov stigning,
der mere minder om bykerne end om et boligområde.
Bebyggelsen.
Der gøres indsigelse mod placering af vareleveringen i skel mod
Juelsparken.
Den nærmeste bolig blok vil blive belastet med støj, der overstiger grænserne
både for åbne og lukkede vinduer.
Det bemærkes, at vinduerne i Juelsparken er indadgående bund- og side hængte
typer, som ikke er vurderet i støjredegørelsen.
Placeringen er en åbenlys forringelse, idet vareindlevering hidtil har været placeret i
modsat ende, d. v. s. nærmest ved Byplanvej.
Der gøres indsigelse mod den massive bebyggelses grad og etageantallet.
Trods de oplyste gode intentioner, bliver virkeligheden en voldsom klods midt i et
udbygget boligområde med parcelhuse nord for centeret, 3 etagers boliger sydøst for
samt en kirke med tårn sydvest for. Centerbebyggelsen vil totalt dominere kirken såvel
som og det øvrige område.
Jeg er helt klar over, at tidens trend i Aalborg går mod højhuse, jr. bl.a. planforslag
ved Hobrovej/Nibevej og boligplaner i Aalborg øst. Ved Hobrovej synes der taget mere
hensyn til Skalborg kirke, end der gøres i Gug. Gug kirke er af særdeles høj arkitektonisk
kvalitet og i international klasse i såvel formsprog, som materialevalg.
Lokalplanforslaget er godt klar over dette, idet planen tager hensyn til det tektoniske
materialevalg, men forsynder sig mod proportionerne.
Desuden betvivles lovligheden af at bygge i 5 etagers højde kun 2,50 m. fra naboskel mod
matr.nr. 6 fd.
Forslag.
Bebyggelsen burde i princippet ikke overstige 3 etager som de to etagebebyggelser i området: Juelsparken og Hellevangen. Det vil være fint, hvis højden så også trappes af til
en etage i mod nordvest (bytorvet).
En egentlig behovsundersøgelse med borgerinddragelse vil være ønskelig før planerne
færdiggøres.
Med venlig hilsen.
Per T. Hounum
arkitekt m.a.a.
Juelsparken 24, 1.th.
9210 Aalborg SØ.

9.3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
31. maj 2018 17:44:47

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 31-05-2018 17:45:00
Name: Per T. Hounum
Address: Juelsparken 24, 1. th.
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98182606   
Email: perthounum@mail.dk
Emne: Indsigelse, bemærkninger og forslag.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedrørende forslag til lokalplan nr.4-2-115 og
tilhørende forslag til kommuneplan tillæg nr. 4.051.
REVIDERET:
Indsigelse, bemærkninger og ændringsforslag.
HISTORIK:
Der har ikke, som oplyst, ligget en MENY butik på grunden, men en MEMA, der blev til SUPER BEDST og
senere til EUROSPAR, alle med egen slagterafdeling. På nabogrunden har ligget en NETTO, der er lukket og
nedrevet.
Eurospar lukkede, efter beboeres og fagfolks oplysning, på grund af høje lejeudgifter, der ikke matchede
omsætningen. Den lukkede 3 år før lejemålets udløb for, at redde købmandens engagement andetsteds.
Desuden har en "Chicken-wing" butik forsøgt sig i en skurvogn, men opgav efter et halvårs tid.
TRAFIKALT:
Trafikforholdene er ikke så ideelle, som redegørelsen vurderer. Langs Byplanvej er der kun fortov i langs
nordsiden, fra krydset ved Nøhr
Sørensens Vej til broen over motorvejen og det østlige opland. Der er også kun et helleanlæg i krydsets
vestlige side. Personer med børn og barnevogne, der kommer fra den østlige del, skal med andre ord først
krydse Hellevangen, derefter Byplanvej og siden Nøhr Sørensens Vej for at nå frem til bytorvet. (Note:
Principstien a-b ender i en betonmur ved kirkestien).
INDSIGELSE mod TRAFIKFORHOLD:
Stedet opfylder ikke de trafikale forudsætninger for blive et bydelscenter! I krydset Byplanvej/Hellevangen
findes kun helleanlæg i den vestlige side, Forholdene kunne forbedres med for eks. et helleanlæg i den
ØSTLIGE side af krydset. så kunder kun skal krydse Byplanvej.
En højresvingsbane (uphill) fra Byplanvej mod Nøhr Sørensens Vej bør overvejes.
BEMÆRKNINGER:
Af detailhandelsredegørelsen fremgår, at en ny, større butik forventes at hente omsætning fra eksisterende
butikker, således at SPAR vil miste ca. 30 % omsætning. Det vil betyde et fald i den vurderede omsætnignpå 10
mio/år. Kan SPAR tåle det? Næppe. RESULTATET BLIVER VEL AT SPAR FORSVINDER:
Bruttoavancen har i mange år været lav i dagligvare branchen!(Jfr.. også andres indlæg).
Synergien vil med andre ord alene komme den nye butik til gode. Hvis huslejeniveaúet fortsætter som før, må
det vurderes, at den nye butik også dør i løbet af nogle år. SÅ STÅR VI ALLE SOM TABERE!
Redegørelsen håber på et merforbrug, men er der taget hensyn til det stigende antal ældre borgere, der får
maden leveret udefra?
TÆNK ENGANG PÅ: Hvorfor gav både Netto og Eurospar op på dette sted, og hvorfor lukker COOP sin brugs

på M. Eriksens Vej??
Der bør ikke herske tvivl om, at beboernes interesse vil være, at centerområdet bliver en succes. Jeg tror folk
håber på noget, der FUNGERE PERMANENT, IKKE ENDNU ET EKSPERIMENT!
Det jeg høre folk siger, er at de savner FLERE funktioner. Det kunne være lægeklinik (Gug lægerne har stoppet
for tilgangen, også for tilflyttere), fodpleje, fysioterapi o. lign. og evt. apotek (regeringen har lovet mere
konkurrence her).
Derfor foreslås, at "Spar-grunden" (matr,nr, 6 fe)
sikres samme muligheder for udvidelse og supplerende anvendelse som matr. nr. 6 hg.
DER GØRES INDSIGELSE MOD, AT DEN FREMTIDIGE UDNYTTELSESGRAD IKKE ER OPLYST I
LOKALPLANFORSLAGET:
Efter mine beregninger udgør matr. nr. 6 hg ca. 3.200 m2 grundareal. (Matr. nre. 7ea og 7ed ejes af Aalb.
kommune og skal vel ikke regnes med til grundarealet). Lokalplanforslaget åbner mulighed for 1.100 m2 butik
og 4.600 m2 boliger, i alt ca. 5.700 m2 bebyggelse. Dette giver en bebyggelsesgrad på ca. 178 %. mod tidligere
40 %
Dette er både specifikt og ud fra en arkitektonisk helhedsvurdering en grov stigning , der mere minder om
bykerne.
BEBYGGELSEN:
DER GØRES INDSIGELSE MOD PLACERING AF VAREINDLEVERING I SKEL MOD JUELSPARKEN:
Den nærmeste boligblok bliver belastet med støj, der overstiger grænserne for både åbne og lukkede vinduer i
soverum. Det bemærkes, at vinduerne i Juelsparken er indadgående, bund og sidehængte typer, som ikke r
vurderet i støjredegørelsen.
Placeringen er en væsentlig forringelse, idet vareindleveringen hidtil har været placeret i modsat ende ved
Byplanvej.
DER GØRES INDSIGELSE MOD DEN MASSIVE BEBYGGELSESGRAD OG ETAGEANTALLET:
Trods de oplyste gode intentioner, bliver virkeligheden en voldsom klods midt i et udbyget boligområde med
parcelhuse nordøst for centret, 3 etagers boiliger nordøst og sydøst for samt en kirke med tårn sydvest for.
Centerbebyggelsen vil totalt dominere kirken som hele det øvrige område.
Jeg er helt klar over, at tidens trend i Aalborg går mod højhuse, jfr. bl .a. planforslag ved Hobrovej/Nibevej og i
Aalborg Øst. Ved Hobrovej synes der taget mere hensyn til Skalborg Kirke, end der gøres i Gug. Gug kirke er
af særdeles høj arkitektonisk kvalitet og i international klasse i såvel formsprog som anvendelse af materialet
beton. Lokalplanen er godt klar over dette, idet planen forsøger at tage hensyn til det tektoniske materialevalg,
men forsynde sig mod proportionerne.
Desuden betvivles lovligheden af at bygge i 5 etagers højde kun 2,50 m fra naboskel mod matr.nr. 6 fd.
FORSLAG:
Bebyggelsen burde i princippet ikke overstige 3 etager som de to etagebebyggelser i området: Juelsparken og
Hellevangen. Samtidig bør højden så trappe ned til 1 etage i mod bytorvet..
EN EGENTLIG BEHOVSUNDERSØGELSE med BORGERINDRAGELSE ER ØNSKELIG før PLANERNE
FÆRDIGGØRES!
Det trafikfrie området,med det fine ord, RAMBLAEN, langs børnehaverne er en fin ting. For at holde det og
den GRØNNE Ø vest for kirken rent og fri for emballage affald, kunne man ønske nogle flere affaldskummer ,
der sikres tømning.
Indsendt af.
Per T. Hounum, arkitekt m.a.a.
Juelsparken 24, 1. th.
9210 Aalborg SØ.

ID: 755
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

9.4./11.1 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
1. juni 2018 16:29:58

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 01-06-2018 16:30:00
Name: Per T. Hounum og Jørn Skyttehus
Address: Juelsparken 24 og 28.
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98182606   
Email: perthounum@mail. dk
Emne: Bemærkning til stiforhold.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
BESTEMMELSERNE FOR STIFORLØB ER MANGELFULD::
1. Stiernes bredde er ikke oplyst eller fastlagt.
2. Det er forvirrende, at der er flere stier, der
benævnes c-d
3. Sti c-d ved Juelsparken, over matr. nr. 6 hg er i udlæg 3,60 m. bred, heraf er 2,00 m. belagt.med fliser og 1,60
m. med små granitskærver. Stien ser ud til at blive indskrænket til det areal, der nu er belagt med granitskærver,
medens resten inddrages til varegård. Stien fortsætter over matr. nr. 6 fe (Spar) uden for lokalplanen, men dele
af belægningen ser ud til at forsvinde. Hvordan sikres omlægningen af stien uden for lokalplanområdet?
HELE STIEN BURDE SIKRES I LOKALPLANEN MED MINDST SAMME BREDDE SOM NU:
4. Markeringen af "overgang (lav mur o.l.)" lang ovennævte sti er for lang. Den spærrer for adgangen til
bytorvet. Den bør slutte hvor stien møder terræn. Ellers giver torvet ikke mening.
Indsendt af:
Per T. Hounum, arkitekt m.a.a., Juelsparken 24, 1.th. 9210 Aalborg og
Jørn Skyttehus, Juelsparken 28, 1.th., 9210 Aalborg.

ID: 758
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 4-2-115
19. maj 2018 16:05:20

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 19-05-2018 16:05:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aaborg SØ
Tlf: 98 14 00 06
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Protestskrivelse mod skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Protestskrivelse fra beboerne i villaerne på Hellevangen
By- og Landsskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby/Aalborg Byråd/borgmester Thomas Kastrup-Larsen
Protestskrivelse mod planlagt skandalebyggeri på 5½ etage ved nyt bydelscenter Nøhr Sørensens Vej, 9210
Aalborg SØ, tæt ved Gug Kirke, og højere end Gug Kirkes tårn
Borgerinddragelse skal være en vigtig brik i Aalborgs udvikling. Vi skal spørge befolkningen til råds, når
Aalborgs fremtid skal udformes, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen til NORDJYSKE (24/4). Beboerne i
villaerne på Hellevangen i Gug er helt enige med borgmesteren og byrådet i dette princip.
Udvikling i dialog er vejen frem, ikke kommuneplanforslagets Vi alene vide-diktater til borgerne. Udsendelsen
af forslaget til nyt bydelscenter i Gug lægger desværre op til at aflyse dialogen med borgerne på forhånd, det
modsatte af den borgerinddragelse, byrådet fremhæver som noget værdifuldt i Aalborg Kommune.
Efterlyste forklaringer på forslaget til nyt bydelscenter på Nøhr Sørensens Vej er mødt med pinlige og
undvigende ikke-svar fra By- og Landskabsforvaltningen som ”I kan bare klage”. Det er ganske enkelt ikke
godt nok og en hån mod skatteborgerne og borgernes rettigheder, især i en sag som denne, hvor den kommunale
sagsbehandling er præget af partiske forhåndsaftaler med interessenter, åbenlyse kommunale fejl på borgernes
bekostning, pinlige mangler i sagsfremstillingen og systematisk kommunal misinformation. Mindre kan ikke
gøre det, fordi Aalborg Kommune via forslaget til nyt bydelscenter sætter den eksisterende lokalplan helt ud af
kraft og 4-dobler byggehøjden til en forrykt højde på ca. 20 m.
Vi har intet mod forhåndsaftaler, når det drejer sig om byudvikling, men ikke, når det sker på vores bekostning.
Desværre oplever vi, som det fremgår af NORDJYSKE (9/3), at Aalborg Kommune ang. bydelscenter i Gug
bevidst manipulerer med byggehøjden på 1½ etage i den gældende lokalplan og tilsidesætter borgernes
interesser i Gug – både beboerne i ejerforeningen Juelsparken og villaejerne på Hellevangen – for at fremme
bygherreinteresser og i strid med den gældende lokalplan siden 1962 via forslaget til nyt bydelscenter på samme
område.
Med forslaget til nyt bydelscenter lægges der op til, at ejeren af byggegrunden på Nøhr Sørensens Vej sikres en
tocifret milliongevinst på bekostning af beboerne i Juelsparken og i villaerne på Hellevangen og i strid med den
gældende lokalplan, som kommunen smider på lossepladsen med et administrativt og politisk pennestrøg. Det
er ekspropriation, tvangsafståelse af herlighedsværdier for beboerne i villaerne på Hellevangen og i
ejerlejlighederne i Juelsparken, vel at mærke uden erstatning.
Forskelsbehandlingen mellem byggeriet på 2 etager ved kirken og på 5½ etage på ca. 20 m i højden ved Nøhr
Sørensens Vej udstiller den vilkårlige kommunale forskelsbehandling mellem på den ene side de hårdt ramte
beboere i Juelsparken/villaejerne på Hellevangen og så menighedsrådet/Gug Kirke. Vi kræver, at der ikke skal
bygges højere på Nøhr Sørensens Vej end to etager som ved Gug Kirke. Gug Kirke er en vigtig vejkirke, et
arkitektonisk pejlemærke i tiden, vi er glade for. Dertil hører Gug Kirkes tårn, som ifølge lokalplanen markerer

højdepunktet i området, men slet ikke i planen om det foreslåede bydelscenter på Nøhr Sørensens Vej. Det
udstiller vanviddet ang. det foreslåede skandalebyggeri på ca. 20 meters højde på Nøhr Sørensens Vej på 5½
etage.
At man fra kommunens side foreslår et byggeri på 5½ etage, højere end Gug Kirkes tårn, lige foran Juelsparken
og lige over for villaerne i et ikke udlagt boligområde, en 4-dobling af den gældende lokalplans regler, er
kommunalt magtmisbrug og vanvid sat i system. En skrivebordskonstruktion, der trodser enhver fornuft, og
kommunal forskelsbehandling, når det er værst: ulighed for loven. Hensynet til bygherreinteresserer og
menighedsrådet holder sig inden for den gældende lokalplans rammer og principper, men kun ved Gug Kirke,
ikke på Nøhr Sørensens Vej. Tværtimod! Her er der kun tale om varetagelse af snævre bygherreinteresser på
bekostning af beboerne i villaerne på Hellevangen og i Juelsparken.
Forslaget om nyt bydelscenter afskaffer de facto lokalplanen og ”erstatter” den reelt med en langt højere
byggeprocent og med et skandalebyggeri i ca. 20 meters højde og på 5½ etage i et ikke-boligområde. Det er et
pinligt kommunalt forsøg på at tilgodese snævre bygherreinteresser på bekostning af ejerne af ejerlejlighederne
i Juelsparken og villaejerne på Hellevangen. Det er intet mindre end kommunalt magtmisbrug og vilkårlighed
sat i system! Det er faktisk værre endnu.
At tillade en firedobling af byggehøjden til ca. 20 m til en enkelt bygherre, en værdi på et tocifret millionbeløb,
er udtryk for ulovlig kommunal konkurrenceforvridning ifølge reglerne i kommunalfuldmagten. Hverken
bebyggelsesgraden eller byggehøjden på 5½ etage, ca. 20 meter højt, gives jo ikke fri hverken inden for det
foreslåede bydelscenter (f.eks. SPAR-købmanden), i Juelsparken eller for villaerne på Hellevangen. En
frigivelse af byggehøjden og markant øget byggeprocent som ved det planlagte skandalebyggeri på Nøhr
Sørensens Vej vil maksimere værdierne med mange millioner kroner, måske et trecifret millionbeløb, men
ødelægge områderne, som vi kender dem i dag. Totalt!
Vi kræver, at hensynet til borgerne vægtes lige så højt som hensynet til Gug Kirke. For den gældende byplan er
fra 1962, altså ældre end Gug Kirke. Derfor kræver vi, at byggeriet bliver på max. to etager som ved Gug Kirke
og uden tagterrasse som reglerne i den gældende lokalplan, ikke et skandalebyggeri, der er ca. 20 meter højt! Vi
vil fastholde den borgervenlige lokalplan, Aalborg kommune kasserer med et smart administrativt og politisk
pennestrøg hen over hovedet på borgerne og nærdemokratiet med det såkaldte bydelscenterforslag.
Aalborg Kommune inddrager ikke Gug-borgerne hverken i villaerne på Hellevangen eller i ejerlejlighederne i
Juelsparken, men optræder som deres aktive modspillere. Det er nærdemokrati, når det er værst. Det er det
modsatte. Nærdemokratiet sættes ud af kraft, fordi kommunen optræder som bødler ang. lokalplanen. Det er en
ren tilståelsessag, som det dokumenteres i forbindelse med det fremlagte forslag til kommuneplan for et nyt
bydelscenter ved Nøhr Sørensens Vej ved siden af Gug Kirke i stedet for det eksisterende lokalcenter omkring
Gug Kirke.
Forslaget om et byggeri på 5½ etage CA. 20 METER HØJT på Nøhr Sørensens Vej OG en 4-dobling af
byplanens maksimale 1½ etage er og bliver en kommunal skandale, hvis eneste formål er at tilgodese snævre
bygherreinteresser. Der er ikke tale om byfornyelse af et nedslidt lokalcenter, men om partisk og vilkårlig
sagsbehandling i By- og Landskabsforvaltningen, der sætter gældende byplaner ud af kraft, iscenesætter
systematisk byrumsafvikling og giver anskuelsesundervisning i kommunal magt- og konkurrencefordrejning.
Mindre kan ikke gøre det. Desværre!
Af NORDJYSKE’s artikel (9.3) fremgår det, at alt i det kommende centerområde er aftalt til mindste detalje.
Forslaget om at skabe et nyt bydelscenter i stedet for det eksisterende i byplanen forankrede lokalcenter er
tydeligvis kun et dække over, at lokalplanens garantier for borgerne sættes ud af kraft. Totalt!
Vi ønsker derfor, at lokalcentret bevares, og at bydelscentret byggeplaner helt aflyses og revurderes i aktiv
dialog med alle interessenter, der ikke ”kun” er menighedsrådet/Gug Kirke, men også beboerne i området.
Planen om nyt bydelscenter skal alene tjene som løftestang og dårlig undskyldning for det ca. 20 meter høje
skandalebyggeri på 5½ etage på Nøhr Sørensens Vej med en forøgelse af byggeprocenten på flere hundrede
procent. Vi har intet imod planer om et nyt bydelscenter, hvis det respekterer og håndhæver de
borgerbeskyttende bestemmelser i den eksisterende lokalplan, som Aalborg Kommune vil sætte ud af kraft.
Hvor er dialogen? Aalborg Kommune fører bevidst borgerne bag lyset! Ifølge side 7 i planforslaget er området
underforsynet med butikker med dagligvarer! Det er en påstand, som både er falsk og vanvittig! En pinligt
manipulerende kommunalt partsindlæg, som via myten om mangel på detailbutikker/dagligvarebutikker i
området afliver den eksisterende lokale byplan og nu forklædt som et forslag til erhvervsvenligt bydelscenter
med flere detailforretninger.
By- og Landskabsforvaltningens troværdighed styrkes ikke just med dette forslag til bydelscenter. Tværtimod! I
modsætning til, hvad forlaget om bydelscenter hævder, er området med udgangspunkt i Nøhr Sørensens Vej på
trods af den hårde konkurrencesituation overforsynet med detailforretninger/dagligvarebutikker både i en radius
på 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km, 7 km og 8 km – ikke kun i relation til Aalborg, men også set på
landsplan. Bestemt ikke underforsynet! Det ved både bygherren og Aalborg Kommune udmærket. Alligevel
bygger forslaget til nyt bydelscenter med den falske påstand om behov for at ændre lokalcentret status til
bydelscenter skyldes underforsyning ang. detailbutikker/dagligvarebutikker i området omkring Nøhr Sørensens
Vej. Det er pure opspind!

Hvis Aalborg Kommune/By- og Landskabsforvaltningen har ”glemt”, hvad den påståede underforsyning af
detail- og dagligvareforretninger går ud på, kan vi i forbifarten lige nævne et sandt overflødighedshorn af
indkøbsmuligheder, det modsatte af bydelscenterforslagets urigtige påstande om det modsatte: SPAR på Nøhr
Sørensens Vej, der afløste den nedlagte KIWI, og som helt lever op til lokalplanens bestemmelser. Desuden:
Rema 1000 i Gug, Netto i Gug, Dagli’ Brugsen på Hollbølls Plads (som nu skal lukkes, fordi den ikke kan køre
rundt og har for få kunder), fakta ved Polarcentret, LIDL på Grønlandstorv, Rema 1000 på Danalien ved
Sohngaardsholms Vej, Netto på Hadsundvej, Netto på Eternitgrunden, Netto på vej ved Sohngaardsholms
Vej/Sauers Vej, fakta på Eternitgrunden, Føtex på Eternitgrunden, fakta på Byplanvej i Gug Øst, Meny ved
Indkildevej, LIDL ved Indkildevej, fakta på Hobrovej, fakta på Vestre Allé, Bilka, alle detail- og
dagligvareforretningerne i Aalborg Midtby, SuperBrugsen i Vejgaard, Rema 1000 i Vejgaard, Føtex i Aalborg
Øst osv.
Bydelscenterforslagets udgangspunkt og idégrundlag, den falske påstand om områdets underforsyning
af/mangel på dagligvarebutikker i og omkring Nøhr Sørensens Vej, er rendyrket manipulation eller fabrikeret
ønsketænkning! Antallet af butikker i virkeligheden og den skærpede konkurrencesituation i området
dementerer klart og tydeligt denne påstand! By- og Landskabsforvaltningen lader sig ikke distrahere af
kendsgerninger i Aalborg Kommune i denne sag. De ser helt bevidst bort fra fakta! I den kommunale
planlægning ang. bydelscentret på Nøhr Sørensens Vej kan man tydeligvis ikke se forskel på fakta og fiktion. Et
byggeri i ca. 20 meters højde er og bliver et skandalebyggeri, når det skal placeres på Nøhr Sørensens Vej.
Det udstiller den manglende troværdigheden af kommuneplanforslagets påstand om behovet for flere
detailforretninger/dagligvarebutikker, at netop dér, hvor skandalebyggeriet på ca. 20 meter og på 5½ etage i
modsætning til lokalplanens 1½ meter skal placeres, har der i flere år været et opgivet forretningsområde, nu en
byggetomt, fordi dagligvare- og detailforretningerne her ikke har kunnet klare den øgede konkurrence. Ingen
har haft lyst til at tage udfordringen op til at drive detailforretning her. Ingen. Ellers var det jo sket for flere år
siden!
En byggetomt/forladt butiksområde er ikke et argument for at ændre lokalområdets status til bydelsenter med
flere dagligvare- og detailbutikker. Tværtimod! Hvorfor byggede man ikke inden for lokalplanområdets rammer
boliger som en overetage oven på den nedlagte SuperBest ligesom på Gugvej foran Frydendal? Det var et
byggeri på to etager inden for lokalplanens regler? Det kan gøres igen, nu bare forfra – og inden for
lokalplanens rammer.
Byggetomt/forladt butiksområde eller ej: Siden lokalcentret ved Nøhr Sørensens Vej/Gug Kirke blev etableret
er der kun én eneste forretning, der har kunnet klare konkurrencen, og det er det for længe siden nedlagte
MEMA. Resten af forretninger – bl.a. SuperBest – opgav. Senest var det Aldi i Gug by, der lukkede i den
benhårde konkurrence på dagligvareområdet i Gug. Nu er det Dagli’ Brugsen på Hollbølls Plads, der vil dreje
nøglen om.
Kommuneplanforslaget ang. bydelscenter på Nøhr Sørensens Vej forveksler tydeligvis fakta med fiktion og
landskabsudvikling med landskabsafvikling i et område, der i sin tid blev skabt af det kendte og respekterede
landinspektørfirma Nellemann for at sikre helheden og den grønne profil i området. Ved bevidst at øge
byggeprocenten med flere hundrede procent inden for det eksisterende lokalplanområde ved bare at omdøbe
området til bydelscenter er der ikke alene tale om en kulsort kommunal politik på bekostning af borgerne, men
også om en markant svækkelse af områdets grønne profil. Planen giver ikke et nedslidt center nyt liv som
påstået i NORDJYSKE (9/3), men bare øget byggeprocent og etablering af et nyt boligområde med et vanvittigt
ca. 20 meter højt byggeprojekt på 5½ etage i et ikke-boligområde med ødelæggende konsekvenser for beboerne
i Juelsparken og i villaerne på Hellevangen. Byggehøjden 4-dobles.  
Forslaget til nyt bydelscenter i stedet for det eksisterende lokalcenter viser klart, at kommunen dementerer sine
egne påstande om behovet for flere detailbutikker. Det fremgår klart og tydeligt, at etagebyggeriet er på 4600
kvadratmeter fordelt på 40 enheder, mens der kun skal bruges ca. 1100 kvadratmeter til butikker og service,
altså under en fjerdedel af etagebyggeriet, der pludselig ”lovliggøres”, selv om det er en firedobling af
byggehøjden i den eksisterende lokalplan, der med succes har virket siden 1962. Den markante forøgelse af
byggeprocenten på bekostning af borgerne vil vi ikke acceptere, for den sker på bekostning af beboerne i
Juelsparken og i villaerne på Hellevangen, ja helt over til Mylius Erichsens Vej pga. den vanvittige højde på 5½
etage og ca. 20 meter højt - markant højere end både Juelsparken og Gug Kirkes tårn. Det er en kommunal
OMMER!
Vi ser gerne projektet om 5½ etage gennemført med den væsentlige tilføjelse: et andet sted end på Nøhr
Sørensens Vej! F.eks. ved havnefronten, i det kommende Stigsborg-kvarter, Østhavnen, Godsbanen m.v. Det
foreslåede skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej på ca. 20 meter er højere end selv byggerierne i Øst- og
Vestbyen. Det sætter omfanget af dette foreslåede skandalebyggeri i 5½ etage i relief. Højden finder man i
praksis i Vesterå Midtbyen, hvor højden passer fint ind i bybilledet og giver flot havneudsigt.
Behovet for flere detailbutikker i området er ren ønsketænkning. Via kommuneplanændringen benægter
Aalborg Kommune fakta, saboterer de facto den eksisterende borgervenlige byplan ud af kraft alene for at
tilgodese åbenlyst ren byggespekulation på bekostning af beboerinteresser!
Det svækker også troværdigheden om underforsyning af forretninger, at der skal bygges på en gammel

byggetomt over en nedlagt forretning! Der er ikke brug for flere detailforretninger på Nøhr Sørensens Vej! De
kan nemlig ikke gå. Sidst lukkede Kiwi. Den nuværende SPAR-købmand på Nøhr Sørensens Vej er udsat for
hårde markedsvilkår. Behovet for et nyt bydelscenter pga. påstået underforsyning med varer er et kommunalt
falsum, i bedste fald ønsketænkning. Senest lukkede ALDI i Gug! Nu kommer turen til Dagli’ Brugsen på
Hollbølls Plads. Der er ikke behov for flere detailbutikker i området. Ellers ville man jo ikke lukke flere af de
eksisterende og have lavet en ny forretning for flere år siden, hvor der nu er en byggetomt på Nøhr Sørensens
Vej.
Vi siger nej til et nyt bydelscenter, der alene skal retfærdiggøre et nyt for os ødelæggende boligområde pga. den
absurde højde på 5½ etage i et udlagt service- og erhvervsområde, uden boliger! Et spekulations- og
skandalebyggeri med tagterrasse på 5½ etage på vores bekostning. Gug By er det naturlige bydelscenter i Gug,
både trafikalt og forretningsmæssigt. Hvor ellers?
Vi kræver lighed for loven og i sagsbehandlingen, bestemt ikke en markant større og ødelæggende miljø- og
trafikbelastning, som forslaget lægger op til. Forslaget gør også cykelstien langs Byplanvej langt mere usikker,
ikke just en gevinst for skolebørn og andre cyklister. Har By- og Landsskabsforvaltningen spurgt
skolebestyrelsen på Byplanvejens Skole om konsekvenserne af at gøre cykelstien på sydsiden af Byplanvej
langt mere usikker? Sandsynligvis ikke! For en god ordens skyld: Byplanvejen Skoles skoledistrikt omfatter
også elever fra Gug Øst, der er daglige brugere af cykelstien. At etablere farligere cykelstier, som forsalget
læger op til, er næppe en del af visionen om fremtidens Aalborg? Eller hvad er meningen?
Vi siger nej til øget byggeprocent på, byggeri i ca. 20 meters højde med en firedobling af byggehøjden i
området ved Nøhr Sørensens Vej! Tagterrassen anser vi for at være en direkte borgerfjendsk provokation. Pga.
niveauforskellen er byggeriet reelt ved nulstilling 6½ etage, altså en femdobling af det lovlige ifølge den
gældende lokalplan. Det er kommunalt vanvid sat i system!
Vi forlanger, at det planlagte skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej omgående tages af bordet, fordi det helt
uforståeligt ikke er udsendt i visualiseret størrelse i 3 D og med et solstudie, der giver et overblik over
byggeriets lys- og skyggekonsekvenser på alle tider af døgnet. Det udstiller den elendige og partiske
sagsbehandling i denne sag. På den påtænkte skandaløse tagterrasse i 5½ etages højde vil der derimod ikke
blive problemer med lys og skygge. En sand herlighedsværdi, desværre på vores bekostning.
For helt bevidst at føre Gug-borgerne, beboerne på Hellevangen og i Juelsparken bag lyset fremtræder Gugskandalebyggeriet ca. 20 meter højt og på 5½ etage i det udsendte planforslag som om, det er NUL m højt, fordi
det ses oppefra – ubebygget, i fugleperspektiv! Den medfølgende skraverede plantegning reducerer på papiret
skandalebyggeriet markant højere end Juelsparken, ja selv Gug Kirkes tårn til NUL meter ligesom græs-, vejog parkeringsarealer. Det er ikke kommunal sagsbehandling. Det er kommunal manipulation af værste skuffe og
i strid med kommunal og professionel praksis, som kommunen selv kræver i andre forhold, man her bevidst
saboterer via grafisk og arkitektonisk manipulation.
3 D-visualisering er praksis og et normalt krav ved alle moderne byggerier, især i bebyggede områder. Det
samme gælder solstudier på alle tider af døgnet. Vi erfarer også, at de igangværende projekter med kommunal
involvering medtager disse elementer – både i Midtbyen, ved Gigantium og senest ved Sohngardsholmvej, men
helt bevidst ikke ved Nøhr Sørensens Vej. Det udstiller den systematiske kommunale misinformation,
magtfordrejning og Vi alene vide-politik i denne sag. Forslaget om nyt bydelscenter bør have en 3 Dvisualisering på side 1, der viser højden på ca. 20 meter. Det er normalt. Selv ved anskaffelse af køkkener,
badeværelser og ved møbelkøb kan man få 3 D-visualisering, men ikke, hvor det er helt nødvendigt, ang.
planerne om nyt bydelscenter ved Nøhr Sørensens Vej!
Vi kræver, at byggeriet trækkes tilbage til den nordlige byggelinje fra tidligere, altså før supermarkedet blev
revet ned. Forslaget om ca. 20 meters byggehøjde og på 5½ etage, højere end både kirketårnet på Gug Kirke og
Juelsparken, og den foreslåede byggelinje - er en kommunal provokation mod beboerne, der ikke alene giver frit
indkig i villahaverne, men også ødelægger udsigten fra villaerne på Hellevangen. Det samme ang. Juelsparken.
Vi kræver også, at der ikke er nogen form for vinduer vendt mod Hellevangen, akkurat som ved det nu
nedrevne SuperBest m.fl. nedlagte forretninger.
Vi kræver ligesom Juelsparken, at byggeriet på Nøhr Sørensens Vej ikke kommer til at overstige to etager som
ved kirken – og uden tagterrasse. Ca. 20 meter er vanvid!
Aalborg viser vej – den forkerte!
Med forslaget til det skandaløse bydelscenter med byggeri i ca. 20 meters højde og på 5½ etage, der ødelægger
udsynet fra Juelsparken og villaerne helt hen til Mylius Erichsens Vej og giver frit indkig fra skandalebyggeriet,
viser Aalborg Kommune den forkerte vej med foragt for borgerne og den gældende lokalplan, som kommunen
skal holde i hævd. Det fremgår af den gældende lokalplan fra 1962.
Borgerinddragelse har ikke fundet sted på trods af, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen og byrådet finder, at
borgerinddragelse er et vigtigt kommunalt princip. Moral er godt. Kommunal dobbeltmoral er dobbelt så godt!
Eller hvad er meningen med denne kommunale forskelsbehandling af borgerne/skatteyderne?
Da varmecentralen Hellevangen 26 blev nedlagt, ønskede Aalborg Kommune at lave en institution oven på den
da nedlagte varmecentral, et foreslået byggeri på 2½ etage, én etage over lokalplanens regler. Aalborg
Kommune opgav efter en nabohøring at bygge institutionen her. Grunden blev gjort til bolig, nu Hellevangen

26, der sammen med naboerne i villaerne på Hellevangen vil få ødelagt udsigten med det planlagte
skandalebyggeri i en højde på ca. 20 meter og med 5½ etage. Skandalebyggeriet åbner samtidig mulighed for, at
villaejerne og beboerne i Juelsparken, især fra tagterrassen, konstant kan blive overvåget af beboerne i det
planlagte byggeri på Nøhr Sørensens Vej.
Lad Aalborg vise vej – igen, som da Aalborg Kommune fulgte bestemmelserne lokalplanen. Et byggeri i 1½
etage er, hvad vi ønsker, og lokalplanen kræver, og som Aalborg Kommune har håndhævet siden 1970, hvor
Sdr. Tranders Kommune blev en del af Aalborg Kommune. Skab lighed for borgerne: Byg i to etager som ved
Gug Kirke og uden tagterrasse. Inddrag borgerne! Sådan viser Aalborg vej!
Kontaktperson ang. protestskrivelse: Knud Hassing Povlsen, Hellevangen 2, 9210 Aalborg SØ, tlf. 98 14 00 06
– mobil: 31 39 14 95
Email: knudhassingpovlsen@gmail.com

ID: 737
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10.1 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
27. maj 2018 11:30:58

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 27-05-2018 11:31:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevange 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98140006   
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Skandaløst bydelscenter i Gug – nej tak!
Kategori: Kommentar
Kommentar:
        Skandaløst bydelscenter i Gug – nej tak!
Stram nu op, Aalborg! Visse steder i Aalborg Kommune er der bygget for højt og massivt. Politikerne må stå
fast på lokalplaner. Lokalplaner skal overholdes, ikke dispenseres fra, understreger ejendomsudvikler Torben
Nielsen. (NORDJYSKE 23.5.)
Villaejerne på Hellevangen og beboerne i Juelsparken i Gug er enige med ejendomsudvikler Torben Nielsen.
Lokalplanerne i Aalborg Kommune skal overholdes. Ændringer skal ske i dialog og inden for lokalplanens
rammer. Aalborg viser vej: Desværre den forkerte i Gug for at give frit spil for en stor bygherre, når lokalplanen
kasseres via aftalt spil og pinlig kommunal misinformation og ændres til et nyt bydelscenter på bekostning af
borgerne.
I høringsfasen er der ikke en 3-visualisering og lys/skygge-analyse, kun en intetsigende plantegning. Ved at vise
området i fugleperspektiv præsenterer et ca. 20 m højt byggeri som en højde på 0 meter…
Bevar lokalcentret! Vi afviser et nyt skandaløst bydelscenter på Nøhr Sørensens Vej på 5½ etage, ca. 20 m højt,
meget højere end selv Gug Kirkes tårn! Det vanvittige forslag til nyt bydelsenter 4-dobler byggehøjden, og der
gives frit udsyn til villahaverne og til ejerlejlighederne i Juelsparken…
Den falske kommunale forklaring på det forslåede bydelscenter er en påstået mangel på nærbutikker i området.
I en radius på 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 km er der næppe steder i Danmark, der har så mange dagligvareforretninger!
Hvor skandalebyggeriet på ca. 20 m i højden skal opføres, har der i flere år været et tomt forretningslokale. Nu
er der en byggetomt…
Giv lokalcentret nyt liv ved at bygge i 2 etager som ved Gug Kirke. Drop det skandaløse bydelscenter i 5½
etage. Nu!
LÆSERBREV i NORDJYSKE 25. maj

ID: 743
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Til:
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Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
27. maj 2018 11:33:27

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 27-05-2018 11:33:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98140006   
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Drop skandalebyggeriet ved Gug kirke
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Drop skandalebyggeriet ved Gug kirke
Byrådet har taget første skridt på vejen til en ny vision for de næste fire års arbejde. Aalborgs borgmester
Thomas Kastrup-Larsen (S) mener ikke, at politikerne skal komme med et facit, før arbejdet er skudt i gang.
”Vi skal også spørge befolkningen, hvad de synes er vigtigt,” fastslår Thomas Kastrup-Larsen. (NORDJYSKE
24.4.)
Når borgmesteren ikke mener, at politikerne bør komme med et facit, før arbejdet er skudt i gang, taler han mod
bedre vidende! I hvert fald når det drejer sig om det planlagte skandalebyggeri ved Gug kirke på 5½ etage med
fælles tagterrasse, der ikke alene er højere end Gug kirkes tårn, men udvider byggeprocenten voldsomt,
ødelægger udsigten fra ejerboligerne i Juelsparken og giver frit udsyn til alle villahaverne imod Grønlandstorv
og mod syd til Gug, og som nu er sendt i høring.
Byplanvedtægten fra 1962 fastslår, at byggehøjden i området er max. 1½ etage. Byggehøjden 4-dobles – på
bekostning af borgerne! For at føre borgerne i Gug bag lyset fremtræder Gug-skandalebyggeriet på 5½ etage i
det udsendte planforslag som om, det er 0 meter højt, fordi det ses oppefra – ubebygget! I stedet for praksis: at
blive visualiseret i sin rette størrelse i 3D og med et solstudie, der giver et overblik i forhold til øvrig bebyggelse
og lysindfald.
Drop skandalebyggeriet på 5½ etage i Gug højere end kirketårnet! Lyt til borgerne! Byg i 2 etager uden
tagterrasse som tættere ved Gug kirke! Det er rystende, at Aalborg kommune bruger en misvisende skraveret
plantegning, der visuelt reducerer byggeriet højere end Gug kirkes tårn og højere end byggerierne i Vestbyen til
0 meter ligesom græs-, parkerings- og vejarealer…
Er Aalborgs nye visioner kun at varetage bygherreinteresser på bekostning af borgerne i Gug? Forhåbentlig
ikke!
Læserbrev i NORDJYSKE 11. maj
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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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 27-05-2018 11:35:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98140006   
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Firedobbelt byggeskandale ved Gug kirke
Kategori: Kommentar
Kommentar:
        Firedobbelt byggeskandale ved Gug kirke
Med artiklen ”Plan skal give nyt liv til nedslidt center” kunne NORDJYSKE (13.3.) fortælle, at der er et forslag
om butikker, boliger og parkeringspladser ved Byplanvej. Ifølge forslaget, der netop er sendt i høring, må der
nu bygges i op til fem etager plus en ekstra fælles tagterrasse, 5½ etage. Ved Gug kirke må der kun bygges to
etager.
Til mindste detalje er det aftalt af sikre byrummets udseende. Og dog! I sin nuværende form er planen en
firedobbelt byggeskandale, fordi det planlagte etagebyggeri på 5½ etagebyggeri er ikke mindre end en
firedobling af højdebestemmelserne i byplanvedtægten helt tilbage fra 1962 i den daværende Sdr. Tranders
kommune!
Af byplanvedtægten fremgår det klart og tydeligt, at den maksimale byggehøjde i området er 1½ etage. Aalborg
kommune har siden 1970, hvor Gug blev en del af Aalborg Kommune, respekteret 1962-byplanvedtægtens
klare og tydelige byggebestemmelser om byggeri på max. 1½ etage.
Af § 7 i den gældende byplanvedtægt fremgår det, at de kommunale myndigheder skal føre kontrol med, at
byplanvedtægten overholdes. Ifølge planen for den påtænkte byggeskandale ved Gug kirke i 5½ etages højde i
stedet for den tilladte højde på 1½ etage sørger Aalborg Kommune aktivt for, at byplanvedtægten sættes ud af
kraft!
Byg i to etager, samme højde som ved Gug kirke, og uden tagterrasse! Så undgår man byggeskandalen med
firedoblet byggehøjde, kommunale vennetjenester, at udsigten fra Juelsparken ødelægges, og at der bliver frit
indkig til villahaverne helt over til Seminariekvarteret – og mod syd i Gug.
Skandalebyggeriet ved Gug kirke på 5½ etage skal efter planen være højere end selv Gug kirkes tårn…     
Læserbrev i NORDJYSKE 13. april 2018

ID: 745
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10.4 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
29. maj 2018 08:08:30
2018749 - Protestskrivelse-Indsigelse - Beboerne i villaerne på Hellevangen.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 29-05-2018 08:08:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98140006   
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Protestskrivelse/indsigelse med underskrifter fra beboerne i villaerne på Hellevangen
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 749
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10.5 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
29. maj 2018 21:32:36

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 29-05-2018 21:33:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:            
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Sæt fokus på byggehøjden
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg, den 29. maj 2018
Villaejerne på Hellevangen
Kontaktperson:
Knud Hassing Povlsen
Hellevangen 2, 9210 Aalborg
Indsigelse mod skandalebyggeri på 5½ etage, ca. 20 meter højt, ved bydelscenter Nøhr Sørensens Vej, 9210
Aalborg SØ. Den eksisterende lokalplan siden 1962, kommunen vil afskaffe, siger 1½ etage.
Sæt fokus på byggehøjden!
Det fremgår af NORDJYSKE (29.5.), at der er politisk fokus på byggehøjden omkring den kommende +BUS.
Villaejerne på Hellevangen og beboerne i Juelsparken håber også, at byrådet sætter fokus på byggehøjden ang.
det foreslåede bydelscenter tæt ved Gug Kirke.
Høringsfasen er en høringsfarce, fordi der mangler en 3 D-visualisering og en lys/skygge-beregning. Høringen
blandt borgerne præsenterer det umulige: en skraveret plantegning i fugleperspektiv viser et byggeri med en
højde på ca. 20 meter, der fremtræder som om, det er 0 meter højt. Samme højde som veje, gang- og stiarealer
m.v.
Sæt fokus på byggehøjden – også i Gug på Nøhr Sørensens Vej. Forslaget, som det ligger, er et kommunalt
overgreb mod villaejerne på Hellevangen og mod mange ejerboliger i ejerforeningen Juelsparken.

ID: 750
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10.6 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
3. juni 2018 22:10:05

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 03-06-2018 22:10:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:            
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Supplerende og præciserende indsigelser
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg, den 3. juni 2018
Villaejerne på Hellevangen
Kontaktperson: Knud Hassing Povlsen
Hellevangen 2, 9210 Aalborg SØ
Email: knud.hassing@skolekom.dk

Til borgmester Thomas Kastrup-Larsen/By- og Landskabsforvaltningen/By- og Landskabsudvalget/Aalborg
Byråd
13 supplerende og præciserende indsigelser ang. foreslået byggeskandale på Nøhr Sørensens Vej ved Gug Kirke
fra villaejerne på Hellevangen
1) Vi afviser kategorisk, at man foreslår en firedoblet byggehøjde til 20 meter og i 5½ etage med en
provokerende tagterrasse på Nøhr Sørensens Vej alene for at bygherren kan få større profit. Det er vanvid slet
og ret. Byggehøjden er højere end både Gug Kirkes tårn og Juelsparken…
2) Ifølge den oprindelige byplanvedtægt fra 1962 fra den daværende Sdr. Tranders Kommune må der kun
bygges i 1½ etages højde og vel at værke ”kun inden for rammerne i den retningsgivende bebyggelsesplan”.
3) Vi går ind for byudvikling, men ikke systematisk bydelsødelæggelse som foreslået.
4) Vi konstaterer, at forlaget til nyt bydelscenter er en hån mod reglerne i den gældende byplan, som
kommunen skal håndhæve, men i stedet saboterer!
5) Vi afviser totalt, at bebyggelsesprocenten skal øges til 173 procent, det firedobbelte af det normale! Det er
både bevidst og bevist sabotage af de gældende byggeregler. Man må heller ikke køre 200 km i timen i byen –
uden sammenligninger i øvrigt…
6) Vi afviser et bydelscenter, hvor grundlaget bygger på en falsk iscenesat og konstrueret påstand om, at der
er brug for flere nær- og detail- butikker i et område, som måske har danmarksrekord i nær- og detailbutikker!
Senest lukkede ALDI i Gug, snart også Dagli’Brugsen på Hollbølls Plads.
7) Vi afviser kategorisk, at hensynet til påstået udvikling omkring Gug Kirke skal tilsidesætte hensynet til
borgerne i Gug, de 216 ejerboliger i Juelsparken, villaejerne på Hellevangen og den gældende byplan.
8) Vi tager kraftig afstand fra den politiske mørklægning og misinformation, der finder sted gennem hele
projektet på Nøhr Sørensens Vej. Hvorfor tilbageholdes bl.a. 3 D-visualisering ang. projektet og en lys/skyggeanalyse for alle årets timer? Svaret er enkelt: Den politiske mørklægning er en vigtig del af bydelsplanforslaget,
der af os er målt, vejet og fundet for let.
9) Vi opfordrer til at bevare lokalplanen. Bydelscenterplanen, som den foreligger, er et konstrueret

kommunalt PR-stunt. Den maskerede 4-dobling af byggehøjden og 4-doblingen af byggeprocenten udstiller, at
kommunen i et udbygget boligområde ikke just værner om skatteborgernes og grundejernes interesser.
Tværtimod!
10) Hensynet til borgerne skal ikke være mindre end hensynet til Gug Kirke og bygherren. Byg i max. 2
etager på Nøhr Sørensens Vej som ved Gug Kirke og uden tagterrasse. Vi kræver ikke positiv særbehandling,
men lighed for loven. Det er faktisk kommunens opgave at sørge for, at det sker!
11) Vi kræver, at der bygges inden for de samme byggelinjer som tidligere. Det foreslåede er
anskuelsesundervisning i by- og landsskabsødelæggelse på bekostning af borgerne i Gug, ejerboligerne i
Juelsparken og villaejerne på Hellevangen.
12) Kasser bydelscenterforslaget, som det foreligger! Begynd forfra i processen – og i dialog med borgerne i
Gug (Borgerforeningen), ejerforeningen i Juelsparken og villaejerne på Hellevangen.
13) Læs alle indsigelser omhyggeligt. De er alle vægtige!
Med venlig hilsen
Villaejerne på Hellevangen

ID: 763
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10.7 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
3. juni 2018 22:12:52

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 03-06-2018 22:13:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:            
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Ekstra indsigelse ang. foreslået skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
        Aalborg, den 4. juni 2018
Villaejerne på Hellevangen
Kontaktperson: Knud Hassing Povlsen
Hellevangen 2, 9210 Aalborg SØ
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Byråd, By- og
Landskabsudvalget
Ekstra indsigelse ang. foreslået skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej
Ulovligt byggeri ifølge byplanen fra 1962!
Det foreslåede skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej i Gug, som firedobler byggehøjden til 20 meter,
firedobler bebyggelsesprocenten til 173 og overskrider bebyggelseslinjerne, er ulovligt ifølge
byplanvedtægterne fra 1962 og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962! Aalborg Kommune
tilsidesætter nu bevidst de byplanbestemmelser, de er bundet af juridisk og i forhold til borgerne!
Det fremgår klart og tydeligt af § 7 ang. byplanvedtægtens overholdelse, at ”før noget byggeri påbegyndes eller
en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der forelægges kommunalbestyrelsen (nu byrådet) tegninger, der
viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og
indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses”.
Omkring det foreslåede skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej tilbageholdes bevidst - og imod betingelserne i
§ 7 om byplanvedtægtens overholdelse - bygningernes beliggenhed på grunden, deres faktiske størrelse og
bydelsødelæggende indhold. Den manglende 3 D-visualisering og lys/skygge-beregning er afslørende for det
juridiske kommunale dobbeltspil.
Juridisk set tilsidesætter Aalborg Kommune bevidst og ulovligt sine forpligtigelser i forbindelse med
byplanvedtægten for at fremme bygherreinteresser. Det sker på bekostning af villaejerne på Hellevangen,
ejerforeningen Juelsparken, borgerne i Gug, ja samtlige borgere i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune bør straks opgive bydelscenterplanen af tre hovedårsager:
1) Påstanden om, at området mangler nær- og detailbutikker er et konstrueret falsum. Der er ikke mangel på
nær- og detailbutikker i området. Tværtimod er Aldi i Gug netop lukket, og snart lukkes også Dagli’ Brugsen på
Holbølls Plads.

2) Forslaget om bydelscenter lever ikke op til de betingelser, som fremgår at § 7 ang. byplanvedtægtens
overholdelse. Tværtimod tilsidesætter Aalborg Kommune bestemmelserne i byplanvedtægtens § 7…
3) Aalborg Kommune saboterer ånd og bogstav den lovgivning, de kræver, borgerne skal overholde, for at
tilgodese bl.a. snævre bygherreinteresser.
Vejen frem
Vejen frem er at leve op til byplanen, som den er: Byg i 2 etager på Nøhr Sørensens Vej som ved Gug Kirke og
inden for de byggelinjer, som har været brugt hidtil. Borgerne i Gug, ejerforeningen i Juelsparken og villaejerne
på Hellevangen ønsker byudvikling i Gug, ikke skandaløse miljø- og bydelsødelæggende monsterprojekter, der
er det modsatte af betingelserne i § 7 om byplanvedtægtens overholdelse.
At respektere og håndhæve byplanvedtægtens bestemmelser - i dialog - til glæde og gavn for alle, bygherrer
inklusive, bør være By- og Landskabsforvaltningens vigtigste opgave, ikke kun i Gug, men i hele Aalborg
Kommune. Hvad ellers?
Med venlig hilsen
Villaejerne på Hellevangen

ID: 764
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

10.8 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 23:57:42
2018782 - Solanalyse samlet.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 23:58:00
Name: Knud Hasing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:            
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Solanalyse samlet
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 782
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fuglesperspektiv 01-04-2018 kl. 15 |

Fuglesperspektiv 01-04-2018 kl. 16 |

Fuglesperspektiv 01-04-2018 kl. 17 |

Fuglesperspektiv 01-05-2018 kl. 18 |

10.9 Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 23:58:58

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 23:59:00
Name: Knud Hassing Povlsen
Address: Hellevangen 2
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:            
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Perspektiv med nabohus
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 783
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

11. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
20. maj 2018 14:11:43

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 20-05-2018 14:12:00
Name: Jørn Skyttehus
Address: Juelsparken 28, 1.th.
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98 269161  
Email: jks.gug@gmail.com
Emne: Indsigelse vedr. lokalpaln 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som ejer af lejligheden Juelsparken 28, 1.th., blok 1 vil jeg herved fremsætte følgende indsigelser vedr. lokal pl.
forslag 4-2-115. Byggehøjden er sat til 5 etager - nærmest en mastodont i forhold til områdets øvrige
bebyggelser. Byggehøjden bør begrænses til 2 etager (Byplanvedtægt fra 1962). En 5-etagers bygning vil
væsentligt forringe vores udsigt fra - især - blok 1 og frembyde en vis skyggeeffekt. Samtidigt skal jeg på det
kraftigste gøre indsigelse mod varegårdens placering tilgrænsende blok 1 (Tidligere varegård ved den nu
nedlagte dagligvareforretning var placeret mod Byplanvej!). Den foreslåede placering vil medføre - til tider kraftig støj, måske også om natten afhængig af forretningsarten. Dette vil være til stor gene især for opgangene
32,30, 28 og i værste fald kunne påvirke salgspriserne negativt. Endvidere skal jeg argumentere for, at den
eksisterende sti fra Juelsparken til Spar og Kirken bibeholdes og indpasses i plantegningerne. Planen for stien er
svær at greje ud fra det udsendte materiale. Man bør være opmærksom på, at der bor mange ældre mennesker i
Juelsparken, der mere eller mindre er afhængig af denne sti til indkøb og kirke.
Med venlig hilsen
Jørn Skyttehus

ID: 738
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

12. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
21. maj 2018 09:08:14

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 21-05-2018 09:08:00
Name: Hans Frederik Dahl
Address: Hellevangen 4
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:            
Email: knud.hassing@skolekom.dk
Emne: Protest og indsigelse mod forslag til planer for Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Gug
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hans Frederik Dahl
Hellevangen 4
9210 Aalborg SØ
Aalborg Kommune, Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Protest og indsigelse mod forslag til planer for Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Gug
Som nærmeste nabo til det foreslåede centerområde på Nøhr Sørensens Vej protesterer jeg mod, at områdets
status ændres til bydelsenter i stedet for som nu at være lokalcenter, vi er glade for. Et planlagt byggeri på 5½
etage, knap 20 meter i højden og med fælles tagterrasse med fri indkig ind i min have, er helt uacceptabelt.
Fasthold byggehøjden på to etager, men uden tagterrasse, det samme som ved Gug Kirke! Det er stort set også i
overensstemmelse med den gældende lokalplan med byggeri på 1½ etage.
Detailanalysen om påstået mangel på detail- og dagligvarebutikker i området mangler kvalitet. Som almindelig
forbruger og mangeårig, nu fhv. distrikts- og salgschef, følger jeg fortsat med i detail- og dagligvarehandlen,
især i nærområdet.
Den hårde konkurrencesituation betyder, at baggrunden for forslaget til kommuneplantillæg, påstanden om
behovet for flere dagligvare- og detailbutikker i området, er udokumenteret. At forretningslokalet har været
tomt i flere år og nu er en byggetomt, viser dette. Lukningen af Aldi i Gug og den nu annoncerede lukning af
Dagli’ Brugsen på Hollbølls Plads viser, hvor hård konkurrencen er i branchen. Det kan på ingen måde
retfærdiggøre byggeriet på Nøhr Sørensens Vej. Tværtimod!
Med venlig hilsen
Hans Frederik Dahl

ID: 739
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

12.1 Indsigelse

13. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
23. maj 2018 15:21:25

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 23-05-2018 15:21:00
Name: Lone Menne
Address: Juelsparken 30, 1.th.
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 25123575   
Email: lone@menne.dk
Emne: lokalplanforslag 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg bor Juelsparken 30, altså meget tæt på det nye påtænkte byggeri.
Det bekymrer mig, at vareindleveringen er planlagt i den ende, som ligger tæt på Juelsparken. Det ville være
ønkseligt, om den blev etableret i modsat ende, ud mod Byplanvej, for at reducere støj fra lastbiler mm.
Desuden er jeg meget ked af, at bygningen bliver på 5 etager. En skyggeeffekt og reduktion af vores udsigt vil
også være resultater af en så høj bygning. Jeg vil foreslå at byggeriet reduceres til max. 3 etager.
Hilsen Lone Menne

ID: 740
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

14. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
27. maj 2018 14:56:09

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 27-05-2018 14:56:00
Name: Jørn Lønborg Jacobsen
Address: Juelsparken 10
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 40415989   
Email: joern.loenborg.jacobsen@webspeed.dk
Emne: Højt byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er helt utroligt, hvis byens politikere vedtager at ændre byplanen for området. Det er et alt for højt byggeri.
Byggeriet vil være en skæmmende og skyggende for Juelsparken.
Megen støj fra lastbiler, der kommer med varer meget tidligt om morgenen.
Den højeste del af byggeriet vender ind mod Juelsparken. Grunden til det, er vel hensynet til at et omvendt
byggeri ville skygge for udsigten til kirken. Så skidt med Juelsparken, hvor der bor mennesker.
Håber byens politikere siger nej!!!

ID: 746
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

15. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
27. maj 2018 15:05:45

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 27-05-2018 15:06:00
Name: Bente Lønborg Jacobsen
Address: Juelsparken 10
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98144075   
Email: bente.loenborg.jacobsen@webspeed.dk
Emne: Højt byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er utroligt, hvis der gives tilladelse

ID: 747
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

15.1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
27. maj 2018 15:10:04

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 27-05-2018 15:10:00
Name: Bente Lønborg Jacobsen
Address: Juelsparken 10
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 98144075   
Email: bente.loenborg.jacobsen@webspeed.dk
Emne: Alt for højt byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er skræmmende, hvis et så højt byggeri placeres meget tæt på Juelsparken.
Politikerne bør lade fornuften og hensynet til beboerne i Juelsparken veje tungt.
Stem NEJ!!

ID: 748
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

16. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
30. maj 2018 07:52:33

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 30-05-2018 07:52:00
Name: Birgit Ertmann
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: bertm@mail.tele.dk
Emne: lokalplan 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg tilslutter mig fuldt ud de indsigelser mod højhusbyggeriet på Nøhr Sørensensvej, der allerede er kommet.
Generne er velbeskrevne, og jeg ser ingen grund til at remse det hele op igen. Byggeriet vil sende lange skygger
ind over Juelsparken, både bogstaveligt og mentalt.

ID: 751
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

17. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
30. maj 2018 19:54:03

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 30-05-2018 19:54:00
Name: Linda Mogensen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: mogensenlinda@live.dk
Emne: Imod byggeriet
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er imod der bliver lavet center og lejligheder, det vil give meget mere trafik på byplanvej, og det er vejen
ikke til med busser også, der er i forvejen meget trafik i tidspunkter på dagen, og med et center og lejligheder
vil det blive meget mere, så skal der være lyskryds derind til.
Yderligere vil placeringen gøre at det tager meget lys oppe i juelsparken, og der vil blive meget larm af
vareindlevering.

ID: 753
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

18. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
31. maj 2018 14:07:06

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 31-05-2018 14:07:00
Name: Kirsten Nielsen
Address: Juelsparken 26.st.tv
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 23610019   
Email: kirstenharry@mail.tele.dk
Emne: Indsigelse vedr. lokalplan 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som ejer af lejligheden, Juelsparken 26.st.tv. (blok 1) vil vi hermed gøre følgende indsigelse vedr. lokalplan 42-115.
Byggehøjden er sat til 5 etager, noget et stort byggeri i forhold til den øvrige bebyggelse. Der bør ikke bygges
mere end 2 etager, hvilket fremgår af byggevedtægten fra 1962!
Der skal endvidere gøres indsigelse mod varegårdens placering, den grænser op til blok 1. Placeringen kan
medføre støj/kraftig støj, måske da endog om natten, hvilket er ganske uacceptabelt.
Med venlig hilsen
Harry & Kirsten Nielsen

ID: 754
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

19. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
31. maj 2018 21:23:40

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 31-05-2018 21:24:00
Name: Anne Stoustrup
Address: Juelsparken 32 st.tv.
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 61 28 29 74
Email: astoustrup@icloud.com
Emne: Kommentarer og indsigelse - lokalplan 4-1-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Anne Stoustrup og Birthe Jensen         31. maj 2018
Juelsparken 32 st.
9210    Aalborg SØ

Til:           
Aalborg Kommune, By- og landskabsforvaltningen
Plan & udvikling
___________________________________________

KOMMENTARER OG INDSIGELSE til Lokalplanforslag 4-2-115
Planlagt Centerområde Nøhr Sørensens Vej
DET POSITIVE:
Ved gennemlæsning af Lokalplanforslaget er det positiv, at der skal ske en forskønnende fornyelse af området
Nøhr Sørensens Vej, og der er i forslaget fra forvaltningens side mange fine overvejelser om mangt og meget
tilknyttet - såsom arkitektur, beplantning, udeområde til ophold, udvidelse af adgangsveje og adskillelse af
gående og kørende trafik, hvilket er særdeles påkrævet, i forhold til, hvor kaotisk det foregår i dag.
CENTEROMRÅDE:
Der er store visioner om et bydelscenter for hele det omkringliggende byområde, med valfart til
aktivitetsmuligheder både ude og inde, store parkeringsforhold og butikker.
I forhold til hvor mange aktivitetsmuligheder der ellers er i Gug (Loop, Fitness og butikker), og i forhold til at
dagligvare-butikker må lukke (Aldi i Gug by og Eurospar beliggende her) samt utallige nye, der er opstået i
omegnen igennem de seneste år, er det da værd at undersøge, HVAD der egentlig er behov for at satse på her i
forhold til det i forslaget nævnte. Det drejer sig f.eks.om dagligvarebutik, restaurant, klinik og
kulturforanstaltninger.
Set i forhold til de omkringliggende ”lokalcentre” som Grønlands Torv, hvor der tales om at lukke biblioteket,
C.P. Holbølls Plads, hvor Dagli`Brugsen nu må lukke, flere eksisterende pizzeriaer samt nylig åbning af en stor
Fakta længere oppe ad Byplanvej, virker lokalplanens forslag som ren ønsketænkning.
REDEGØRELSENS BESTEMMELSER::
Bebyggelse - pkt. 5.1 og 5.2 – den 5 etagers boligblok, omfang, placering og højde:

Når man står i området, vender sig imod øst, og forestiller sig et 5 etagers byggeri placeret i det allerhøjeste
niveau i lokalplanens område, spørger man hvad i alverden en sådan mastodont har at gøre i et åbent, grønt
naturområde med store græsarealer og naturstier. Boligblokken vender desuden bagsiden imod Juelsparken, og
højden og placeringen sætter således det boligområde helt ud af samhørighed og nærmest i skammekrogen.
Mon beslutningstagerne har været ude for ved selvsyn at orientere sig i den problematik?
For at opnå et harmonisk udtryk for hele området, bør der ikke bygges højere end Juelsparken inkl. den høje
niveauplacering. En relevant højde kan vises på en ny tværsnits-tegning, som også vil bringe byggeriet i
overensstemmelse med den tidligere byplanvedtægt.
Det kan i øvrigt undre, at der ikke er tænkt på en helt anden planløsning, som kunne indlemme Juelsparken – i
stedet for at skære hele det byggeri af fællesskabet.

Veje, stier og parkering – pkt. 8 og Miljø pkt. 10
Varegård:
Varegården er placeret allerlængst inde på arealet og som nærmeste nabo til Juelsparken, hvilket er meget
uhensigtsmæssigt af flere årsager:
Varehåndtering larmer
·
·
Det er store lastbiler, der kører fra midt om natten og frem med varer, og det medfører støj både i fart og
tomgang lige neden for Blok 1, hvor i øvrigt alle soveværelser er placeret ud imod den påtænkte bebyggelse.
·
Det virker uigennemtænkt, at den tungeste trafik skal køre hele vejen igennem området for at komme frem
til varegården
Der skal foretages en dokumenteret overholdelse af bestemmelser om støj og trafik.
Som beboer her er det svært at forestille sig, at den lille Nøhr-Sørensens Vej skal kunne klare al den trafik, der
vil opstå i forhold til mange flere beboere og brugere af området – der er nemlig ikke planlagt en udvidelse.

Opsummering:
Byg ikke en boligblok højere end Juelsparken – på oplæggets nuværende tværsnitstegning ses hvor højt
·
den kommer til at rage op i landskabet – udform en ny tværsnitstegning med en flugtende højde på den
boligblok, og byg derefter!
·

Placér varegården så tæt på alfarvej som muligt og væk fra Juelsparken

·
Sørg for en behovsanalyse i forhold til de mange udokumenterede idéer til, hvad der kan tænkes at skulle
foregå af aktiviteter, handel og service i forbindelse med ”Centerområdet”
Vurdér igen Nøhr-Sørensens Vejs kapacitet i forhold til, at lokalplanen vil medføre mange flere beboere
·
og brugere af området

Venlig hilsen og anmodning om lydhørhed overfor disse synspunkter og anmodninger –
Anne Stoustrup og medunderskriver Birthe Jensen
Juelsparken 32 st.
9210 Aalborg SØ
– Blok 1 og de absolut nærmeste naboer til projektet

ID: 756
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
1. juni 2018 13:57:02
2018757 - Høringssvar til lokalplan 4.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 01-06-2018 13:57:00
Name: Jette Dige Møller
Address: Juelsparken 32
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 2573 0723  
Email: jette@oerslykke.dk
Emne: Indsigelse mod byggeprojekt på Nøhr Sørensensvej, 9210 Aalborg SØ
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 757
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Høringssvar til lokalplan 4-2-115
Hermed afgives høringssvar til ovenstående lokalplan som indkaldt ved brev af 13.april 2018. Der gøres
indsigelse mod planerne om opførelse af bygning til butiks- og boligformål ved Nøhr Sørensens vej.
Indsigelsen retter sig mod især to forhold:
1.) Planlagt byggehøjde
2.) Placering af varegård

Ad 1.
Det fremgår af kortbilag, at der planlægges en byggehøjde på 5 etager plus en fælles tagterrasse. En så
markant forhøjelse i forhold til det omkringliggende byggeri vil uvægerligt komme til at fremstå meget
massiv. I forhold til den nærmeste blok i Juelsparken kan man dårligt forestille sig en mere byrdefuld
placering af en sådan kolos. Ikke mindst fordi det fremgår, at hjørnet mod Juelsparken bliver bygningens
højeste punkt.
En sådan placering vil uundgåeligt skæmme og begrænse udsigten fra Juelsparken, resulterende i tab af
herlighedsværdi, og samtidig give betydelige indbliksgener i omkringliggende lejligheder og villahaver.
Det vil være et særsyn, at man laver en lokalplan, der tillader byggeri i en sådan højde i et område af denne
type. Bygningen vil være den højeste i miles omkreds og være et brud på mange års fornuftig planlægning.

Ad 2.
Ifølge kortbilag 2 planlægges placering af en varegård i hjørnet tættest på Juelsparken. Som det fremgår af
tegningen, vil der kun være ganske få meter fra den projekterede varegård til Juelsparkens nærmeste
opgang. Varelevering til dagligvarebutikker foregår typisk sent på natten eller meget tidligt om morgenen.
Det er således helt uundgåeligt, at som minimum de nærmeste 3-4 opgange i Juelsparken vil opleve
betydelige støjgener. Lejlighederne i Juelsparken er indrettet således, at værelserne, herunder
soveværelser, vender ud mod Byplanvej, og det er derfor ikke muligt at indrette sig ud af problemerne.
Lastbiler som ankommer med varer vil medføre kraftig motorstøj, ligesom alle lastbiler nu om dage er
forsynet med en særdeles højtlydende bakalarm, en bakalarm, som, bør det understreges, netop er
tiltænkt at kunne tiltrække sig opmærksomhed! Der vil endvidere være støj fra losning af varer og den
aktivitet, som følger hermed.
Kort sagt må det konstateres, at den planlagte varegård er placeret på en måde, så den generer mest
muligt, hvilket må anses for helt urimeligt i forhold til en meget stor gruppe beboere.
I tilgift til ovenstående bør man spørge, om der er foretaget en behovsanalyse i forhold til placeringen af
endnu en dagligvarebutik i det pågældende område, samt i hvilken grad man har taget højde for de
trafikale forhold omkring adgangen til et center som det projekterede.
Tonny I. Hessel
Jette Dige Møller
Juelsparken 32 2. tv

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
3. juni 2018 12:39:36
2018761 - Indsigelse mod lokalplanforslag 4-2-115 .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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 03-06-2018 12:40:00
Name: Morten Mønnike-Hald
Address: Hellevangen 6
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 24948224   
Email: aachmann@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 761
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Indsigelse mod lokalplanforslag 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej,
Grønlandskvarteret
Indsendt af:
Morten Mønnike-Hald
Hellevangen 6
9210 Aalborg SØ

Idet jeg kvitterer for lokalplanforslag og høringsrunde, har jeg følgende kommentarer og indsigelser mod
byggeriet som beskrevet i lokalplanforslaget.
At der lægges op til centerbebyggelse og byggeri af boliger er positivt. Området henligger forsømt, så en
forskønnelse af eksisterende anlæg og et nybyggeri på området er – alt andet lige – positivt.
Idéen om terrasseret byggeri fra 2-5 etager vil kunne fungere i området, men den samlede
bygningsvolumen overstiger langt det rimelige. At der bygges højest mod Juelsparken, der er placeret på en
højere kote giver fin mening, men at det høje byggeri fortsætter helt ud til Byplanvej er voldsomt.
Som det fremgår af indsigelse, fremsendt af Benjamin Brackovic er barriereeffekten sammenlignet med
tidligere forhold voldsom.
Byplanvej fra Gugvej mod øst har boulevardpræg med allétræer og meget brede grønne områder. Dette
gælder både fra Byplanvej mod Gug Kirke og fra Byplanvej mod det treetagers boligbyggeri nord for vejen.
Byplanvejens Skole ligger tættere på vejen, men er delvist skjult af træer. Og i øvrigt kun opført i 1 etage.
Det grønne helhedsindtryk vil blive ødelagt med så bastant og højt et byggeri så tæt på Byplanvej, som der
lægges op til. En yderligere tilbagetrækning af facaden med en nedsættelse af etageantallet fra 5 til 2 vil
passe langt bedre ind i det eksisterende indtryk med respekt for det grønne og det nye.

Overblik over Byplanvej fra Gugvej til Hellevangen. De store græsarealer mod Byplanvejen skaber det
grønne helhedsindtryk for området.

I startredegørelsen af 30. januar 2017 lægges der da også op til, at der bygges højest mod sydøst med
nedtrapning af etageantal mod såvel nord som vest. Dog fortsat med for højt et byggeri for tæt på
Byplanvej.

På nordsiden af Byplanvej er placeret etplans parcelhuse med adresse på Hellevangen. Disse ligger under
niveauet for selve vejen, hvorved den massive effekt af det påtænkte byggeri forstærkes.
Som beboer på Hellevangen – dog ikke i første parket i forhold til nybyggeriet – er jeg bekymret for
skyggevirkningen af det høje byggeri. Jeg vil derfor udbede mig udarbejdelse af et skyggestudie, der viser
effekten på området over år og tid.

22. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
3. juni 2018 20:29:28

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 03-06-2018 20:29:00
Name: Jørgen H. Svendsen
Address: Juelsparken, 30, 2.tv.
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 81721324   
Email: jhsvendsen@gmail.com
Emne: Lokalplanforslag 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi har købt lejligheden i 2014 idet lokalplanen gav tilladelse til max. 2 etagers byggeri. Vi gik ud fra, at vi
kunne regne med dette.
Det foreliggende projekt bliver på 5 etager med beboelse over dagligvarerbutikken, så reelt er det 6 etager.
Det er en skændsel ! Hvordan kan I godkende dette ??
Ud over vores manglende udsigt bliver der en varegård, hvor der skal aflæsses
varer fra tidlig morgen lige op imod vores soveværelser.
Den tidl. butik havde vareindlevering ud mod Byplanvej, så det var mindst muligt generende for blokkens
beboer.
Vi protesterer på det kraftigste mod højden af byggeriet og placering af varegård.

ID: 762
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

23. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
4. juni 2018 11:37:42

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 04-06-2018 11:38:00
Name: Lise
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: pun_se@hotmail.com
Emne: Uacceptabel byggehøjde
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er fuldstændig uacceptabelt at bygge i 5 etager. Det vil fjerne udsigt for beboere i Juelsparken. Derudover
vil de øverste etager i det nye byggeri have frit udsyn ind i Juelsparkens lejligheder. Hold jer til 2 etager som det
altid har heddet - det er der nemlig en mening med.
Derudover bør i bibeholde den lille sti fra Juelsparken ned til torvet, Spar og kirken. Den sti bruges hele tiden af
rigitig mange.

ID: 766
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

24. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
4. juni 2018 11:47:41

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 04-06-2018 11:48:00
Name: Eva og Amdi Amdisen
Address: Juelsparken 62, 2.tv.,
Postnr: 9210
By: Aalborg Sø
Tlf: 23810995   
Email: amdievaa@gmail.com
Emne: lokalplanen 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi tilslutter os protesten mod byggeriet i 5 etager på Nøhr Sørensens vej, da det vil skæmme området omkring
Gug kirke.

ID: 767
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
4. juni 2018 13:15:09
2018768 - NKO 441 - kirkebyggelinje.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 04-06-2018 13:15:00
Name: Jonni Jacobsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: jonni.poul@gmail.com
Emne: Indsigelse vedr. lokalplanforslag 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der gøres hermed indsigelse mod ovennævnte lokalplanforslag.
Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 5 etager, hvilket vil skæmme Gug Kirke.
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 19, er der forbud mod at opføre bebyggelse på over 8,5 meter i højden, i
en afstand på 300 meter fra en kirke.
Det fremsatte lokalplanforslag ses ikke at overholde bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 19.
Naturbeskyttelseslovens § 19 indeholder dog en undtagelse. Således gælder forbuddet mod bebyggelse over 8,5
meter ikke, hvis kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Herefter må det nærmere fastlægges, hvad udtrykket bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen dækker
over. Som eksempel kan nævnes klagenævnsafgørelsen NKO 441 (se vedhæftede). I denne afgørelse fra
Naturklagenævnet blev det slået fast, at en kirke var omfattet af byggelinjen i naturbeskyttelseslovens § 19,
fordi der inden for en afstand på 100 meter fra kirken var grønne områder uden bebyggelse. Dermed var den
pågældende kirke ikke omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Omkring Gug Kirke findes, indenfor beskyttelseszonen på 300 meter, grønne områder uden bebyggelse både
mod nord, øst og vest.
Dermed er Gug Kirke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19, hvorfor der ikke inden for en radius af 300
meter fra kirken må bygges i mere end 8,5 meters højde.

ID: 768
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Afgørelser
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser
Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri's tidligere afgørelser
Natur- og Miljøklagenævnet's tidligere afgørelser
Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelser ("NoMO")
Miljøklagenævnets tidligere afgørelser
Naturklagenævnets tidligere afgørelser - NKO
Naturklagenævnet orienterer - NKO
Fredningsafgørelser

Nr. 441, august 2008 NATURKLAGENÆVNET
ORIENTERER
ISSN 0909-1882
Kirkebyggelinje
Frederiksborg Amt traf afgørelse om, at Egedal Kirke ikke afkastede kirkebyggelinje efter
naturbeskyttelseslovens § 19, hvorefter der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden
for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele
http://nmkn.dk/afgoerelser/naturklagenaevnets-tidligere-afgoerelser-nko/naturklagenaevnet-orienterer-nko/2008/nko-441/
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beskyttelseszonen.
Amtet begrundede afgørelsen med, at kirken ikke lå åbent i landskabet, og at der ingen grøn kile var fra
kirken ud i landskabet. Det anførtes videre, at kirken foruden parcelhusområder omsluttedes af
erhvervsbygninger og et vejanlæg med rundkørsel inden for en afstand af 300 m. Afgørelsen blev
påklaget til Naturklagenævnet af Menighedsrådet og Stiftsøvrigheden.
De centrale dele af Kokkedal, herunder kirken, indgår i et større, samlet byomdannelsesprojekt
”vitalisering af Kokkedal”, som er indarbejdet i Kommuneplan 2002-2004. Som et resultat heraf vil kirken
ifølge kommunen komme til at ligge langt mere fremhævet, synligt m.v. i byområdet end tidligere.
Kommunen har beskrevet omgivelserne således, at kirken på 3 sider er omgivet af en stor
sammenhængende bygrønning, og at kirkebygningen kan ses næsten helt oppe fra bycentret. Bag kirken
ligger byen som en krans omkring bygrønningen, og her er det vitaliseringens mål at placere en tættere
og højere bebyggelse end parcelhusområderne. Den nærmeste del af bebyggelsen ligger mindre end 100
meter fra kirken.
I Skov- og Naturstyrelsens vejledning om naturbeskyttelsesloven er det bl.a. anført, at
”[beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m fra
kirkebygningen. Bestemmelsen omfatter dog ikke kirker, hvor der er bymæssig bebyggelse hele vejen
rundt inden for beskyttelseszonen. Begrebet bymæssig bebyggelse afgøres ud fra en konkret vurdering af
arealernes bebyggelsesmæssige karakter, og er således ikke knyttet til arealets zonestatus.]”
Skov- og Naturstyrelsen havde udtalt, at det er styrelsens opfattelse, at kirken på flere sider er omgivet af
ubebyggede arealer og dermed er omfattet af bestemmelsen om kirkebyggelinje - uanset, at der inden for
dele af linjen findes bymæssig bebyggelse. Afgørelsen af, om en kirke omfattes af byggelinje, afhænger
af, om der er bebyggelse i ”hele zonen”, og det er principielt styrelsens opfattelse, at f.eks. byparker,
kirkegårde og kolonihaveområder ikke kan betragtes som bymæssige omgivelser uanset zonestatus.
Naturklagenævnet udtalte:
”Om Egedal Kirke afkaster en beskyttelseslinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 19 må afgøres ud
fra en konkret vurdering af, om den bebyggelse, der findes inden for en afstand af 300 meter fra kirken,
kan betegnes som bymæssig, og i givet fald om en sådan bebyggelse findes i hele beskyttelseszonen.
Inden for en afstand af 300 meter fra Egedal Kirke er der, som kommunen selv anfører, allerede opført
bymæssig bebyggelse af varierende karakter. I den nordvestlige sektor findes bl.a. en
parcelhusbebyggelse, i den sydvestlige sektor ligger der erhvervsbygninger, institutionsbyggeri i 1 – 2,5
etagers højde samt rækkehuse i 1 – 3 etager under opførelse, og i den sydvestlige sektor ligger
rækkehuse i 1 henholdsvis 2 etager.
Arealerne syd og øst for kirken inden for en afstand af ca. 100 meter fremtræder derimod som et grønt
område uden bebyggelse. Det samme er tilfældet med stort set hele den nordøstlige sektor inden for 300
meter linjen, hvor det tidligere stuehus til ”Egedal” er eneste egentlige bebyggelse i sektoren.
På den baggrund finder nævnet, at Egedal Kirke ikke kan anses for at være omgivet af bymæssig
bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Betingelserne for at kirken ikke afkaster 300 meter beskyttelseslinje
er således ikke til stede. Egedal Kirke er herefter omfattet af beskyttelseslinje efter
http://nmkn.dk/afgoerelser/naturklagenaevnets-tidligere-afgoerelser-nko/naturklagenaevnet-orienterer-nko/2008/nko-441/
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naturbeskyttelseslovens § 19, hvilket indebærer, at der ikke inden for 300 m fra kirken, må opføres
bebyggelse med en højde over 8,5 m.”
Naturklagenævnets ophævede herefter amtets afgørelse.
(Afgørelse af 26. oktober 2006, NKN-1321-00022 )
Naturbeskyttelseslovens § 19

http://nmkn.dk/afgoerelser/naturklagenaevnets-tidligere-afgoerelser-nko/naturklagenaevnet-orienterer-nko/2008/nko-441/
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26. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
4. juni 2018 14:14:41

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 04-06-2018 14:15:00
Name: Asger Madsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: asger.else@gmail.com
Emne: Indsigelse vedr. lokalplanforslag 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der gøres hermed indsigelse mod ovennævnte lokalplanforslag.
Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 5 etager, hvilket vil skæmme Gug Kirke.
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 19, er der forbud mod at opføre bebyggelse på over 8,5 meter i højden, i
en afstand på 300 meter fra en kirke.
Det fremsatte lokalplanforslag ses ikke at overholde bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 19.
Naturbeskyttelseslovens § 19 indeholder dog en undtagelse. Således gælder forbuddet mod bebyggelse over 8,5
meter ikke, hvis kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Herefter må det nærmere fastlægges, hvad udtrykket bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen dækker
over. Som eksempel kan nævnes klagenævnsafgørelsen NKO 441 (se vedhæftede). I denne afgørelse fra
Naturklagenævnet blev det slået fast, at en kirke var omfattet af byggelinjen i naturbeskyttelseslovens § 19,
fordi der inden for en afstand på 100 meter fra kirken var grønne områder uden bebyggelse. Dermed var den
pågældende kirke ikke omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Omkring Gug Kirke findes, indenfor beskyttelseszonen på 300 meter, grønne områder uden bebyggelse både
mod nord, øst og vest.
Dermed er Gug Kirke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19, hvorfor der ikke inden for en radius af 300
meter fra kirken må bygges i mere end 8,5 meters højde.

ID: 769
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

27. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
4. juni 2018 23:24:29

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 04-06-2018 23:24:00
Name: Orla Kristensen - Vibeke Sørensen
Address: Pinjehøj
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: vo@post.tele.dk
Emne: Indsigelse og kommentarer
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi vil gøre indsigelse mod et byggeri på 5 etager på denne grund.
Gug behøver ikke - også - at blive ødelagt af alt for høje bygninger.
Jeg er enig i, at matriklen har brug for revitalisering, når vores tidligere dagligvarebutik desværre ikke havde
kundeunderlag til at kunne drives videre
Men hvad får "man" ud af at bygge nye erhvervslokaler? For at undgå for meget tekst her, henviser jeg til andre
indlæg, hvor situationen for områdets dagligvarebutikker er nævnt. Og vi skal nok ikke forvente et apotek - en
materialist - en isenkræmmer e.a. i nybyggeriet. Og tomme lokaler her vi ikke brug for.
Jeg synes at arealerne med p-pladser og rambla, så der bliver frit mod kirken og institutionerne, ser rigtig godt
ud.
Jeg kunne dog godt tænke mig et billede/en tegning af "forpladsen ved Gug Kirke" hvor det store tegnede træ til
højre er fjernet, så man rigtig kunne fornemme størrelsesforholdet på den foreslåede nye bygning og
Juelsparken.....
Apropos revitalisering, så havde det været rart, hvis den nuværende p-plads var blevet fejet efter bygningen også i jule- og nytårsdagene fra kl.07.00 - var blevet revet ned. Ikke engang til årets konfirmationer, var der
gjort pænt på arealet.
Aalborg Kommune; lyt nu til alle indsigelserne. TILLAD IKKE 5 ETAGER.

ID: 770
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
5. juni 2018 13:21:52

28. Indsigelse

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 05-06-2018 13:22:00
Name: Birte Elisabeth Lund
Address: Juelsparken 56 st.tv
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 21792284   
Email: be.lund@mail.dk
Emne: lokalplan 4-2 155
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil på det skarpeste protestere mod planen om at bygge så højt. Det vil øde-lægge kvarterts grønne profil,
hvor vi i god tro har købt lejlighed. Desuden vil det skygge for eksisterende lejligheder samt villaerne på
østsiden af Byplanvej.

ID: 771
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 10:53:24
2018774 - LP. 4-2-2018 (1).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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 10:53:00
Name: Gug Borgerforening v. Niels-Henrik Sørensen
Address: Solhøjsvej 75
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 23440107   
Email: nhks1953@gmail.com
Emne: Niels-Henrik Sørensen - Lokal plan 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Emne: Lokal plan 4-2-115
Meddelelse:
Vedhæftet en indsigelse fra Gug Borgerforening.

ID: 774
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej,
Grønlandskvarteret
Høringsfrist 08.06. 2018

Aalborg Byråd ønsker ved hjælp af omtalte lokalplan at ”vitalisere” området omkring
Gug Kirke.
Gug Borgerforening må undre sig over, at man ikke i højere grad har taget udgangspunkt i de bemærkninger, der gennem de sidste mange år er fremkommet i
forbindelse forslag til renovering af centerområdet og arealerne omkring Gug Kirke.
Gug Borgerforening er enig i, at området fremtræder nedslidt og utidssvarende, men
vi mener ikke, at dette problem løses ved at tilfører området en så voldsom
bebyggelse i op til 6-etager samt en ”Rambla”. Hvad skal vi i øvrigt med en Rambla i
Gug?
En bebyggelse i det omfang og højde, som beskrevet, vil virke som et voldsomt
fremmedelement for hele kvarteret og begrænse det frie syn til Gug Kirke fra øst.
Gug Borgerforening skal foreslå:
at bebyggelsens højde begrænses til maks. tre etager, det vil sige ikke over kote
55.00
at tilkørsel til parkeringspladserne i bebyggelsens kælderetage sker i samme trace
som tilkørsel til varegård. Ved denne løsning kan forpladsen friholdes til en egentlig
torvefunktion.
at der udarbejdes et skyggediagram for bebyggelsen for følgende tidspunkter på
året:
21.03, 21.06, 21.09 og 21.12.
at parkeringspladserne langs Byplanvej begrænses med 30 – 40 %.
at der udarbejdes en mere bevidst grøn plan for hele området.
På vegne af Gug Borgerforening.
Niels-Henrik Sørensen
Formand

30. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 10:55:43

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 10:56:00
Name: Hanne Frandsen
Address: Juelsparken 54, 1 tv
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:            
Email: hanettef@privat.dk
Emne: vedr. plan for centerområde
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg skal hermed protestere over byggeriet på Nøhr Sørensens Vej, nærmere bestemt højhusbyggeriet på Nøhr
Sørensens Plads.
Vi har som andre Gug borgere kunnet glæde os over en arkitektonisk smuk og enkel byggestil i de mange år
(50/60) , det har været muligt at bygge i dette unikke og attraktive forstadsmiljø. Gug som det hedder. Og det
skulle det gerne blive ved med at være.
Ved det påtænkte ”mastodont ”-byggeri mister vi ikke kun såkaldt ”herlighedsværdi”; vores lejligheder i
Juelsparken vil falde ikke væsentligt i værdi med udsigten til et byggeri, der på ingen måde kan blive en del af
det harmoniske og velplejede forstadsmiljø, som alle borgere i Gug har haft og stadig har stor glæde af.
Det er ikke kun den massive højde, der vil kaste skygge ind over Juelsparken; det vil også blive en
klaustrofobisk oplevelse for alle i Julesparken at opleve at kunne skue ud over en almen bebyggelse med så
mange etager, at det vil være en ulempe for udsigten, uanset hvor man måtte befinde sig i miljøet omkring
torvet.
Hertil kommer , at det meget vel kunne tænkes, at der vil opstå langsigtede sociale såvel som økonomiske
problematikker – således som det er set andre steder i byen med ”gettolignende” byggeri.
Jeg kan håbe og tro på, at min protest vil blive hørt i denne sag, som ligger mit hjerte meget nært.

ID: 775
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

31. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 12:42:48

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 12:43:00
Name: Trine Falborg Iversen
Address: Myrtebo 11
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 51243959   
Email: myrtebo11@gmail.com
Emne: Indsigelse mod alt for højt byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed gøres indsigelse mod nyt byggeri ved Juelsparken.
Det er aldeles uacceptabelt at bygge i 5 etager. Udsigten for beboere i Juelsparken fjernes, og der vil laves total
skygge for en del af lejlighederne.
Der er pt. en meget harmonisk byggestil i to etager både i Juelsparken og på Hellevangen, og den bør
bibeholdes. Det vil være synd og skam for området med en stor "klods" midt i det hele!
Vareindlevering som er sat til at vende mod Julesparkens ene blok bør flyttes til området med parkeringsplads.
Det giver ingen mening, at vareleverancer skal genere beboerne, da det unægteligt vil give mere støj imod
blokken, der ligger tæt på. Folk har soveværelser denne vej ud, og det vil give megen gene ved bla. tidlige og
sene vareleveringer.
Stien fra Juelsparken ned til torvet, Spar og kirken skal bibeholdes. Det giver ingen mening at sløjfe den. Det er
direkte forbindelse for mange beboere, og pt. er der jo ikke fortov på samme side af Byplanvej, der kan
anvendes i stedet!
Kan kun opfordre beslutningstagerne til at udvise hensyn til de omkringboende og ikke mindst til området i
Gug - bevar byggestilen og byg IKKE mere end i 2 etager som allerede er!

ID: 776
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 12:59:01

32. Indsigelse

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 12:59:00
Name: Amalie Støvring Flou
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: amalie0805@gmail.com
Emne: Indsigelse mod meget højt byggeri på centerområde
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed en indsigelse imod den 5. etager høje bygning på centerområde foran Juelsparken.
Det er en ualmindeligt høj bygning at placerer midt på centerområdet, som i forvejen er omgivet af bygninger
der ikke engang er halvt så høje. Det ødelægger udsigt og vejr for mange i blokkene ovenfor, hvilket vil være en
skam for beboerne. Som mange andre har kommenteret, er bygningen for høj og burde ikke opføres på dette
område!

ID: 777
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

33. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 13:00:31

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 13:00:00
Name: Mads
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: madsmyrtebo@gmail.com
Emne: indsigelse mod for højt byggeri omkring spar og Juelsparken i Gug
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der gøres hermed insigelse imod for højt byggeri ved Spar og Juelsparken i Gug. Det er slet ikke acceptabelt at
bygge en bygning på 5 etager i området som vil fjerne udsigt fra de allerede byggede boligblokke i Juelsparken.
Der er indtil videre kun bygget 2 etagers både i Juelsparkens område og på Hellevangen, hvilket vil blive
ødelagt af en 5 etagers bygning som blokerer og ødelægger harmonien i området.
Der kan kun opfordres til at udvise hensyn til de omkring boende, og bevare byggestilen, og IKKE bygge mere
end 2 etager!

ID: 778
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 21:55:47
2018780 - Indsigelse Nøhr Sørensens Vej 07 06 2018.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 21:56:00
Name: Nina Ziegler
Address: Juelsparken 20
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 25394279   
Email: nina@zieglersoft.dk
Emne: Indsigelse lokalplan 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed sendes indsigelse mod lokalplan 4-2-115.

ID: 780
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Claus og Nina Ziegler
Juelsparken 20
9210 Aalborg SØ
Tlf. +45 98 11 37 72
Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge
9400 Nørresundby

Aalborg, den 7. juni 2018

Indsigelse med byggeri Nøhr Sørensens Vej lokalplan 4-2-115
Undertegnede Claus og Nina Ziegler gør indsigelse mod ovenstående byggeri. Vores indsigelse
er begrundet i følgende udfordringer ved byggeriet:
Selve byggeriets udformning
•
Meget højt mod Juelsparken
•
Udsigten fra Juelsparken – der vil være manglende udsigt fra Juelsparken, det nye byggeri
vil være dominerende
•
Højere end alle andre bygninger i området
•
Højere end kirken og tårnet
•
Større grundareal end det tidligere byggeri
•
Byggeriet vil i den grad tage fokus og dominere området og fjerne udsigten, p.t. er der en
fantastisk udsigt over Østerå-dalen og Hobrovejskvarteret.
•
Byggeriet vil skjule Spar-købmanden, denne vil ikke være synlig fra vejen, hvilket
sandsynligvis vil medføre tab af kundekreds med lukning til følge.
Udsigt til kirken
•
Udsigten til kirken fra vejen forsvinder
•
Øget parkering tæt på kirken vil skæmme kirken
•
Materialet beskriver at det skal sikre kirken fremtræden i området jævnfør dette afsnit
”Kirken og de to institutioner er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner og er
opført i begyndelsen af 1970'erne. Kirken er opført i insitu-støbt beton og er et eksempel på
tidstypisk arkitektur. Øst for indgangen til kirken er opført et lysegråt klokketårn i træ båret
af en gitterkonstruktion. Kirken med det markante klokketårn ligger tydeligt placeret i
området, hvorfor nye bebyggelser og anlæg - herunder en nyindretning af de ubebyggede
arealer - skal respektere og understøtte kirkens fremtræden i bybilledet”.
Det gør forslaget ikke, da kirken vil ”forsvinde” i byggeriet og parkeringspladser.
Beboerne og servicefunktionerne i byggeriet vil give
•
Støj fra lastbiler som skal levere varer – Juelsparken er ikke sikret mod støj, da det er et
ældre byggeri (materialet forholder sig kun til støjpåvirkningen på det nye byggeri)
•
Støj fra beboerne f.eks. fra tagterrassen
•
Øget trafik i området til gene for
 Skolebørnene som ofte køre ned mod skolen på den forkerte cykelsti
 Børneinstitutionerne i området




Spar-købmanden som formentlig vil opleve at parkeringspladsen er besat af gæster til
beboerne i det nye byggeri
De øvrige som kører på Byplanvej både i og udenfor myldertiderne

Alternativ brug af området kunne være
•
De foreslåede parkeringspladser til kirken/institutionerne etableres på pladsen
•
Det grønne område (den nuværende græsplæne og parkeringspladsen foran
institutionerne/kirken omdannes til et grønt legeområde til institutionerne med en smal
kørevej til kirken og handicapkørsel til kirken og institutionerne.)
•
Der kunne bygges en lav institution som passer ind i et grønt område f.eks. som den
nybyggede børnehave i Karolinelund. Den kunne evt. erstatte nedslidte institutioner i
området.
Generelt virker det malplaceret, at man ændrer planlægningen for et område, som fungerer og er
i harmoni.

Venlig hilsen

Claus og Nina Ziegler

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
7. juni 2018 23:16:25
2018781 - Lokalplan 4-2-115 Gug samråd.docx

35. Indsigelse

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 07-06-2018 23:16:00
Name: Susanne Wurtz
Address: Mylius Erichsens Vej 10A
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 60172393   
Email: susannerw1803@gmail.com
Emne: Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse og Høringsfrist.

ID: 781
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Høringsfrist 08.06. 2018

Gug Samråd har kigget på det foreliggende lokalplanforslag og har en række
bemærkninger/indsigelser.
Overordnet set er Samrådet bekymret for, hvorvidt der overhovedet er grundlag for yderligere
butikker i området. Konkurrencen er allerede hård i dag og tvinges eksempelvis Spar til at lukke vil
det ikke just virke fremmende for planerne om en Rambla, hvis liv i høj grad vil afhænge af de
funktioner der placeres i og omkring pladsen. En tom butik genererer ikke meget byliv tværtimod. Skrækscenariet er derfor, at en ny dagligvarebutik mens en anden må lukke og
efterlade et tomt erhvervslejemål lokalt eller i nærområdet.
Gug Samråd foreslår derfor, at markedssituationen undersøges nærmere før en endelig
vedtagelse sammen med mulighederne for i stedet at etablere andre servicefunktioner, der kunne
understøtte ambitionerne med området.
Gug Samråd er enig i, at området i dag fremtræder nedslidt og utidssvarende. Det konkrete
lokalplanforslag om revitalisering vækker dog bekymring. At muliggøre en bebyggelse på op til 5
etager – plus evt. tagterrasse – er voldsomt! En bebyggelse med det omfang og højde, vil visuelt
virke dominerende og skæmmende for hele området. For nærområdet vil en så høj bebyggelse
samtidig få negative konsekvenser for både sol, lys og udsigt. Gug Samråd gør derfor indsigelse
mod dette og foreslår, at der i stedet tages udgangspunkt i nogle af de bemærkninger, der
tidligere er fremkommet i forbindelse med forslag til renovering af centerområdet og arealerne
omkring Gug Kirke.
Det er en god ide med anlæg af fællesstier, der tilgodeser gående og cyklende, men det skal i
udbygningsaftalen præciseres, at stierne skal anlægges med en minimumsbredden på 2.5m, for at
sikre passagemulighed. Det bør samtidig betones, at stierne anlægges i nogle naturlige forløb, for
at øge deres anvendelse. Gug Samråd foreslår endelig, at der udarbejdes en samlet grøn plan for
området med mindre asfalt og færre parkeringspladser i terræn øst for Nøhr Sørensens Vej - til
fordel for et mere grønt og indbydende bymiljø, der kan understøtte tanken om at skabe et
indbydende og bæredygtigt bymiljø.

På vegne af Gug Samråd
Susanne Wurtz
Formand

36. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
8. juni 2018 09:37:27

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 08-06-2018 09:37:00
Name: Maria Berthelsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: mariaberthelsen@outlook.dk
Emne: Indsigelse vedr. lokalplanforslag 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed indsigelse mod lokalplanforslaget 4-2-115.
Som beboer i Juelsparken 32, vil det nye byggeri komme til at have en væsentlig betydning for os. Ikke blot vil
den meget høje bygning tage vores udsigt og gøre vores lejligheder meget mørkere, og give de nye beboere
mulighed for at kigge ind - den nye varegård bør flyttes på anden side af det nye byggeri, hvor det ikke er til
gene for beboerne i Juelsparken. Det er uhørt at etablere en varegård op imod vores soveværelsesvinduer, det vil
ikke blot have betydning for os nu, men vil også påvirke værdien på vores boliger!
Byg lavere, flyt varegården!

ID: 784
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

37. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
8. juni 2018 14:31:56

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 08-06-2018 14:32:00
Name: Thomas Jørgensen
Address: Juelsparken 56. 2. th.
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 40118843   
Email: Thomas1_Privat@hotmail.com
Emne: Indsigelse vedr. lokalplanforslag 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til By- og Landsskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby/Aalborg Byråd/borgmester
Thomas Kastrup-Larsen.
Der gøres hermed indsigelse mod lokalplanforslaget 4-2-115
Nu vil jeg ikke gentage i detaljer, hvad stort set alle har skrevet, Så jeg fatter mig kort.
Jeg er yderst utilfreds med et byggeri klods op a Juelsparken.
Hvis sådan et skandalebyggeri på Nøhr Sørensens Vej i Gug, overhovedet skal opføres, bør det under ingen
omstændigheder overstige højden på de nærliggende byggerier (Juelsparken og Hellevangen.) Eftersom dette
vil tage udsigten for mange tusinde af beboere.
Samt er jeg meget utilfreds med, at de grønne områder forsvinder delvist pga. et nyt byggeri.
Mvh.
Thomas Jørgensen
Juelsparken 56

ID: 785
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

38. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
8. juni 2018 19:46:55

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 08-06-2018 19:47:00
Name: Finn Pedersen
Address: Juelsparken 10, 2 th
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 30568048   
Email: fcp42dk@gmail.com
Emne: Indsigelse mod Lokalplan 2 -4 - 115 Nøhr Sørensens Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg kan på det kraftigste tilslutte mig de bekymringer, med hensyn til byggehøjde og vareindlevering, der
bliver givet udtryk for i indsigelser mod Lokalplan 2 - 4 - 115 Nøhr Sørensens Vej.
Et sådan byggeri vil fuldstændig ødelægge proportionerne og harmonien i området.
   Der er ingen som helst fornuftig grund til at opføre en bygning der overstiger 3 etager. Hvilket svarer til det
omkringliggende etagebyggeri.

ID: 786
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

39. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
10. juni 2018 22:22:54

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 10-06-2018 22:23:00
Name: Stine Bro
Address: Elmesvinget
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Stinebk@hotmail.com
Emne: Indsigelse vedr. Lokalplan 4-2-115
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg finder det positivt, at Aalborg Kommune ønsker at forny området omkring Nøhr Sørensensvej i Gug.
Jeg ønsker dog at gøre indsigelse mod byggehøjden, som angiveligt rummer erhverv/butik + 5 etager og
tagterrasse. Der findes ikke andre bygninger med dette volumen i området, og jeg mener, en så høj bygning vil
være et problem for de omkringliggende boliger. Dette gælder både blokkene mod øst og villaområdet mod
nord, som har ligget der siden 60'erne.
- Visuelt vil et så højt byggeri ikke falde naturligt ind i området
- Der er udsigt til både kirketårn, byen og solnedgang fra mange boliger, hvilket mistes for nogen
- De øverste etager kan få indkig til villahaver og byggeriet kan evt. kaste væsentlig skygge på de nærmeste
nabogrunde.
- Hvis byggeriet placeres tæt på Byplanvejen, brydes det nuværende udtryk, hvor der er åbent og grønt til begge
sider fra vejen.

ID: 787
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

40. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
11. juni 2018 08:36:53

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 11-06-2018 08:37:00
Name: Aase Granat
Address: Juelsparken 28, st. Th
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 30244859   
Email: aase.granat@gmail.com
Emne: Generelle bemærkninger og kommentarer
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forbindelse med Enggårds byggeri på Nøhr Sørensens Vej i Gug vil jeg gerne gøre indsigelse p.g.a. det høje
byggeri.å
Det er ok med 4 etager,men 5 etager vil ødelægge strukturen i det øvrige byggeri i området. Ø Hvis aflæsning af
varer til erhvervsbutikker skal foregå så tæt på Juelsparken, vil der blive meget støj tidlig om morgenen.. Kan
varelokalerne ikke flyttes til Byplanvejen, hvor der ikke er bygninger.
forbindelse med Enggårds byggeri på Nøhr Sørensens Vej i Gug vil jeg gerne gøre indsigelse p.g.a. det høje
byggeri.å
Det er ok med 4 etager, men 5 etager vil ødelægge strukturen i det øvrige byggeri i området. Ø Hvis aflæsning
af varer til erhvervsbutikker skal foregå så tæt på Juelsparken, vil der blive meget støj tidlig om morgenen..
Kan varelokalerne ikke flyttes til Byplanvejen, hvor der ikke er bygninger.

ID: 788
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
11. juni 2018 15:11:51
2018791 - Fremsendes til Aalborg Kommune vedr. Centerområde Nøhr Sørensensvej,
Grønlandskvarteret.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 11-06-2018 15:12:00
Name: Aalborg Stift, v. Helle Hindsholm
Address: Thulebakken 1
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98188088   
Email: sec@km.dk
Emne: Til Aalborg Kommune vedr. Centerområde Nøhr Sørensensvej, Grønlandskvarteret komineplantillæg
4.051 og lokal plan 4.2-115 (STPR F2: 64900)
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 791
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden
Sag nr. 2018 - 4721 / Akt. nr. 64900

Dato: 8. juni 2018

Aalborg Kommune (e-post)

Vedr.: Kommuneplantillæg 4.051 Bydelscenter Nøhr Sørensens Vej og lokalplan 4-2-115,
Centerområde Nøhr Sørensens Vej, Aalborg Kommune.
Aalborg Stift har modtaget de af Aalborg kommune udsendte forslag til Kommuneplantillæg 4.051
Bydelscenter Nøhr Sørensens Vej (høringsfrist 11. juni 2018) og lokalplan 4-2-115, Centerområde
Nøhr Sørensens Vej, Aalborg Kommune (høringsfrist 11. juli 2018).
Vi har indhentet en udtalelse hos Den kongelige bygningsinspektør Jens Andrew Baumann, dat. 7.
maj 2018, som vedhæftes og som Aalborg Stift i det hele henholder sig til. Endvidere har vi indhentet
en udtalelse fra Sønder Tranders sogns menighedsråd som vedlægget i kopi og som vi henviser til.
Aalborg Stift skal på baggrund af de indhentede udtalelser, særligt fra kgl. bygningsinspektør Jens
Andrew Baumann, anmode om der snarest afholdes et møde, hvor vi i fortsættelse af den hidtidige
frugtbare dialog mellem Aalborg stift, Nørre Tranders sogns menighedsråd og Aalborg Kommune
om området ved Gug kirke, får drøftet de problemforhold der er i forhold til udkast til lokalplanen og
kommuneplantillægget.
Her tænkes særligt i forhold til beplantning ved den planlagte ”Rambla” – se Bemærkning A i
udtalelse fra kgl. bygningsinspektør; samt til den væsentlige forkortede afstand der er mellem Gug
kirke og parkeringsarealet i forhold til tidligere udarbejdede og drøftede ”Mulighedsstudie” for
området se Bemærkning B i udtalelse fra kgl. bygningsinspektør.
I tillæg hertil skal vi anmode om, at der udarbejdes renderinger, der viser løsningsmuligheder for
beplantning ved det afgrænsende beplantningsbælte mellem Gug kirke og parkeringsarealet.
For så vidt angår Kommuneplantillægget bemærkes, at det forudsættes som givet at – vej og
parkeringsforholdene omkring Gug kirke indrettes, således at belastningen kan klares på en sikker og
hensigtsmæssig måde, så nærområdet omkring kirken ikke belastes.
Aalborg Stift forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger i den videre proces.

Med venlig hilsen
p.s.v

Helle Hindsholm
chefkonsulent

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88
www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk

.

Fax: 98 18 80 68

Kopi:
Sdr. Tranders sogns menighedsråd (e-post)
Aalborg Østre Provsti (e-post)
Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann (e-post)

Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg
DATO

07.05.2018

SAG

Gug Kirke

VEDR.

Lokalplan 4-2-115, Centerområde Nøhr Sørensens Vej,
Grønlandskvarteret og Kommuneplantillæg 4.051
Bydelscenter Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret.

Nøhr Sørensens Vej 1A A/S ønsker at opføre et byggeri med dagligvarebutik,
boliger og parkeringskælder på det sydlige hjørne af Nøhr Sørensens Vej og Byplanvej i Gug i den sydøstlige del af Aalborg.
Projektområdet ligger i et område, der aktuelt er udlagt som lokalcenter.
Lokalcentrets ramme på 1.000 kvm for den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker giver ikke mulighed for at etablere den nye, planlagte
dagligvarebutik på 1.650 kvm.
Planlægningen af bebyggelsen har tidligere været drøftet ved flere møder med
deltagelse af Aalborg Kommune, menighedsrådet ved Gug Kirke, repræsentanter
for bygherren samt Aalborg Stift, inkl. undertegnede.
På baggrund af høringsmaterialet og den hidtidige historik i sagen synes de helt
væsentlige forhold nu at være;
• Er der fortsat en god overensstemmelse mellem beskrivelserne i hhv. Lokalplan 4-2-115 og Kommuneplantillæg 4.051 og de drøftelser, der tidligere
har været centrale i dialogen mellem Aalborg Kommune, menighedsrådet,
bygherren og Aalborg Stift? Herunder tænkes der især på det såkaldte
”Mulighedsstudie,” der blev præsenteret ved et møde d. 3. november 2016.
• Bliver Gug Kirkes ”tarv” varetaget i forbindelse med den udarbejdede lokalplan.
Bemærkninger til Lokalplan 4-2-115
Jf. side 14 i lokalplanen er der vist en illustrationsskitse for disponering og
udformning af området.
Tegnestuen CFBO har tidligere udført et såkaldt ”Mulighedsstudie” for området
(dat. 07.11.2016). Mulighedsstudiet indgik som led i et møde, der blev afholdt d.
3. november 2016. Tegningen er udsendt i forbindelse med, at referatet fra dette
møde blev udsendt.
Ved en sammenligning mellem illustrationen i lokalplanen, side 14 og den tilsvarende illustration i mulighedsstudiet, side 13 bemærkes følgende;
•

Bemærkning A;
Beplantningen, der afgrænser den vestlige side af den planlagte ”Rambla”
mellem Gug Kirke og indkøbscentret er, jf. illustration i lokalplanen ændret
en del. Kan man stadig tale om en sammenhængende rambla? Omvendt har
menighedsrådet ved Gug Kirke tidligere nævnt, at man helst ikke så, at de

Kgl. Bygningsinspektør
Jens Andrew Baumann A/S
Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter
St. Sct. Hans Gade 2, 8800 Viborg
kirke@bb-w.dk / mobil 23 25 10 75 / tlf 97 57 80 22

enkelte træer i ramblaen skulle komme til at stå for tæt på hinanden af
hensyn til indsynet til Gug Kirke.
Det anbefales, at man bevarer det princip, der er illustreret side 14 og side
17 i lokalplanen i og med, at den lave beplantning, der er udlagt mellem
træerne, vurderes at have to fordele; den kan binde ramblaen sammen og den
kan sikre et godt indblik til Gug Kirke mellem den nye bebyggelse og Gug
Kirke.
Samtidigt kan man dog overveje, om det mon ikke er muligt at anlægge
yderligere to træer i ramblaens langsgående beplantning.
•

Bemærkning B;
Ved en sammenligning af parkeringspladsens udstrækning og indretning er
der – i forløbet mellem udarbejdelsen af ”Mulighedsplanen” og Lokalplan
4-2-115 sket flere ting;
Parkeringsarealet er blevet udvidet, således at afstanden mellem Gug Kirke
og den del af parkeringsarealet, der grænser op til kirken er blevet betydeligt
mindre.
Den grønne afgrænsning i form af plantede træer der, jf. ”Mulighedsstudiet”
afgrænsede mellem parkeringspladsen og Gug Kirke er forsvundet i
lokalplanens illustration.
Jf side 42 i lokalplanen nævnes det, at områdets parkeringsarealer skal ”afgrænses af landskabsskanter med naturprægede og organisk formede bede
med prydgræsser og blomsterløg, lave buske eller engbeplantning”.

Jf. ovenstående ”Bemærkning B”, betragtes det som problematisk, at der, jf.
lokalplanen side 14, nu optræder en væsentligt forkortet afstand imellem parkeringspladsen og Gug Kirke.
Endvidere opfattes det som problematisk, at det høje beplantningsbælte der
tidligere har afgrænset parkeringspladsen fra Gug Kirke er forsvundet.
Det anbefales, at der arbejdes på en afgrænsning af parkeringsarealet, således at
der atter bliver mere luft mellem parkeringspladsen og Gug Kirke.
Desuden, og som det væsentligste punkt anbefales det, at der arbejdes indgående
med det afgrænsende beplantningsbælte mellem parkeringsarealet og Gug Kirke.
Det kan ikke afvises, at den planlagte naturprægede bedbeplantning kan være en
bedre løsning end en række høje træer, men der savnes renderinger, der anviser
løsningsmulighederne på netop dette sted. Lave naturprægede bede eller en højere
afgrænsende træbeplantning?
Det er samtidig en forudsætning, af der fortsat vil være gode og tilstrækkelige
parkeringsfaciliteter til Gug Kirke. Den overvejelse spiller også ind i ovenstående
overvejelser.
Bemærkninger til Kommuneplantillæg 4.051
Ændrede trafikstrømme forventes jf. Kommunetillæg 4.051 at få den effekt, at
området omkring Gug Kirke bliver mere ”trafiktungt”.
Jf. side 27 i tillægget er målet ”af skabe rammerne for et velfungerende bydelscenter med god tilgængelighed fra det omkringliggende område”.
Det stiller naturligt en række krav, også til nærområdet omkring Gug Kirke.
Det fremgår her, ligeledes beskrevet på side 27, at ”der lægges vægt på at
bebyggelsens visuelle fremtoning og indretningen af udearealer medvirker til at
gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelen.”
Det må dog indgå i overvejelserne, at der tidligere har været indrettet et indkøbscenter i området, så den reelle supplerende trafikale belastning af nærområdet,
må trods alt blive begrænset.
2

I forlængelse heraf må det betragtes som givet, at vej- og parkeringsforhold
omkring Gug Kirke indrettes, således at belastningen kan klares på en sikker og
hensigtsmæssig måde, så eksempelvis nærområdet omkring kirken ikke belastes.
Jeg er bekendt med, at der i ønsket om at sikre en indretning, der kan håndtere
den fremtidige belastning på en sikker og hensigtsmæssig måde kan foreligge en
modsigelse i forhold til ønsket under ”Bemærkninger til Lokalplan 4-2-115” om
at undgå at parkeringspladsen placeres for tæt på Gug Kirke. Der etableres dog
supplerende 54 parkeringspladser i den nedgravede P-kælder under den nye
bebyggelse.

Med venlig hilsen

Jens Andrew Baumann
Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til;
Aalborg Stift
kmaal@km.dk
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Susanne Ebdrup Christensen (SEC@KM.DK)
Søren Winther (soren.winther@email.dk)
annigwalther@gmail.com (annigwalther@gmail.com)
vedr. Fra Plandata vedr. lokalplan nr. 4.2-115 om centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (9416337)
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Kære Susanne.
Hermed vores svar i denne sag.
Tidligere har vi også svaret kommunen direkte. Skal vi også det denne gang.
Venlig hilsen
Anni

På Sdr. Tranders Sogns menighedsrådsmøde den 23. maj 2018 behandledes denne sag på ny.
Menighedsrådet støtter fuldt ud de af Jens Andrew Baumann fremsendte bemærkninger, og herudover ønsker
Menighedsrådet igen at fremhæve:
Det samlede menighedsråd ønsker på ingen måde afstanden mellem parkeringspladsen og Gug Kirke
forkortet. Menighedsrådet ønsker fastholdt den tidligere aftalte afstand mellem parkeringspladsen og kirken,
således at der atter bliver mere luft mellem parkeringspladsen og Gug Kirke.
Det er en forudsætning, af der fortsat vil være gode og tilstrækkelige parkeringsfaciliteter til Gug Kirke
Vi ønsker det grønne look bevaret på bedst mulig vis mellem Gug Kirke og Nøhr Sørensens Vej, som også
anført af Jens A. Baumann
Vi ønsker bevaret indkig og udsyn til og fra Gug Kirke, også fra det øverste niveau ud for Gug Kirke, hvor vores
hovedindgang til kordegnekontor og alle øvrige aktiviteter, der ikke foregår i selve kirkerummet, sker, og vi
ønsker ingen træer, men kun lave buske langs ramblaen.
Bebyggelsens visuelle fremtoning og indretningen af udearealer bør, som også fremhævet i Baumanns
udtalelse, medvirker til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelen.

Menighedsrådet forventer, at vej- og parkeringsforhold omkring Gug Kirke indrettes, således at belastningen
kan klares på en sikker og hensigtsmæssig måde, så nærområdet omkring kirken ikke belastes.

Med venlig hilsen

Anni G. Walther

Formand for Menighedsrådet

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

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
20. juni 2018 15:05:22
2018800 - Indsigelse lokalplan 4-2-115.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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 20-06-2018 15:05:00
Name: Anne-Marie Buus, Tove Petersen og Gurli Krüger
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email:  
Emne: Kommentarer og indsigelse vedr. påtænkt Centerområde Nørh Sørens Vej (lokalplanforslag 4-2-115)
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 800
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-2-115
16. april 2018 14:05:15

43. Indsigelse

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 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Dato: 16-04-2018 14:05:00
Name: Banedanmark - Teknik
Address: Vejlevej 5
Postnr: 7000
By: Fredericia
Tlf: 82349678   
Email: stha@bane.dk
Emne: Orientering om forslag til planer Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har modtaget forslag til Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr
Sørensens Vej, Grønlandskvarteret.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planerne.

Stine Hansen
Arealforvalter
Banedanmark
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