1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. januar 2019 11:39
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-112

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret
Dato: 03-01-2019 11:39:00
Name: Anna Lise Hedegaard Nielsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: plan.udvikling@aalborg.dk
Emne: Telefonnotat modtaget af Planlægger Laura Lyhne
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Giver den nye bebyggelse skyggegener ved beboer (Fyensgade 33) – på nuværende tidspunkt har beboeren
morgensol. Beboer synes, at området ved Markusgården er beskidt, og spørger til, hvorvidt man kan man få nogle
til at rydde op dernede. Meget positiv om at bevare træet i midten
ID: 1056
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. januar 2019 11:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-112

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret
Dato: 03-01-2019 11:36:00
Name: Morten Lydolff
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 25626506
Email: mortenlydolff@stofanet.dk
Emne: Fyensgade
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Skal de nuværende plejeboliger i Fyensgade også rives ned ifm etablering af ny bebyggelse, og hvordan kan det være
at man vil ødelægge vor dejlige gade med højt etagebyggeri. Det giver et dejligt rum, at byggeriet på nordsiden af
Fyensgade er holdt i max. 12 m. højde. Virker arrogant - går den ikke med Frydendal, så ødelægger vi da bare
Fyensgade.
ID: 1055
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. oktober 2018 13:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-112

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret
Dato: 29-10-2018 13:29:00
Name: Christian Granzow Holm
Address: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By: København SV
Tlf:
Email: CGHL@bane.dk
Emne: Fremlagt lokalplan 1-4-112 med tilh. kommuneplantillæg 1.048, Pleje- og ældreboliger mv., ingen
Banedanmark bemærkninger
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1-4-112 med
tilhørende kommuneplantillæg 1.048 for Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Øgadekvarteret.
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. december 2018 14:12
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-112
20181054 - Tulip Food Company Aalborg - Lokalplan Markusgården - Bemærkning
til forslag til lokalplan.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 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret
Dato: 21-12-2018 14:12:00
Name: Thomas Fløe Chemnitz
Address: Marsvej 43
Postnr: 8960
By: Randers
Tlf: 21557539
Email: thofc@danishcrown.dk
Emne: Bemærkninger fra Tulip Food Company Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Tulip Food Company Aalborgs kommentarer findes i vedhæftede pdf dokument.
ID: 1054
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Fremsendt gennem Aalborg Kommunes hjemmeside

21-12-2018
THOFC

Kommentering af forslag til lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade,
Ø-gadekvarteret
På vegne af Tulip Food Company Aalborg fremsendes hermed kommentarer til lokalplan 14-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret.
Generelle bemærkninger
Indledningsvist vil Tulip Food Company Aalborg påpege, at vi ser med stor skepsis på, at en
lokalplan i Tulip Food Company Aalborgs nærområde ændres således, at den gældende
byggehøjde øges fra de nu tilladte maksimale 2 etager til 5 etager.
Vi vil gerne have et godt naboforhold. Erfaringer viser, at byggerier som ændre status/
udformning af områder tæt på vores fabrikker kan medføre interessekonflikter, hvilket vi
meget gerne vil undgå.
Vi mener, at de forslåede ændringer af lokalplanerne er problematisk i forhold til Tulips
eksistens og udvidelsesmuligheder. Endvidere kan vi forudse udfordringer i fremtiden, da
ændringerne på lidt længere sigt kan medføre, at de allerede nu relativt strenge krav til f.eks.
støj og lugt i Tulips miljøgodkendelse vil blive skærpet.
Vi vil gøre opmærksom på, at ændringerne af lokalplaner som minimum bør gennemføres
uden, at det medfører ændringer for Tulips eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen og i
sikkerhedsdokumentet. Vi har imidlertid en frygt for, at ændrede lokalplaner kan have stor
betydning for, hvorledes vores vilkår udformes i fremtiden enten i forbindelse med en
revision af vores miljøgodkendelse, når vi ønsker at ændre tekniske anlæg som f.eks.
ventilationsanlæg på virksomheden eller ændre placeringen af produktionen internt i vores
bygningsmasse.
Endvidere kan ændringen af lokalplaner have stor betydning for de vilkår, der er knyttet til
vores sikkerhedsdokument. Vi ser med stor bekymring på en planlægning, der vil gøres det
vanskeligere i fremtiden at leve op til kravene, og som lægger hindringer i vejen for en
fortsat udvikling af fabrikken i Aalborg. Etableringen af nye aktiviteter og bygninger
umiddelbart udenfor konsekvensafstanden betyder, at Tulip kan forhindres i at foretage
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udvidelser af fabrikkens interne kølesystem i f.eks. sydøstlig retning. En sådan ændring af
kølesystemet vurderes i dag at kunne gennemføres uden, at vores samlede areal/påvirkning
indenfor sikkerhedsafstanden vil øges, men vil kunne gennemføres med en parallelforskydning af arealet indenfor et område, hvor der i dag ikke vil have konsekvenser.
Det er vores helt klare holdning, at ændring af lokalplaner ikke må betyde, at der ændres på
de vilkår, der bliver stillet til os i forbindelse med sådanne dispositioner.
Støj fra virksomheder – bestemmelse nr. 10.2 side 45; byggeri over 1,5 meter over terræn
Vi mener ikke, at bestemmelse 10.2 på side 45 vedrørende støj fra virksomheder er
tilstrækkelig præciseret.
I Miljøstyrelsens ”Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder”, juni 2007
står der:
”Den bygherre, der vil opføre boliger mv. i et støjbelastet område i henhold til disse
retningslinier, er ansvarlig for at byggeriet disponeres og projekteres således, at tabellens
støjgrænser overholdes. Kravet om særlig støjisolering bør som nævnt fremgå klart af
lokalplanens bestemmelser, ligesom etablering af den særlige støjisolering bør være en
betingelse for ibrugtagning af det ny byggeri.”
Vi mener ikke, at det i bestemmelse 10.2 er tilstrækkeligt præciseret, hvilke støjkrav og
støjforanstaltninger, den kommende bygherre for det påtænkte byggeri skal forholde sig til.
Aalborg Kommunes miljøafdeling har med brev dateret den 13. december 2018 (vedhæftet)
meddelt, at:
”Den for kommuneplanområdet gældende støjgrænse skal overholdes i en receptorhøjde på
1,5 meter over terræn i lokalplanområde 1-4-112 ”Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade,
Ø-gadekvarteret”.”
Dette er en præcisering af, at Tulip Food Company Aalborgs støjvilkår i miljøgodkendelsen
for lokalplanområdet er i en højde af 1,5 m over terræn. Der kan forekomme støjpåvirkninger over 1,5 meter over terræn på/i den påtænkte bygning, der overskrider Miljøstyrelsens
vejledende støjvilkår. Disse støjbelastninger og evt. medførende foranstaltninger skal
håndteres ene og alene af den kommende bygherre på det nye byggeri.
Der er i lokalplanen flere gange beskrevet en tagterrasse. Det er væsentligt, at denne bliver
omfattet af lokalplanens bestemmelse 10.2, da en tagterrasse vil få status som udendørs
opholdsarealer, som dog er beliggende væsentlig højere end 1,5 meter over terræn. Dermed
skal tagterrassen også dækkes af bygherrens foranstaltninger i forhold til støj.
Vi mener på baggrund af ovenstående, at det entydigt bør fremgå af bestemmelse 10.2 at:
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•
•
•

Hvilke støjkrav det er, den kommende bygherre på det påtænkte byggeri skal
imødekomme
Beregning og måling af støjpåvirkning af den påtænkte bygning højere end 1,5 meter
over terræn påhviler den kommende bygherre på det nye byggeri
Eventuelle tiltag for at reducere støjpåvirkningen af den påtænkte bygning højere end
1,5 meter over terræn påhviler den kommende bygherre på det nye byggeri

Det er i sig selv en væsentlig pointe, at dette kommer til at fremgå af bestemmelserne og
ikke kun af redegørelsen, da det alene er bestemmelserne der er juridisk bindende.
Støj fra virksomheder – bestemmelse nr. 10.2 side 45; støj fra afprøvning af dieselpumper
Vi vil gøre opmærksom på, at der i Tulip Food Company Aalborgs sydøstlige hjørne – lige
op ad det nye lokalplanområde – findes et pumpehus til fabrikkens vandgardin, der er en del
af vores sikkerhedsudstyr i forhold til vores sikkerhedsdokument.
I pumpehuset står dieselpumper, der i medfør krav fra Aalborg Kommune afprøves ugentligt
i en korter periode. I forbindelse med afprøvningen er der en væsentlig støjemission fra
pumpehuset.
Vi vil gerne sikre os, at Tulip Food Company Aalborg ikke pålægges supplerende krav i
forhold til støjdæmpning fra denne ugentlige afprøvning af dieselpumperne som følge af den
nye lokalplan.
Vi mener, at det bør indskrives i bestemmelserne, at aktiviteterne/beboerne i lokalplanområdet skal tolerere disse afprøvninger uanset, at afprøvningen muligvis medfører en
kortvarigt forhøjet støjbelastning én gang om ugen.
Støj fra virksomheder – bestemmelse nr. 10.2 side 45; fremtidige ændringer på Tulip Food
Company Aalborg
Vi mener endvidere, at lokalplanen også skal tage højde for evt. fremtidige ændringer på
Tulip Food Company Aalborg. Vi kan godt forestille os, at vi i fremtiden ønsker at
gennemføre ændringer af udstyr på vores tag, som kan overholde samtlige støjgrænser, som i
dag er defineret i vores miljøgodkendelse – herunder indenfor den nye lokalplans område 1,5
meter over terræn. På grund af den øgede byggehøjde i det pågældende lokalplansområde
kan vi risikere, at støjgrænserne i 4/5 sals højde vil være det eneste punkt, som ikke kan
overholdes. Dette skyldes, at der vil være en uskærmet direkte lydudbredelse mellem vores
tagniveau og de højeste dele af den påtænkte bygning.
Vi mener, at der i den nye lokalplan ikke er taget hensyn til denne fremtidige situation, hvor
Tulip Food Company Aalborg overholder alle vilkår i vores miljøgodkendelse, men
støjpåvirkningen i de højeste dele af den påtænkte bygning vil stige.
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Vi mener, at det klart skal fremgå af bestemmelserne i lokalplanen, at ansvaret for en
nedbringelse af støjpåvirkningen på lokalplanens bygninger i en situation som den ovenfor
beskrevne fuldt og helt påhviler ejeren af det nye byggeri.
Lugt fra virksomheder – bestemmelse nr. 10 side 45; fremtidige ændringer på Tulip Food
Company Aalborg
Vi mener, at der i lighed med støj bør være en bestemmelse i lokalplanen omkring lugt fra
virksomheder – en bestemmelse 10.3.
Som det gør sig gældende for støj, kan vi godt forestille os, at vi i fremtiden ønsker at
gennemføre ændringer af tekniske anlæg således, at vi etablere luftafkast fra Tulip Food
Company Aalborg, der kan overholde samtlige lugtvilkår, som i dag er defineret i vores
miljøgodkendelse – herunder indenfor den nye lokalplans område 1,5 meter over terræn. På
grund af den øgede byggehøjde i det pågældende lokalområde kan vi risikere, at
lugtgrænseværdien i 4/5 sals højde vil være det eneste punkt, hvor vi ikke kan overholde
lugtvilkåret. Dette skyldes, at der vil være en direkte lugtspredning i denne nye højde til den
påtænkte bygning – en placering, hvor der i dag udelukkende er en immissonsgrænseværdi
(altså 1,5 meter over terræn).
På baggrund af ovenstående mener vi, at der skal formuleres bindende krav i lokalplanens
bestemmelser om, at bygninger skal sikres mod lugt ved at der etableres mekanisk
ventilation med luftindtag i 1,5 meters højde.
Såfremt den kommende bygherre ønsker at etablere luftindtag højere oppe på bygningen,
eller der i en fremtidig situation som beskrevet herover opstår lugtgener i forbindelse med
åbne vinduer i lejligheder beliggende over 1,5 meter over terræn / tagterrasse bør det
præciseres i bestemmelserne i lokalplanen, at ansvaret for en nedbringelse af
lugtpåvirkningen på lokalplanens bygninger fuldt og helt påhviler ejeren af bygningerne.
Støjgrænser side 61/62
På side 61/62 i forslag til lokalplan er Tulip Food Company Aalborgs støjgrænser i den
eksisterende miljøgodkendelse for virksomheden vist.
Vi ønsker at disse støjgrænser udtages af lokalplanen, da de er de eksisterende og kan ændres
over tid, mens lokalplanen forventes at skulle gælde i en endog meget lang tidsperiode.
Endvidere er støjgrænserne jf. medsendte brev fra Aalborg Kommune sanktioneret i 1,5
meters højde og ikke i den planlagte bygnings fulde højde.
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Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte er I velkomne til at kontakte
mig.

TULIP FOOD COMPANY

Thomas Fløe Chemnitz
Specialist, Environment

g:\05_miljø afd\fabrikker_andre\tfc aalborg\fysisk planlægning\lokalplan markusgården 2018\tfc aalborg - lokalplan markusgården - bemærkning til forslag til
lokalplan.docx
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Aalborg Kommune, Miljø, MEF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Tulip Food Company Aalborg
Østerbro 40
9000 Aalborg

Sendt pr. e-mail til: Peter R. Winther, Jacob K. Kvist og
Thomas Fløe Chemnitz

13. december 2018

Miljø, MEF

Præcisering af kontrol af grænseværdier, Tulip Food
Company, Østerbro 40, 9000 Aalborg

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk
Sagsnr.:
2010-8720

I forbindelse med planlægning rundt om Tulip Food Company Aalborg (Tulip) har Tu- Init.: KAR/ADH
lip anmodet om, at få præciseret, under hvilke betingelser, at grænseværdier for støj EAN nr.: 5798003742977
og lugt skal overholdes af Tulip.
Præciseringen er aktuel, da der er en lokalplan i offentlig høring for området ved det
nuværende såkaldte Markusgården - lokalplanforslag 1-4-112 ”Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret” beliggende i kommuneplanområde 1.4 O1 –
”Fyensgadecentret m.m.”.

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Følgende vilkår tilføjes i den kommende revurdering af miljøgodkendelse af 18. december 2009 for Tulip.

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Vilkårspræcisering for støj
Vilkår 38b. Den for kommuneplanområdet gældende støjgrænse skal overholdes i en
receptorhøjde på 1,5 meter over terræn i lokalplanområde 1-4-112 ”Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret”.
Baggrund
Baggrunden er, at der ved ændret planlægning for området ved Markusgården skal
sikres, at Tulip kan udnytte sin nuværende miljøgodkendelse fuldt ud, samt sikres de
udviklingsmuligheder, der er mulige i forhold til den nuværende miljøgodkendelse.
Således skal virksomheden kunne udvide aktiviteter uden at plejeboligernes placering påvirker et evt. handlerum i den eksisterende godkendelse.
Dette sikres ved, at Tulip skal overholde miljøgodkendelsens grænseværdier for støj
i 1,5 m højde ved lokalplanområde 1-4-112 ”Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade,
Ø-gadekvarteret. Hvis Tulip overskrider miljøgodkendelsens grænseværdier for støj
ved højder over 1,5 m, så er det bygherren, der skal sikre overholdelse af grænseværdierne, som det også fremgår af lokalplanforslaget, som er i høring.
Grænseværdien for støj på 55/45/40 for kommuneplanområde 1.4 O1 – ”Fyensgadecentret m.m.” vil ikke blive ændret ved den kommende revurdering, da arealanvendelsen ikke ændres ved lokalplanforslaget.
Til den kommende revurdering anmodes om iso-kurver for støjniveauet, så det dokumenteres, at Tulip overholder støjgrænser i de pågældende områder rundt om Tulip.
Vi forventer, at Tulip i samråd med et akkrediteret støjfirma fastlægger relevante beregningspunkter.
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De udførte OML-beregninger viser, at den maksimale lugtimmission i omgivelserne
for det planlagte byggeri er 2 LE/m 3 i 23,5 m højde. Det betyder, at der stadigvæk er
en betydelig sikkerhedsmargin op til de 5 LE/m 3, som er grænseværdi i Tulips miljøgodkendelse og dermed forsat råderum for Tulip.
Risikoforhold
Tulip vil sikre sig, at lokalplanændringen med højere byggeri end det eksisterende
Markusgården ikke forringer det risikomæssige råderum for virksomheden.
Den gennemførte samfundsrisikoberegning er udført med udgangspunkt i det konkrete projekt, hvor der bygges op i højden. Resultatet viser, at det kan accepteres, at
de planlagte ældreboliger kan bygges uden, at samfundsrisikoen overstiger den accepterede samfundsrisiko fra Tulip. Derfor medfører den specifikke lokalplan ikke
yderligere restriktioner i risikovilkår for Tulip.
Hvis Tulip ønsker at ændre på den interne indretning af virksomhedens kølesystem,
skal det holdes inden for det godkendte sikkerhedsniveau og en evt. ansøgning om
udvidelse/ændring fra jer vil blive vurderet ud fra en konkret beregning af sikkerhedsniveau for det ansøgte projekt.

Venlig hilsen
Kamma Raunkjær
miljøsagsbehandler
9931 2173
kamma.raunkjaer@aalborg.dk
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