Behandling af indsigelser og bemærkninger til ændringer til lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
I forbindelse med offentlig høring af ændringer til Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret, i perioden den 30. januar til og med den 27. februar 2019, har Aalborg Kommune modtaget følgende henvendelser (enkelte har sendt deres bemærkninger flere
gange):
Navn:

Adresse:

1. Pia Hansen Lona

Hellevangen 26, 9210 Aalborg SØ

2. Banedanmark

Vasbygade 10, 2450 København

3. Orla Kristensen

Pinjehøj 7, 9210 Aalborg SØ

4. Anne Stoustrup

Juelsparken 32, st. tv., 9210 Aalborg SØ

5. Thomas Jørgensen

Juelsparken 56, 2. th., 9210 Aalborg SØ

6. Anette Heering

9210 Aalborg SØ

7. Morten Mønnike-Hald

Hellevangen 6, 9210 Aalborg SØ

8. Knud Hassing Povlsen

Hellevangen 2, 9210 Aalborg SØ

9. Gug Borgerforening
10. Ejerforeningen Juelsparken

9210 Aalborg SØ

11. Linda Mogensen

9210 Aalborg SØ

12. Johnni Juul

Juelsparken 4, 1. th., 9210 Aalborg SØ

13. Jørgen Lønborg Jacobsen

Juelsparken 10, 2. tv., 9210 Aalborg SØ

14. Knud Hassing Poulsen

Hellevangen 2, 9210 Aalborg SØ

15. Hans Frederik Dahl

Hellevangen 4, 9210 Aalborg SØ

16. Else-Marie Bisgård

Hellevangen 24, 9210 Aalborg SØ

17. Henrik Nielsen

9210 Aalborg SØ

18. Mike White

Hellevangen 35, 2. tv., 9210 Aalborg SØ

19. Jørgen Als

Juelsparken 54, st. tv., 9210 Aalborg SØ

20. Birgit Ertmann

Juelsparken 62, 9210 Aalborg SØ

21. Per T. Hounum

Juelsparken 24, 1. th., 9210 Aalborg SØ

22. Inger Marie Borup

Juelsparken 30, 1. tv., 9210 Aalborg SØ

23. Kristen Edelbo

Hellevangen 2, 9210 Aalborg SØ

Navn:

Adresse;

24. Knud Hassing Povlsen

Hellevangen 2, 9210 Aalborg SØ

25. Benjamin Brackovic

Hellevangen 8, 9210 Aalborg SØ

26. Finn Pedersen

Juelsparken 10. 2. th., 9210 Aalborg SØ

27. Jørn Skyttehus

Juelsparken 28, 1. th., 9210 Aalborg SØ

28. Nina Ziegler

Juelsparken 20, 9210 Aalborg SØ

29. Jørn Nielsen

Urbakken 7, 9210 Aalborg SØ

Henvendelserne er behandlet efter emne nedenfor.
Bygningsvolumen og byggelinje (Indsigelse nr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 29)
De fleste indsendte bemærkninger drejer sig om, at byggeriet ikke ønskes højere end mellem 1
½ til 3 etager, og at byggeriets højde ikke bør overstige højden på byggeriet ved Juelsparken og
Hellevangen, da beboerne ellers vil blive generet af indkig og miste udsynet fra boligerne.
Enkelte af indsigerne ønsker også, at der maksimalt kan bygges i 1 ½ etage med tagterrasse, eller 2 etager uden tagterrasse, og at terrasseringen bør ændres i retning mod Byplanvej for at reducere barriereeffekten og dermed mindskes i omfang mod kirken.
Der udtrykkes bekymring om, hvorvidt en dispensation vil medføre, at der bliver etableret installationer på tagene, som udgør en ekstra etagehøjde.
Det bemærkes endvidere, at der planlægges for en høj kælder, hvilket vil få etagerne til synes
endnu højere. Der henvises til, at Aalborg Kommune bør håndhæve bestemmelserne fra byplanen vedtaget i 1962.
Der er en enkelt bemærkning om, at bygningen ikke må blive højere end Gug Kirkes tårn, så byggeriet ikke dominerer kirken og forhindre klokkespillet i at nå beboerne øst for det nye byggeri.
Byggelinjen nord for byggeriet ønskes rykket tilbage som ved det tidligere Mema/Superspar supermarked. Ligeledes ønskes der, at byggeriet rykkes 15 m tilbage i den sydlige retning, så afstanden fra Byplanvej stemmer overens med de øvrige bygninger i området.
Bebyggelsesprocenten på 40% ønskes fastholdt, og der gøres indsigelser mod en udnyttelsesgrad på 150%.
En af de indkomne bemærkningerne mener, at der ikke er grund til at reducere byggeriet fra 5 til
4 etager, da der kan være brug for byfortætning indenfor rimelig ramme, samt at 5 etager på ingen måde er til ekstraordinær gene på den pågældende placering.
Svar: Ikke imødekommet
Det er lavet en ny visualisering af, hvordan byggeriet tager sig ud vist i 3d nedenfor. Det ses at
byggeriet er højere end det omkringliggende byggeri, som forventet. Det ses også på 3d-visualiseringen, samt på kortet med mål nedenfor, at afstandene til det omkringliggende byggeri er
store. By- og Landskabsforvaltningen mener, at et byggeri i 4 etager og en placering som vist i
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lokalplanen ikke er problematisk for området som helhed, og at lokalplanen derfor bør vedtages
med de 4 etager.
Ift. bemærkningen om at øge etageantallet vurderer forvaltningen også, at der kan være mulighed for 5 etager på denne placering, men af hensyn til de mange bemærkninger, der har været
vedr. højden, anbefaler By- og Landskabsforvaltningen ikke at give mulighed for dette i lokalplanen.
3-d visualiseringer af det nye byggeri:
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Opførelse af skur (Indsigelse nr. 21)
Der er bemærkninger om, at cykelskuret bliver for stort i forhold til, at der normalt tillades opførelse af skur i en etage med en højde på 2,30 m og en længde på maks. 12 m.
Svar: Ikke imødekommet
Først i selve byggesagen tages der stilling til det konkrete projekt, herunder også skuret ift. placering, længde mv.
Skyggestudie, 3D-visualisering og udformning (Indsigelse nr. 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 21,
22, 23, 27 og 29)
Der efterspørges en visualisering af planen samt et skyggestudie for de omkringliggende villaer.
Det anbefales i en bemærkning, at byggeriet formes som en hestesko/U-form med åbning mod
Nøhr Sørensens Vej, for at undgå at kaste for meget skygge, særligt i vinterhalvåret.
En bemærkning går på, at der jf. det udsendte kortbilag 2 og tilhørende bestemmelser, angives 3
felter med henholdsvis 3, 3 og 4 etager, mens terrænsnittet viser 2 aftrapninger.
Svar: Delvis imødekommet
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Der er lavet en visualisering i udbygningsaftalen.

Gammel visualisering 2-5 etager

Ny visualisering 2-4 etager

Der er ligeledes lavet en ny 3d-visualisering, som blev vist på forrige side.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer ikke, at der er behov for skyggestudier.
Selve udformningen af byggeriet kan variere, men byggeriet skal overholde de muligheder, lokalplanen giver. Der kan således godt opføres en U-formet bebyggelse, så længe der trappes ned
mod Nøhr Sørensens Vej og etageantal overholdes. By- og Landskabsforvaltningen anbefaler
ikke, at begrænse byggefeltet til en U-form, da der så ikke er mulighed for placering af butikker
mod det nye bytorv, som er tanken med planen.
Det er terrænhældning, hvorfor der er to optrapninger i byggeriet, selvom der er samme etageantal på de to forreste trapper.
Boligantal og størrelse (Indsigelse nr. 8, 14, 15, 16, 18, 24 og 28)
Bemærkningerne går på at boligantallet bør reduceres, da der pt. ikke menes at være mangel på
boliger i Gug.
Der stilles spørgsmål ved størrelsen på lejlighederne, og hvorvidt der er tale om udlejnings- eller
ejerlejligheder.
Svar: Ikke imødekommet
Der er mange boliger i Gug især parcelhuse, men hvorvidt der mangler etageboliger, kan der
være flere meninger om, og indsigelsen tages derfor til efterretning.
I den nye lokalplanudkast er det cirka antal boliger taget ud, da antallet af boliger afhænger af
bl.a. hvor mange parkeringspladser og fælles friareal, der kan findes plads til. Således skrives
ikke længere cirka antal boliger, da der ikke gives tilladelse til et bestemt antal boliger, med mindre der er plads nok til parkering i kælderen eller fælles friareal til dette antal boliger. Det er således i byggesagen, der vurderes det præcise antal af boliger, der kan være plads til i det nye byggeri.
Det er privat ejendom, hvorfor Aalborg Kommune ikke kan beslutte, om det er leje- eller ejerlejligheder.
Faldende pris på nuværende boliger (Indsigelse nr. 10, 13, 14 og 16)
Der udtrykkes bekymring om, hvorvidt værdien af de nuværende boliger i området vil falde betydeligt.
Svar: Ikke imødekommet
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Det anbefales at tage kontakt til en ejendomsmægler i lokalområdet vedrørende bebyggelsens
påvirkning af boligernes værdi.
Udbygningsaftale (Indsigelse nr. 21)
Der gøres indsigelse mod indgåelse af udbygningsaftalen, da Aalborg Kommune derved bliver
part i sagen. Indsigelsen går også på, at Aalborg kommune ved indgåelse af udbygningsaftalen
er meget tæt på at blive inhabil i sagen.
Svar: Ikke imødekommet
Aalborg Kommune laver mange udbygningsaftaler, hvilket Aalborg Kommune har hjemmel til at
gøre. Det hjælper bl.a. i dette tilfælde på at løfte hele byrummet, som ellers ikke ville være blevet
opgraderet.

Trafik (Indsigelse nr. 4, 6, 9, 11, 18 og 21)
Der er et ønske om, at der sker en afmærkning for fodgænger/bilister/parkerende på pladsen
foran Spar-butikken, og at byggeriet åbnes op mod Nøhr Sørensens Vej.
Der udtrykkes bekymringer om, hvorvidt trafiksituationen i krydset ved Byplanvejen, Hellevangen
og Nøhr Sørensens Vej vil blive forværret pga. flere boliger, samt det dårlige udsyn ved busstoppestedet (skolen) er med til at danne yderligere kø.
Der er et ønske om et helleanlæg for gående trafikanter på Byplanvej og ud for sti c-d.
Der efterspørges en beskrivelse af til- og frakørsel til varetransport til butikkerne.
Svar: Ikke imødekommet
Lokalplanen omfatter ikke matriklen, hvor Spar ligger, og kan derfor ikke ændre indretning, mv.
for denne matrikel. Trafikken i krydset Byplanvej, Hellevangen og Nøhr Sørensens Vej kan være
udfordret på spidsbelastede tidspunkter morgen og eftermiddag, men dog ikke så slemt, at der
endnu er behov for fx flere heller, svingbane eller lyssignal.
Varetransportens svingbane ses i udbygningsaftalen og nedenfor:
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Parkering (Indsigelse nr. 9 og 18)
Der er planlagt for mange parkeringspladser vest for Nøhr Sørensens Vej, og at der er mangel på
gode cykelparkeringsforhold. Dertil er der en holdning om, at kirkens arealer ikke skal anvendes
til parkeringspladser, da der tidligere har været udlagt et stort areal hertil.
Der stilles spørgsmål om, hvordan til- og frakørsel til parkeringskælderen vil udforme sig.
Svar: Ikke imødekommet
Parkeringen er vurderet til at passe til et kommende byggeri samt det eksisterende behov til kirke
og børnehaver.
Til- og frakørsel til parkeringskælder er placeret i det nordligste hjørne af det nye byggeri, og ses
her:

Erhverv (Indsigelse nr. 3, 7 og 18)
Muligheden for at drive restaurant, klinik, kontor, service skal fjernes, da området ikke har brug
for et "madsted", samt at der er risikoen for tomme lejemål, hvilket vil give området et forfaldent
udtryk.
En bemærkning udtrykker ærgrelse over, at det nu ikke længere er muligt at etablere et kvalitetssupermarked, og at der i området er et ønske om en kaffebar.
Svar: Ikke imødekommet
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler ikke at fjerne muligheden, da de aktivitetsskabende
funktioner er at foretrække for centerområdet frem for udelukkende boliger. Om det er en kaffebar
eller noget lignende, har Aalborg Kommune ikke mulighed for at bestemme. Vedr. supermarked,
var det også intentionen at give mulighed for en dagligvarebutik i første udkast til lokalplanen,
men der var mange indsigelser imod dette, og derfor er det ændret, så der ikke længere gives
mulighed for dette.
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Pladsen foran Spar butikken (Indsigelse nr. 4, 9, 11 og 28)
Der er et ønske om, at pladsen forskønnes, da denne ikke vil harmonere med det nye område.
Der efterspørges adgangsforhold fra Juelsparken til pladsen.
Svar: Ikke imødekommet
Lokalplanen omfatter ikke matriklen, hvor Spar ligger, og kan derfor ikke ændre indretning, mv.
for denne matrikel.

Sti fra Juelsparken til pladsen foran Spar butikken (Indsigelse 4, 9, 11 og 28)
Der er et ønske om, at der etableres lys på stien. Det efterspørges ligeledes en afgørelse på,
hvem der står for vedligeholdelse af stien, samt at der fastsættes minimums bredder for stianlæg.
Svar: Delvist imødekommet
Den del af stien, der ligger i det nye lokalplanområde sikres i lokalplanen, bl.a. i Bilag 2:

Bredden på stien besluttes i byggesagen, og da det er privat arealer, vedligeholdes stien af
grundejerne.
Grønt område og plantevalg (Indsigelse nr. 5, 6 og 12)
Der udtrykkes utilfredshed med, at de grønne områder delvist forsvinder til fordel for et nyt byggeri.
Det menes, at Tulipan Apeldoom er uegnet til "ekstensive" haveanlæg, og vil forsvinde i løbet af
få år.
Svar: Ikke imødekommet
De grønne områder vil blive reduceret, men det, der er tilbage, vil fremstå med større variation,
da beplantning er aftalt i udbygningsaftalen. Tulipansorten, der frygtes at forsvinde, vil blive genplantet med års mellemrum for fortsat at forblive i de planlagte områder.
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Rambla (Indsigelse nr. 26)
Det bemærkes, at hele byggeprocessen ville have været mere overskuelig, hvis ikke den indebar
at bygherrens generøse tilbud om foræring af en Rambla m.m.
Svar: Ikke imødekommet
En udbygningsaftale gør ikke en planlægningsproces nemmere, men til gengæld kan der opstå et
bedre resultat i form af en aftalt udformning af byrum.
Dialog (Indsigelse nr. 8, 22, 24 og 27)
Der har ikke været tilstrækkelig dialog mellem Aalborg Kommune og b.la. Gug Borgerforening,
Gug Samråd og Ejerforeningen Juelsparken.
Det menes, at der i processen kun har været øje for bygherre, og uden nogen form for indflydelse
af villaejerne på Hellevangen og Ejerboligforeningen Juelsparken.
Der ønskes en retvisende projektbeskrivelse.
Svar: Ikke imødekommet
Der har været to offentlige høringer, hvor alle har kunnet sende bemærkninger til først lokalplanforslaget, og derefter til ændringer til lokalplanforslaget. Ændringerne blev lavet for at imødekomme de bemærkninger, der var kommet til lokalplanforslaget. Aalborg Kommune har modtaget
de bemærkninger, der er kommet fra både villaejere, Juelsparken og Borgerforeningen, og de er
behandles i dette høringssvar, og de ses alle af politikerne.
Det er ikke en projektlokalplan, og der kan derfor ikke laves en meget mere retvisende projektbeskrivelse, end der er lavet både i form af en ret detaljeret lokalplan og en udbygningsaftale.
Grundejer har mulighed for at sende et nyt projekt ind i byggesagen, og det konkrete projekt skal
så vurderes og behandles, men byggeriet skal overholde lokalplanen. En mere retvisende projektbeskrivelse, er derfor svær at vise på nuværende tidspunkt.

Rettelse til det udsendte (Indsigelse nr. 21)
Det bemærkes at der er fejl i "Anvendelse/Disponering". Bebyggelsen koncentreres ikke, som oplyst, i den sydlige- og vestlige del af området, men i den østlige del, og den højeste bygningsdel
placeres sydøst, øst og nordøst, ind mod Juelsparken og overfor parcelhusområdet.
Svar: Ikke imødekommet
Der står ikke ’byggefeltet’ i afsnittet ”Anvendelse/Disponering”, der står i området. Det betyder at
der i den sydlige- og vestlige del af hele området er placeret bebyggelse i form af børnehaver,
Spar og det nye byggeri. Se hele området nedenfor:
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