1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. januar 2020 08:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 24-01-2020 08:51:00
Name: Banedanmark
Address: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By: København
Tlf:
Email: cghl@bane.dk
Emne: Vedr. fremlagte lokalplan 1-1-139 med tilh. kommuneplantillæg 1.052, ingen Banedanmark bemærkninger
(BDK ID: 1490219)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1-1-139 med
tilhørende kommuneplantillæg 1.052 for "Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg
Midtby".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at
du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

ID: 1302
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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1. Indsigelse
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. januar 2020 12:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 24-01-2020 12:08:00
Name: Lasse Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 31203530
Email: lassejp@hotmail.com
Emne: Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Ulla
Vi er noget bekymret omkring det foreslåede byggeri som vi mener vil være en forringelse af området. Forslaget
indebærer en bygningshøjde på 14 /15 meter. Det angives at det er tilpasset omgivelserne. Jeg går derfor ud fra at
bygningshøjden på matrikel 814 / 816 / 885 (jf kortbilag 1 - Matrikelkort) er let tilgængeligt. Hvor høje er disse
bygninger?

ID: 1304
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
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På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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2. Indsigelse

3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. februar 2020 09:06
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 03-02-2020 09:06:00
Name: Wagner Ejendomme ApS
Address: Bispensgade 9, 1
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 4044 6682
Email: tw@wagnerejendomme.dk
Emne: Indsigelser imod lokalplan nr. 1-1-139
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Att. Plan & Udvikling
Indsigelse imod lokalplanforslag nr. 1-1-139
1.Taghøjden:
Lokalplanforslagets pkt. 5.3 åbner mulighed for, at trappe-/elevatortårne, tekniske anlæg og lign. kan overstige den
maksimale tagkote med 2 meter.
Uanset at lokalplanforslaget begrænser placeringen heraf til en del af tagarealet, vil dette for så vidt angår byggefelt
A1 påvirke udsigten for ejendommen Bredegade 7 over mod den historiske Vor Frue Kirke. Denne udsigt til et af
Aalborgs karakteristiske varetegn er selvsagt af væsentlig betydning for brugere og ejer af ejendommen Bredegade
7.
Hertil kommer at lokalplanforslagets pkt. 5.3 herved også er direkte i modstrid med forudsætningerne for
lokalplanen, jfr. herved redegørelsen på s. 18, hvor det anføres, at lokalplanen fastsætter en maksimal tagkote, der
er mindre end tagkoten for Bredegade 8, hvorved ”Den nye bebyggelse på Bredegade 10 vil således forsat ikke
overstige højden på Bredegade 8”.
Hertil kommer at trappe-/elevatortårne, tekniske anlæg og lign. placeret oven på tagfladen er meget iøjefaldende,
skæmmende og meget ulig den eksisterende bebyggelse på de omkringliggende ejendomme.
Jeg vil derfor henstille til, at lokalplanen på såvel byggefelt A1 som byggefelt A2 fastholder den foreslåede maksimal
højde uden mulighed for, at trappe-/elevatortårne, tekniske anlæg og lign. kan overstige den maksimale tagkote
med 2 meter, samt videre, at lokalplanen fastsætter et krav om, at trappe-/elevatortårne, tekniske anlæg og lign.
skal indbygges i bebyggelsen øvrige etager.
2.Altaner:
Lokalplanforslagets pkt. 5.4 giver mulighed for, at altaner og lignende må fremrykkes op til 1 meter fra byggefeltet,
idet altaner på Bredegade 10 endda må fremrykkes med op til 1,3 meter fra byggefeltet.
1

3. Indsigelse

Altanerne på byggefelt A1 vil således komme til at være fremrykket 1-1,3 meter i forhold til facaden på ejendommen
Bredegade 8.
Herved vil man ved ophold på altenerne på Bredegade 10 kunne kikke direkte ind af vinduerne på Bredegade 8,
ligesom altanerne på Bredegade 10 vil hindre udsynet fra Bredegade 10 ned mod Søndergade og ned af Bredegade
imod Nørregade samt skygge for solen.
Bestemmelsen om tilladelse til fremrykning af altaner på Bredegade 10 medfører dermed betydelige gener for
ejerne og brugerne af Bredegade 10 herunder indbliksgener, udsynsgener og skyggevirkninger.
Jeg vil derfor henstille til, at lokalplanen ændres således, at muligheden til fremrykning af altaner og lignende på
Bredegade 10 fjernes.
3.Cykelparkering:
Som ejer af adskillige ejendomme i området er det min oplevelse, at området er meget belastet med for få
muligheder for cykelparkering.
Jeg skal derfor henstille til, at lokalplanens pkt. 8.4 om cykelparkering præciseres med, hvordan cykelparkeringen
skal etableres, således at det sikres, at brugere af ejendommen benytter denne og ikke belaster kvarterret i øvrigt.
Med venlig hilsen
Wagner Ejendomme ApS

ID: 1305
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
14. februar 2020 14:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 14-02-2020 14:41:00
Navn: Bjørn Nielsen
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: poul.e.nielsen@privat.dk
Emne: Klage over lokalplan nr. 1-1-139
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er mig, der driver forretningen Bredegade Pølsehus, der skal fjernes, hvis planen bliver vedtaget.
Købte softicemaskine og andet inventar for 2 år siden.
Har selv købt og installeret pizzaovn og andet til pizzafremstilling.
Kommer til at stå med et stort tab, hvis forslaget vedtages.
Købte mig ind i den tro, at jeg kunne være der, indtil jeg blev pensioneret.
Det er en privatperson, der bygger på området, og jeg synes, at det er urimeligt, at det er mig, der skal vige.
Pølsehuset har ligget der i mangfoldige år.
Tegningerne burde være lavet således, at pølsehuset blev rykket frem mod gågaden.
Håber, at jeg kan blive.
Hvis ikke, må det være rimelig, at jeg får en erstatning.
Mvh.
Bjørn Nielsen

ID: 1309
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
1

4. Indsigelse
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. februar 2020 11:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 22-02-2020 11:47:00
Navn: Lasse Pedersen
Adresse: Ulshøjsvej 9
Postnr: 9210
By: Aalborg
Tlf: 31203530
Email: lassejp@hotmail.com
Emne: Fra bestyrelsens synspunkt i Klokkestøbergården (Klokkestøbergade 1 og Søndergade 18) er Lokalplan 1-1139 uacceptabel.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Af lokalplanen fremgår det at man ønsker at ”Torvet i højere grad end i dag skal orientere sig mod Vor Frue Kirke og
mindre mod Søndergade” (s. 17). Vi har naturligvis forståelse herfor, men den foreslåede løsning er uacceptabel da
det ufravigeligt vil føre til en trang, lukket slutdel af Søndergade både øst og syd for bygning A.
1)Forslaget forværres yderligere er udpræget mangel på etablering af træer og grønt på østlige side (af lokalplanen
fremgår det at der planlægges med ét træ).
2)Der argumenteres for at en ”karréstruktur” er i overensstemmelse med kort anno 1893. Det er rigtigt, men her var
Aalborg jo netop plaget at trange, smalle og mørke gader. Er det virkelig hvad man ønsker? Der bemærkes (og er i
øvrigt uforståeligt) at man har valgt ikke at fremstille grafiske skitser af området hverken syd eller øst for bygning A.
I lokalplanen foreligger udelukkende polerede skitser set fra gågaden. Vi er således svært uforstående overfor
lokalplanens side 23 hvor der angives at skyggepåvirkningen vurderes at være på et acceptabelt niveau når
skitsetegninger heraf ikke er produceret.
3)Overhængende altaner etableret syd ellers øst for bygning vil bidrage yderligere til den trange fornemmelse. I
lokalplanen har man endda kraftigt antydet at disse kan anbringes nærmere end 1,5 m fra kørebanekant (side 28)
mod alm. gældende regler.
Ændringsforslag
Af hensyn til områdets eksisterende beboere bør der laves ændret lokalplan med større hensyntagen til områdets
beboere. Herunder bør ændres:
1)Beplantning af træer og grønt både syd og øst for bygning A.
2)Væsentlig begrænsning af bygning A’s bredde og dybde. Bebyggelsesprocenten begrænses og bygningsdybden
ændres fra 17,5 m til max 14 m for skabe plads syd og øst for bygning A.
3)Bygning A’s højde begrænses således at: ”Elevatortårn, tekniske anlæg og lign. ikke må udføres med en højde på
maks. 2 m over den maksimale tagkote”, men skal indeholdes i den eksisterende bygning. Det kan godt være at et
”elevatortårn” ikke vil være synligt fra gågaden, men dog til gengæld er en væsentlig udsigtsgene for alle
nærliggende lejligheder på 2. og 3. sal. Det bemærkes at endvidere at nærliggende bygninger ikke har tilsvarende
beskæmmende konstruktion.
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5. Indsigelse
4)Altaner skal overholdende normalt gældende regler og etableres min. 1,5 m fra kørebanekant uden mulighed for
dispensation.
5)Det er uklart hvorvidt nybyggeri vil medføre pilotering. Der gøres opmærksom på at flere nærliggende bygninger
(dog ikke Klokkestøbergården) er gamle med svære sætningsskader. Der ønskes forbud i lokalplanen for pilotering
og andre større vibrationsskabende bygningsmetoder af hensyn til nærliggende bygninger.

Samlet set
Vi er naturligvis indforstået med behov for byfornyelse, men det eksisterende forslag tager utilstrækkeligt højde for
områdets eksisterende beboerne. En voldsomt stor bygning (bygning A) ønskes anlagt på et eksisterende åbent torv
hvorefter der skabes trange, mørke gader der vil medføre betydelig gene og forringelse af området. Lokalplanen
virker præget af muligheden for maksimal kortsigtet profit og isoleret fokus på facade til gågade og Vorfrue kirke
uden hensyntagen til områdets beboere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Klokkestøbergården
Lasse Pedersen
Ejer, Søndergade 18 3.th
Jan Ørtoft
Ejer, Klokkestøbergade 1, 2.
Anders Reberholt
Ejer, Søndergade 18 st.
Rikke Larsen
Ejer, Søndergade 18 2.th.
ID: 1313
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. februar 2020 14:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 26-02-2020 14:55:00
Navn: John Nørgaard Erhvervsejendomme A/S
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: jn@jnerhvervsejendomme.dk
Emne: INDSIGELSE MOD Lokalplansforslag 1-1-139 butikker, bolig m.m., Bredgade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg
Midtby.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Ulla og Thina.
Som ejer af ejendommene Søndergade 3-5, Bredegade 18 og Nørregade 2, 9000 Aalborg skal jeg herved
fremkomme med følgende indsigelser og bemærkninger til ovennævnte lokalplanforslag:
Indledningsvis bemærkes, at det er åbenbart lettere at lade ens ejendomme forfalde igennem en lang årrække, og
derefter påstå, at den kun er ”nedrivningsværdig”, for på ny at få lov til at bygge nyt og totalt utidssvarende
byggerier!
Samtidig synes jeg det nye byggeri er blevet betydelig mere voldsomt og skygger betydeligt for mine lejere i
Søndergade/Bredegade.
Samtidig får altanerne indkig direkte i vores boliger. Herom senere.
Side 4: sidste afsnit: af dette fremgår det at der på de øvrige tager (1 – 4 etage) må være boliger og centerformål
m.v. Der gøres indsigelser mod centerformål m.v. på etagerne 1-4 , idet dette strider mod kommuneplanen!
Side 7: Der gøres indsigelse mod fældning af de fredede/bevaringsværdige træer på Bredegade Torv. Henset til
alvoren i at der er tale om fredede/bevaringsværdigede træer, ønskes det at klagen tillægges opsættende virkning,
idet der i tilfælde af afslag vil blive indgivet klage til Naturstyrelsen!
Side 8: Der gøres indsigelse mod nedrivning af Bredegade 12, idet ejeren igennem 10-15 år blot har ladet denne
forfalde med henblik på nedrivning. Det er en flot ejendom, som falder godt ind i omgivelser og godt kan revoveres.
Side 10: Planens historiske sammenhæng på det viste kort fra 1847 er et postulat i forhold til den foreslåede
bebyggelse, idet den jo ikke er i denne højde og mod min bygning!!!!! (se kort på side 11)

1

6. Indsigelse
Side 14: Det er korrekt, at de øvrige bebyggelser mod torvet er i 2-3 etager + høj tagrejsnings, men på ingen måde så
bombaststiks og markkant, som det foreslåede byggeri, som overhovedet ikke passer ind i de øvrige byggerier. Og i
øvrigt er i strid med nugældende kommuneplan.

Side 16: Hvordan placeringen af det kolossale bygningsværk Bredegade 12 ”forbedrer den visuelle kontakt mellem
Vor Frue Kirke Plads og Bredegade Torv til gavn for borgerne, er mig ubegribelig, og må alene stå for Hans
Andersens opfattelse eller være en kæmpe joke!!!!!
Side 17: afsnit 1: Der gøres indsigelse mod at de øvrige etager må anvendes til butiksformål, erhverv og øvrige
centerfunktioner. Dette er imod den nugældende kommuneplan.
Side 18-20: Bygningshøjder: Der anføres på side 19, at det kommende byggeri på Bredegade 12-16A skal
sammenholdes med bebyggelserne ved Bredegade Torv, Niels Ebbesens Gade og Søndergade, og man henviser til at
disse ejendomme har tagkvoter fra ca. 17,5 m til 20,9 m og gesimskvoterne for disse er fra ca. 14.5 m til 17.3 m.
Jeg skal i den anledning gøre opmærksom på at de 2 absolut nærmeste ejendomme, nemlig Bredegade 18 og
Søndergade 3-5, har henholdsvis 14 m til kip og 12,5 til kip.
Desuden gives der lov til yderligere placering af elevatortårn og andre tekniske anlæg med en højde på max. 2 m.
Jeg skal derfor på det kraftigste gøre indsigelser mod den påtænkte bygningshøjde.
Side 22: Altaner: Der er ikke noget så skønt som en dejlig altan til en bolig og det er efterhånden et krav til alle
boliger. Derfor søgte jeg også om lov til at etablere en sådan i ejendommen Søndergade 5, 2. sal lige overfor det nye
påtænkte projekt, men fik dog desværre afslag på dette, med den begrundelse, at der ikke kunne gives tilladelse til
at etablere altaner som skulle ”hænges uden på”.
Derfor gøres indsigelse imod at altanerne hænges udenpå og må bygges ind i ejendommen, idet disse kommer
meget tæt på mine bygninger (Søndergade 3-5/Bredegade 18)
Cykelparkering: Af det fremsendte prospektmateriale fremgår med al tydelighed, at bygherren slet ikke har afklaret
cykelnormernes parkeringskrav, idet der blot er afsat et cykelrum på nogle få m2.
Resten af de anførte cykelstiver er tegnet uden for bygherrens grund på offentlig areal og i øvrigt på
fortorv/brandvej!!!!
Side 23: Skyggevirkninger: Det er let at skrive at den ”nye bebyggelse opføres i den tætte by, hvor der allerede i dag
er en betydelig skyggepåvirkning fra den eksisterende bebyggelse”. Og forsætte med at der vil ”kunne opstå”
skyggescener for Bredegade Torv.
Ja, mon ikke!
Når en skøn lille, men meget forsømt ejendom i 2 ½ etage nedrives og erstattes af et kolossalt bygningskompleks på
4 etager + elevatortårn m.v., hvordan kan man da i sin vildelse fantasi da tro at det ikke giver skyggevirkninger for
naboer, så er man da hvis mere end naiv!
At det skulle give nogen begrænsninger i skyggevirkningerne på grund af at 4. salen er en såkaldt mansardetage, skal
man da hvis være arkitekt for at tro på.
Så under skyldig hensyntagen til ovennævnte må jeg kræve sol- og skyggeberegninger året rundt, der viser, hvordan
de kommende forhold vil være for mine ejendomme.
Derfor gøres indsigelse mod byggehøjden.
Side 29: Bevaringsværdig Bygning: Jeg kan ikke forstå, hvorfor en flot og bevaringsværdi bygning med en kategori 6
skal rives ned, blot fordi en bygherre lader den forfalde igennem en lang årrække.
Der gøres indsigelse imod nedrivning af bygningen.
Side 37: 5.1.Bebyggelsen omfang og placering: Der gøres indsigelser mod omfanget af bruttoarealet på 1.300 m2 i
byggefelt 2.
5.2. Etager: Der gøres indsigelse mod 3 etager + mansard og tagterrasser. (se side 18-20)
5.3: Der gøres indsigelse mod bygningshøjderne.(se side 18-20)
5.4: Der gøres indsigelse mod at altaner fremrykkes 1 m fra byggefelt (se side 22)
5.6: Der gøres indsigelse mod nedrivning (se side 29)
Side 42: Markiser: Der gøres indsigelser mod markiser udover i stueetagen.
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Side 45: 8.4.: Cykelparkering: Det fremgår udtrykkeligt at disse skal etableres på egen grund. (se side 22) Der gøre
derfor indsigelse mod at der ikke foreligger afklaring af cykelparkering på egen grund.
Der gøres ligeledes indsigelse mod etablering af de nye 20 stk. cykelparkering i Søndergade i gadeplan
i.f.t. de nuværende 5-6 stk., på Torvet , idet dette er en voldsom forøgelse af antallet.
Side 53: 15. Retsvirkninger: Såfremt min indsigelse mod fældning af de fredede træer på Bredegade Torv ikke
imødekommes, ønskes det at klagen tillægges opsættende virkning!
GENNERELLE INDSIGELSER:
NUVÆRENDE KOMMUNEPLAN 1.1.C5 – ARKITETUR-BYRUM OG LANDSKAB:
Området rummer en stor andel af bevaringsværdige enkeltbygninger, ligesom mange af de sammenhængende
bygninger indgår i, er bevaringsværdige.
Ved fremtidige ændringer skal områdets særlige historiske karakter bevares og styrkes!
Bygninger skal tilpasses eksisterende og bygninger må ikke virke dominerende i forhold til gadens helhed.
Dette synes på ingen måde at være tilfældet med det godkendte projekt, som hermed gøres indsigelse imod.
FUNDERING:
Jeg skal i forbindelse med et evt. fremtidigt byggeri gøre opmærksom, at ejendommen Bredegade 18/Nørregade 2 i
forbindelse med en total renovering i 2007/08 fik soklen forstærket for et millionbeløb, idet huset havde ”sat sig”
over en lang årrække før min ejer tid. Dette blev udført alene med pressede pæle af hensyn til de omkringliggende
bygninger.
Det er derfor af stor betydning at et evt. nyt byggeri alene får lov til at foretage fundering på samme måde og ikke
funderer ved nedramning af pæle og grundvandssænkning med risiko for alle de omkringværende ejendomme..
Dette gøre indsigelse imod.
Jeg håber at forvaltningen vil behandle mine indsigelse positivt, og imødeser venligst en bekræftelse for modtagelse
af denne mail.

Med venlig hilsen
John Nørgaard Erhvervsejendomme A/S
John Nørgaard
Adm. dir.
Rådhuspladsen 16.
1550 København V.
tlf. 22 21 88 88
e-mail: jn@jnerhvervsejendomme.dk
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ID: 1315
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
28. februar 2020 11:27
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 28-02-2020 11:27:00
Navn: Jonas Jakobsen
Adresse: Søndergade 14
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98 12 94 54
Email: j.jakobsen@kirkenskorshaer.dk
Emne: Indsigelse fra Kirkens Korshær
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1316
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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Indsigelse vedr. byggeri på Bredegade Torv og i Niels Ebbesensgade, Aalborg
Midtby.
Kirkens Korshær i Aalborg har siden 1980 drevet varmestue for mennesker med hjemløshed, misbrug,
psykiske lidelser og ensomhed tæt inde på livet. Siden december 2014 har vores varmestue ligget i
Søndergade 14, som desuden rummer genbrugsbutik, kontorer og tilbud til socialt udsatte
børnefamilier. Varmestuen tilbyder overnatning, mad, bad, tøj, rådgivning og støtte samt muligheden
for at opholde sig i trygge rammer.
Varmestuen har åbent 16 timer i døgnet, alle ugens dage, hele året rundt og besøges på nuværende
tidspunkt af mellem 60-110 forskellige brugere i dagtimerne (kl.9-15) og mellem 25-45 forskellige
brugere om natten (kl. 21-07). Antallet af udsatte mennesker der benytter varmestuen er steget ca. 70
procent de sidste 5 år og det lader til, at denne tendens fortsætter.

Med denne indsigelse ønsker Kirkens Korshær at gøre opmærksom på 3 temaer:
Hensyntagen til hjemløse og udsatte borgere i Aalborg.
Kirkens Korshær har en velbegrundet bekymring for, at der med etablering af det påtænkte byggeri på
Bredegade Torv, vil ske en stigning i miskreditering af de mennesker, der benytter vores varmestue i
Søndergade. Vi er undrende overfor, at der i den detaljerede projektbeskrivelse ikke med et eneste ord
er nævnt, at Kirkens Korshær driver varmestue i Søndergade 14 og vi anbefaler derfor at både
bygherre og de kommende beboere samt erhvervsdrivende i ejendommen bliver gjort særskilt
opmærksom på Kirkens Korshærs tilstedeværelse og indsats i området.
Indgangen til den nye ejendom påtænkes at vende ud mod Søndergade og vil således blive placeret ca.
8 meter fra porten, der fungerer som indgang til vores varmestue. Varmestuen tager imod ml. 80 – 140
forskellige udsatte borgere i døgnet og der må derfor forventes en væsentlig aktivitet ind og ud af
porten i varmestuens åbningstid ml. kl. 9-15 og ml. kl. 21-07. Der må desuden forventes aktivitet og
ophold af mindre grupper af hjemløse og udsatte borgere umiddelbart før og efter varmestuens
åbningstider. Kirkens Korshær ønsker ikke, at hjemløse og socialt udsatte borgere i Aalborg bliver
miskrediteret og vi vil derfor gerne bidrage til dialog om vores indsats og hvordan vi i fællesskab kan
gøre livet lettere for en yderst sårbar gruppe af mennesker.
Vi anser det som helt centralt, at der, såfremt et byggeri sættes i gang, tages høj grad af hensyn til de
hjemløse og udsatte borgere, der færdes og opholder sig i området, både under byggeriets opførelse
og ved den efterfølgende drift af den nye ejendoms butikker og boliger. Kirkens Korshær vil gerne
allerede inden byggeriets påbegyndelse gøre opmærksom på, at der må forventes en mærkbar stigning
i antallet af naboklager fra beboere og erhvervsdrivende i den nye ejendom, da bygningens tæthed og
placering vil betyde at de mennesker, der benytter vores varmestue, må forventes at tage ophold ved
både indgangsparti til ejendommen samt på de omkringliggende grønne områder. Kirkens Korshær
anbefaler derfor, at det grønne område der påtænkes placeret i Niels Ebbesens Gade ud mod Vor Frue
Kirke, gøres til et hellested for udsatte borgere, hvor længerevarende ophold tillades. En del af
Aalborgs DNA er, at vi i fællesskab tager vare på udsatte mennesker. Det er vi gode til i Aalborg og det
bør også komme til udtryk i forbindelse med byfornyelser og forandringer af byens miljø og indretning.

7. Indsigelse

2. Placering af affaldscontainere foran Kirkens Korshærs genbrugsbutik
Den påtænkte placering af nedgravede containere til affald er kritisk for vores genbrugsbutik. En
væsentlig del af vores sociale indsats for udsatte borgere i Aalborg finansieres af den indtjening, vi har i
butikken og vi er bekymrede for, at affaldscontainerne vil betyde nedgang i antal kunder i butikken, da
containerne dels vil skæmme området og dels vil begrænse synligheden af vores butik set fra gågaden.
Containernes placering vil desuden være til gene ift. af- og pålæsning af effekter til butikken.
2. Påpasselighed ift. lokalområdet
Kirkens Korshær har en lokal interesse i, at et evt. byggeri ikke medfører skader på de omkringliggende
ejendomme og at byggeriets omfang ikke skæmmer lokalområdet.
Vi forudsætter, at byggeriet sker under stor opmærksomhed på de omkringliggende ejendomme,
hvoraf de fleste er af ældre dato, Vor Frue Kirke inkl., og dermed er let påvirkelige ift. sætningsskader,
ændring af grundvandshøjde mm.
Der bør desuden tages hensyn til højden på et evt. nyt byggeri, så det ikke begrænser lysindfald på
områdets pladser og ejendomme samt skæmmer det lokale bybillede med Vor Frue Kirke som central
attraktion.
Med venlig hilsen
Jonas Jakobsen
Leder, Kirkens Korshær i Aalborg
Søndergade 14, Aalborg
Tlf. 98 12 94 54
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. marts 2020 20:28
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 03-03-2020 20:28:00
Navn: Thomas Lønstrup
Adresse: Søndergade 12 2.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: loenstrupthomas@gmail.com
Emne: Offentlig høring
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som beboer på øverste etage i Søndergade 12.
Bygningen vil skæmme vores lys indfald og udsigt gevaldigt. Lige nu har vi fra køkkenet udsigt hele vejen ned ad
Fjordgade og ned til Limfjorden.
Ydermere vil vores lysindfald blive begrænset især om sommeren, da vi primært af vinduer mod nord og syd.
Vi har også parkering i gården, hvilket især bliver en udfordring med en bygning overfor, da vejen er meget smal.
Som det ser ud nu bruger vi pladsen overfor, til at vende bilen og bakke ind.
ID: 1317
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
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Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. marts 2020 19:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 04-03-2020 19:58:00
Navn: Vor Frue Sogns Menighedsråd
Adresse: Frue Kirkeplads
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: Kontor@vorfrue.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse vedr. lokalplanforslag 1-1-139 af 27.12.2019, påtænkt byggeprojekt Bredegade 10 & 12, 9000 Aalborg.

Vor Frue Sogns menighedsråd har på møde onsdag den 26.2.2020 besluttet at gøre følgende indsigelse overfor
påtænkt byggeri i kirkens umiddelbare nærhed, på hjørnet af Niels Ebbesens Gade og Bredegade 10 og 12.

Vores væsentligste indvendinger mod byggeplanerne er som følger:

1. Selve byggeprocessen, herunder en mulig grundvandssænkning og pilotering
Vor Frue Kirkes fundament, der delvis er fra 1100 tallet - og med senere ombygninger gennem tiden og senest i
1877, er opført på underlag af tørvelag, som er meget følsomt overfor rystelser og ændringer i grundvandsspejlet,
der giver anledning til, at sætninger fortsat udvikles eller accellererer. Det ved vi af bitter erfaring fra tidligere
projekteringsarbejder omkring kirken.

Kirkens tårn er ude af lod. Vi får foretaget årlige kontrolmålinger af dette ved landinspektør. Heldigvis er
ændringerne ikke blevet værre, og de sidste år har tårnet stået stille.
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Vi er meget opmærksomme på, at denne ubalance ikke må udvikle sig yderligere, med mulige uforudsigelige
konsekvenser for kirken og nabohusene i Peder Barkes Gade og Hjelmerstald.

Såvel grundvandssænkning som pilotering kan give store i værste fald uoprettelige skader på pælene under kirken,
da disse ikke tåler udtørring. Såvel som på selve kirkebygningen i form af revnedannelse.

Menighedsrådet må ved evt. byggeri tage forbehold overfor bygherre og myndighed ved grundvandssænkning,
tillige hvis der sker varig sænkning af grundvandet. Dette vil kræve minutiøse forarbejder under og i kirken i form af
registreringer før, under og efter en byggeproces med de hertil forbundne juridiske implikationer.

Endvidere vil menighedsrådet stille det som et ufravigeligt krav, at der ved evt. pilotering anvendes borede pæle i
stedet for nedrammede pæle.

2. Indvirkning på nærmiljø og byrummet ved Kirken

Vor Frue Kirkes menighedsråd vil helt generelt forudsætte, at de i lokalplanforslaget angivne koter, taghøjder og
visualiseringer er retvisende.

• Byggeriets grundplan er blevet betydeligt bedre end i det oprindelige lokalplanforslag. Selve byggeriet falder dog
arkitektonisk set ikke naturligt ind i omgivelserne, hvor mange historiske huse præger bymiljøet.
• Byggeriet vil uundgåeligt skabe kaotiske trafikforhold med af- og pålæsning ud for Vor Frue Kirke.

• Vor Frue Kirke blev, i forbindelse med den tidligere kommunale omdannelse af Vor Frue Kirkeplads, hvor bl.a.
mange P-pladser omkring kirken blev fjernet, lovet, at kirken ikke ville blive spærret mere inde, end den allerede er.
Det er derfor positivt, at lokalplanforslaget åbner op for udsigt og torvedannelse fra Bredegade mod kirken.

Vor Frue Sogns Menighedsråd finder det dog afgørende vigtigt, at Bredegade Torv (den nordligste del af Niels
Ebbesensgade og rummet imellem Bredegade 10 og 12, delområde B på Kortbilag 2, side 65) udvides til at være ét
stort nord-sydgående torv, ved at lave en visuel og belægningsmæssig sammenhæng imellem Bredegade Torv og
Frue Kirkeplads øst for kirken, helt frem til kirkens mur. Borgerne skal kunne opfatte dette område som ét
sammenhængende nord-sydgående torv, fra Bredegade til kirken.

I den forbindelse er det afgørende vigtigt, at den påtænkte nye belægning på Niels Ebbesens Gade indenfor
lokalplanområdet udvides sydpå til hele området øst og nordøst for Vor Frue Kirke, hvor der i dag er en meget ujævn
brostensbelægning, der ikke kan passeres af gangbesværede, ældre med rollator m.v.
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Vor Frue Sogns Menighedsråd vil gerne overbevises om, at affaldshåndteringen fra starten løses på en måde, som
ikke generer og skæmmer kirken i den daglige drift - en pendant hertil er de mange affaldscontainere i passagen
Bredegade 6. Vi vil gerne på et tidligt tidspunkt orienteres om, hvilken nedgravet løsning der vælges, og hvor denne
placeres. Det er afgørende for torvets funktion, at molokkerne ikke placeres på det nye sammenhængende torv.

For at sikre, at borgerne får den bedste mulighed for at opfatte området fra Bredegade til kirken som ét
sammenhængende torv, bør placeringen af nye træer, som vist med principiel placering på lokalplanforslagets
Kortbilag 2, side 65, ændres, så træerne ikke anbringes midt i det nye sammenhængende torv.

Menighedsrådet foreslår, at der laves fast hastighedsbegrænsning på 15 km/t, for at sikre at det nye store torv kan
fungere efter hensigten.

Vi er opmærksomme på, at den sydligste del af det nye store torv ligger udenfor lokalplanområdet. Menighedsrådet
skal derfor opfordre til en tidlig dialog, der sikrer at de nødvendige belægningsarbejder m.v. udføres samlet.
Alternativt må lokalplanområdet udvides mod syd.

Vor Frue Sogns Menighedsråd har i forbindelse med indsigelsen konsulteret arkitekt Per Seeberg, som er kirkens
bygningssagkyndige arkitekt, samt Budolfi Provsti og Aalborg Stift.

Med venlig hilsen
pv. Vor Frue Sogns Menighedsråd Bente Toft-Nielsen
ID: 1318
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr
3

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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10. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. marts 2020 13:26
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 05-03-2020 13:26:00
Navn: Mogens Normann Frennesen
Adresse: Nørregade 2. 2 tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20750730
Email: frenne@privat.dk
Emne: Lokalplan 1-1-139
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelser vedr. lokalplanforslag 1-1-139 omhandlende et påtænkt byggeprojekt Bredgade 10 & 12 Aalborg C.
Fra den 15. oktober 2019 blev vi de lykkelige lejere af lejligheden Nørregade 2 2 tv. / Bredgade 18. /Søndergade 3-5
Vi faldt blandt andet for lejlighedens beliggenhed og fine lysindfald - specielt fra syd. Herudover var vi glade for de
omkringliggende ejendommes placering i forhold til lejligheden.
Med baggrund i ovenstående ønsker vi derfor, at komme med følgende indsigelser, i forholdt til den påtænkte
lokalplan for området.
Vi ønsker at gøre indsigelse mod fældning af de fredede træer på Bredgade torv. Disse træer betydning i forhold til
området generelt, og for os i særdeleshed, betyder at vor klage tillægges opsættende virkning - der i tilfælde af
afslag, vil blive indgivet til naturstyrelsen.
Vi ønsker også at gøre indsigelse mod planerne om at etablerer altaner på Bredgade 12. I forhold til vores lejlighed,
vil nogle af altanerne komme endog meget tæt på vore vinduer Søndergade 3-5 / Bredgade18.
Den påtænkte placering af den store og højere ejendom Bredgade 12, vil afstedkomme betydelige skyggevirkninger
på dele af Bredgade torv, og ejendommene i den østlige del af torvet og starten af Søndergade. Vi gør derfor
indsigelser mod bygningshøjden.
Samlet set ønsker vi derfor at gøre indsigelser gældende for bebyggelsens omfang og placering - specielt i forhold til
bygningshøjder, og placering af altaner.
Det er ubegribeligt, at det ser ud til, at man fortsætter den kedelige udvikling der hidtil har gjort sig gældende flere
steder, med meget tæt nybyggeri ved blandt andet havneområdet mod øst, Eternitten, Godsbanen, - ja, hvad det
ellers er på vej af samme skuffe.
Lad det nu ikke fortsætte ind i den gamle del af dejlige, hyggelige Aalborg. Tak....
Med venlig hilsen
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10. Indsigelse

Mogens Normann Frennesen
frenne@privat.dk

ID: 1319
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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11. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. marts 2020 16:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 05-03-2020 16:53:00
Navn: Henriette og Claus
Adresse: Slusevej 70
Postnr:
By:
Tlf: 40522720
Email: cl@gn-as.dk
Emne: INDSIGELSE vedr. Lokalplanforslag 1-1-139, butikker,boliger mm. Bredegade og Niels Ebbsens Gade, Aalborg
Midtby
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Ulla og Thina
Som ejer af ejendommen Søndergade 12, 9000 Aalborg skal vi herved fremkomme med følgende indsigelser og
bemærkninger til ovennævnte lokalplanforslag:
For god ordens skyld bekræft venligt på mail fremsendte indsigelse mod lokalplan forslaget.
Aabybro d. 4 marts 2020
INDSIGELSE vedr. Lokalplanforslag 1-1-139, butikker,boliger mm. Bredegade og Niels Ebbsens Gade, Aalborg Midtby
Som ejer af ejendommen Søndergade 12 , 9000 Aalborg , ønsker vi at gøre følgende indsigelser mod ovennævnte
lokalplanforslag , der i grove træk går ud på at nedrive en flot gammel og bevaringsværdig bygning , Bredegade 12 ,
og herefter opføre et højhus , der overskygger alle de omkringliggende bygninger mht højde , store vinduer , altaner
osv.
Vi købte ejendommen Søndergade 12 i maj 2019 , så vi lidt til et tidligere lokalplansforslag vedr. nedrivning af
Bredegade 12 og opførelse af nyt byggeri , her og vest for i Niels Ebbesens Gade ( Bredegade 10) . Vi vægtede ikke
forslaget tungt ifht købet af Søndergade 12 , idet vi ikke i vores vildeste fantasi kunne forestille os, at det ville ’blive
til noget’ .
Vi kunne ikke forestille os, at det ville komme på tale i den gamle bydel af Aalborg . Men nu er vi endnu mere
målløse over det nye forslag . Langt værre end det første , højere, fortættende , voluminøst med STORE vinduer og
altaner ud mod gadeplan …..og vi kunne blive ved . Alt dette får os til, at komme med følgende indsigerser :
1 . INDSIGELSE mod, at nedrive ejendommen Bredegade 12 og ejendommen Bredegade 10 .
Aalborg er en gammel middelalderby , en historisk by , med mange arkæologiske interessante områder og smukke
gamle bygninger og i en håndværksstil vi nok aldrig får at se igen .
Restaurering af bygningen er bestemt mulig , det kræver blot, at viljen er der .
1

11. Indsigelse
Ejendommen kunne let om- og tilbygges , så facaderne blev mere harmoniske og bagfacaden mod Bredegade Torv
kunne føres tilbage til, det oprindelige med bindingsværk på gavlen ( historisk sammenhæng , foto af Bredegade 12
1975-1985) Der er herefter en baggård med udhus , der fint kan ændres til andet formål end i dag . Bygningen
Bredegade 12 kan moderniseres og ombygges , så den igen fremstår smuk .

Hvad angår Bredegade 10 , så kan man se, at denne bygning på gårdsiden , er oprindelig , altså lav , ind mod Vor
Frue Plads . Det kan den forsat blive ved med, at være, her ses der igen hvordan mislighold og ’billige løsninger kan
’ødelægge’ flotte gamle bygninger . Denne bygning har haft ornamentik på facaden , hvor mon den blev af ?
Vi kan blive enige om, at begge bygninger trænger til en ’ansigtsløftning’, og at det der i dag ligger mellem
Bredegade torv og Søndergade, ser lidt rodet ud , men det er da ikke en anledning til ’bare’, at rive ned ,
overhovedet ikke .
Smid væk og ’køb’ nyt er vist ikke trenden lige nu . Man får lidt mistanke om, at grundejer bevidst har ’ladet stå til’
med de to bygninger. Vi kan læse, at Bredegade 12 er renoveret i 2001 . Spørgsmålet er så, om det betyder ,
’skrællet’ igen og ’sminket op ’ ?
Man kan selvfølgelig ikke ’tvinge ’ en grundejer til, at udvikle på de to ejendomme , men der må jo være regler for,
hvad der er passende restaurering og krav om udseendet på de gamle historiske ejendomme .
Hvis ikke grundejer er villig til, at kære for de gamle bevaringsværdige ejendomme , så må han jo sælge til andre, der
er villige til, at investere i den rette restaurering.
Hvad angår den ’lille’ plads ( må oprindelig være Bredegade 14+16 og bagtil Søndergade 2-10 ) med bænke ,cykel
parkering , pølsevogn mm. så er det lidt rodede udtryk jo blot et spørgsmål om, at rokere rundt på de elementer,
der SKAL være her og med en ombygning af baggården ( mod Søndergade ) kan der skabes et fint miljø under de
gamle træer .
2. INDSIGELSE mod at fælde træerne ved Bredegade Torv. Vi formoder, at de er fredet og det er ikke nemt, at få
’etableret’ nye træer , i så tæt bebyggelse igen . Der bliver nærmest ikke plads til træer overhovedet ….. træerne
langs Bredegade 10 er vel også noget værd ? Når vi ser på Kortbilag 3- Illustrationsplan Lokalplan 1-1-139, så er det
meget nemt at ’drysse’ nogle træer på tegningen hist og pist …..hermed menes, at næsten halvdelen af de træer der
er på tegningen , overhovedet ikke eksisterer ( to af dem står sågar ude i vejen , Niels Ebbesensgade 3-9 ) hvis
træerne ved Bredegade torv fjernes, er der stort set ikke mulighed for at plante træer andre steder . Dog er der det
’nye’ torv for enden af Niels Ebbesensgade op mod Bredegade, men her står jo 6 fine træer i forvejen.
3. INDSIGELSE mod opførelse af ny bygning Bredegade 12-16 og Bredegade 10 For vores vedkomne er det
bygningen Bredegade 12-16, der er det værste scenarie ifht vores ejendom Søndergade 12 . Denne nye bygning
bliver tilsyneladende højere end alle de omkring -liggende bygninger . Dette giver skygge til alle ejendomme i
Søndergade, men også til bygningen Bredegade 10 . Velvidende at Illustrationsplanen ( kortbilag 3 ) kun er
vejledende , så er det dog det vi har, at forholde os til . På denne tegning er skyggevirkningen forsøgt illustreret , ved
skygger tegnet på sådan, at solen skinner fra nord-vest . Solen kommer da også derover , inden den går ned , i nogle
få uger omkring midsommer . En meget misvisende (vejledende) tegning . Ingen tvivl om, at der er forsøgt at ’pynte’
på hele det færdige projekt . Søndergade 12 kommer virkeligt til at ligge i skyggen .
Det er morgensolen der forsvinder, men også det gennerelle lysindfald vil blive væsentlig ringere .
Søndergade 12 er en bevaringsværdig industribygning med flot arkitektur, her findes der kun vinduer på vest og
nordside af bygningen , så lysindfaldet er af stor betydning , også på nord siden ( som i virkeligheden er nordnordøst)
Udsigten samt lysindfald forsvinder helt, og der vil blive meget mørkt inde i ejendommen (Søndergade 12).
Der er nu en dejlig udsigt igennem de lette træer (specielt om vinteren ) hvor man lige præcis kan skimte fjorden .
Den bliver så lavet om til indkig direkte ind i en anden lejlighed eller altan. Når vi er ved altaner , så mener vi ikke, at
det er lovligt, at sætte altaner på bygningen ud mod offentlig vej og arealer , eller ?
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11. Indsigelse
I gården har vi en enkelt parkeringsplads , der i dag deles af to brugere . Der er ikke så meget bredde på ’porten’ ,
hermed bliver det nu umuligt at få adgang til gården i bil, med en bygning så tæt på.

Den nye bygning er alt for klodset, og alt for høj i dette byrum, meget højere end de omkring liggende bygninger
(koter opgivet i det udsendte materiale passer ikke), den forslåede bygning, ville passe bedre ind, hvor der er andre
nyere og moderne bygninger eksempelvis Østre havn el. lign. Den vil ødelægge den grønne plet og det ’åndehul’
der er brug for i denne gamle bydel .
Sidst men ikke mindst, er der Grundejeren af Bredegade 10 -12 , som vi slet ikke trygge ved.
Han er konstant i søgelyset for en stribe af ulovligheder i forbindelse med byggerier , nedbrydning, hærværk,
selvtægt mm. Hvis han får lov, at rive ned og bygge op igen , ja så kan vi ikke stole på, at det tilladte bliver
overholdt, meget meget langt fra.
Vi insistere på, at de gamle bevaringsværdige bygninger for lov at stå, og de bevares for efter tiden. Det er jo netop
det, vi skal markedsfører Aalborg på en historisk flot gammel middelalder by, med flotte bevaringsværdige
bygninger.
De er en del af vores fælles kulturarv, og skal bestemt ikke rives ned.
Er der spørgsmål til det fremsendte kontakt venligst Claus Lønstrup tlf. el. På mail <mailto:cl@gn-as.dk>
Med venlig hilsen Henriette og Claus Lønstrup
ID: 1320
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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12. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
10. marts 2020 10:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 10-03-2020 10:18:00
Navn: Marie Johansen
Adresse: Thulebakken 1
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98 18 80 88
Email: kmaal@km.dk
Emne: Bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 1.052 og lokalplan 1-1-139
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1325
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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12. Indsigelse

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden

Sag nr. 2018 - 28206 / Akt. nr. 828398
MJOH
Dato: 9. marts 2020

Aalborg Kommune
(sendt med e-mail til: plan.udvikling@aalborg.dk)

Bemærkninger til kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m.,
Bredgade, Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby.
Aalborg Stift har gennemgået de offentliggjort planforslag vedrørende et areal beliggende ved
Bredgade og Niels Ebbesens Gade i Aalborg. Arealet, der er udlagt i lokalplanen, er beliggende blot
ca. 15 og 25 meter fra Vor Frue Kirke.
I forbindelse med offentliggørelsen af et tidligere lokalplanforslag i 2018, for det sammen området,
valgte Aalborg Stift at fremsende en indsigelse jævnfør bestemmelserne i planlovens § 29, stk. 3.
Dette planforslag blev efterfølgende aflyst.
Aalborg Stift kan konstateret, at det nye lokalplanforslag er en forbedring i forhold til det tidligere
lokalplanforslag. Åbningen mellem Bredgade og Vor Frue Plads er blevet større. Bebyggelsen
Bredgade 10, har størst betydning for Vor Frue Kirke og bebyggelsen er her blevet forenklet og bedre
tilpasset eksisterende bebyggelse på Bredgade 8. Ligeledes er alternes fremspring blevet reduceret.
Aalborg Stiftsøvrighed finder derfor ikke anledning til at fremsende en indsigelse, men henleder i
stedet opmærksomheden på nedenstående bemærkninger.

Fundering
Aalborg Stift skal anmode Aalborg Kommune om at sikre, gerne via en tilføjelse til bestemmelserne
i lokalplanen, at der i forbindelse med anlægsarbejdet i lokalplanområdet alene sker fundering og
spunsning på baggrund af en geoteknisk undersøgelse og vurdering, hvor der er særligt fokus på Vor
Frue Kirke. Aalborg Stift skal henstille til, at der ikke sker pilotering i området, da Vor Frue Kirkes
fundament, der delvist er fra 1100-tallet, er opført på underlag af tørvelag, som er meget følsomt over
for rystelser og grundvandssænkning.
Såfremt der er behov for pilotering, bør udgangspunkt være, at dette foretages via den mest
skånsomme fremgangsmåde fx ved at bore pælene ned.

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk

12. Indsigelse

Aalborg Stiftsøvrigheden vil foreslå, at der aftales en overvågning af Vor Frue Kirke i lighed med
den overvågning, der har fundet sted ved Budolfi Kirke i forbindelse med anlæggelsen af Budolfi
Plads.

Grundvandssænkning
Aalborg Stiftsøvrighed skal henstille til, at der ved en nødvendig, midlertidig grundvandssænkning,
alene bør gives tilladelse til dette, såfremt udstrækningen og tidsperioden styres, så risikoen for skader
på nærtliggende bygninger, herunder Vor Frue Kirke minimeres.
Aalborg Stiftsøvrigheden skal henstille til, at der i forbindelse med en eventuel tilladelse til
grundvandssænkning, bør stilles krav om en gennemgang – med opremsning af fordele og ulemper –
af de metoder, der anvendes ved sænkningen af grundvandet.
Der bør derudover udføres en beregning af sænkningens udbredelse i omgivelserne ved de forskellige
metoder og opstilles et overvågningsprogram i eksisterende eller nye moniteringsboringer. Endvidere
bør der udføres en vurdering af, hvorledes sænkningen af grundvandet vil påvirke Vor Frue Kirke.
Endelige bør der – byggeriets start – foreligge en plan for afværgeforanstaltninger, hvis det viser sig,
at grundvandssænkningen medfører ulemper, der ikke var indregnet i planlægningen af
konsekvenserne af grundvandssænkningen.
Ligeledes vil Aalborg Stiftsøvrigheden anbefale Vor Frue Sogns Menighedsråd, at kirken
fotograferes for at der derved sker en registrering af Vor Frue Kirke nuværende tilstand.
Aalborg Stift er naturligvis indstillet på at indgå i drøftelser sammen med Vor Frue Sogns
Menighedsråd og Aalborg Kommune, vedrørende eventuelle tiltag, der berører Vor Frue Kirke.

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Kopi til orientering:
Vor Frue Sogns Menighedsråd
Aalborg Budolfi Provsti

13. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
11. marts 2020 10:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 11-03-2020 10:32:00
Navn: Jørgen Andersen formand for Midtbyens Samråd
Adresse: Møllegade 6.1.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: Jbirkemose54@gmail.com
Emne: Lokalplanforslag 1-1-139
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Lokalplanområdet er beliggende i den historiske del af Aalborg,,og nybyggeri skal være tilpasset i skala og
materialer. Torvet skal i højere grad end i dag orientere sig mod Vor Frue Kirke.
Vi gør derfor indsigelse mod udformningen af område A1.
Området er for højt og for
ID: 1328
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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14. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
12. marts 2020 00:27
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 12-03-2020 00:27:00
Navn: Ole Kamp
Adresse: Langesgade 12, 1. Sal.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 3070 1655
Email: ole@olekamp.dk
Emne: Vor Frue Kirkes indsigelse - i forhold til forslaget
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vor Frue Sogns Menighedsråd, Niels Ebbesens Gade 22 c 9000 Aalborg
By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Indsigelse vedr. lokalplanforslag 1-1-139 af 27.12.2019, påtænkt byggeprojekt Bredegade 10 & 12, 9000 Aalborg.
Vor Frue Sogns menighedsråd har på møde onsdag den 26.2.2020 besluttet at gøre følgende indsigelse overfor
påtænkt byggeri i kirkens umiddelbare nærhed, på hjørnet af Niels Ebbesens Gade og Bredegade 10 og 12.
Vores væsentligste indvendinger mod byggeplanerne er som følger:
1. Selve byggeprocessen, herunder en mulig grundvandssænkning og pilotering
Vor Frue Kirkes fundament, der delvis er fra 1100 tallet - og med senere ombygninger gennem tiden og senest i
1877, er opført på underlag af tørvelag, som er meget følsomt overfor rystelser og ændringer i grundvandsspejlet,
der giver anledning til, at sætninger fortsat udvikles eller accellererer. Det ved vi af bitter erfaring fra tidligere
projekteringsarbejder omkring kirken.
Kirkens tårn er ude af lod. Vi får foretaget årlige kontrolmålinger af dette ved landinspektør. Heldigvis er
ændringerne ikke blevet værre, og de sidste år har tårnet stået stille.
Vi er meget opmærksomme på, at denne ubalance ikke må udvikle sig yderligere, med mulige uforudsigelige
konsekvenser for kirken og nabohusene i Peder Barkes Gade og Hjelmerstald.
Såvel grundvandssænkning som pilotering kan give store i værste fald uoprettelige skader på pælene under kirken,
da disse ikke tåler udtørring. Såvel som på selve kirkebygningen i form af revnedannelse.
1
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Menighedsrådet må ved evt. byggeri tage forbehold overfor bygherre og myndighed ved grundvandssænkning,
tillige hvis der sker varig sænkning af grundvandet. Dette vil kræve minutiøse forarbejder under og i kirken i form af
registreringer før, under og efter en byggeproces med de hertil forbundne juridiske implikationer.
Endvidere vil menighedsrådet stille det som et ufravigeligt krav, at der ved evt. pilotering anvendes borede pæle i
stedet for nedrammede pæle.
2. Indvirkning på nærmiljø og byrummet ved Kirken
Vor Frue Kirkes menighedsråd vil helt generelt forudsætte, at de i lokalplanforslaget angivne koter, taghøjder og
visualiseringer er retvisende.
• Byggeriets grundplan er blevet betydeligt bedre end i det oprindelige lokalplanforslag. Selve byggeriet falder dog
arkitektonisk set ikke naturligt ind i omgivelserne, hvor mange historiske huse præger bymiljøet.
• Byggeriet vil uundgåeligt skabe kaotiske trafikforhold med af- og pålæsning ud for Vor Frue Kirke.
• Vor Frue Kirke blev, i forbindelse med den tidligere kommunale omdannelse af Vor Frue Kirkeplads, hvor bl.a.
mange P-pladser omkring kirken blev fjernet, lovet, at kirken ikke ville blive spærret mere inde, end den allerede er.
Det er derfor positivt, at lokalplanforslaget åbner op for udsigt og torvedannelse fra Bredegade mod kirken.
Vor Frue Sogns Menighedsråd finder det dog afgørende vigtigt, at Bredegade Torv (den nordligste del af Niels
Ebbesensgade og rummet imellem Bredegade 10 og 12, delområde B på Kortbilag 2, side 65) udvides til at være ét
stort nord-sydgående torv, ved at lave en visuel og belægningsmæssig sammenhæng imellem Bredegade Torv og
Frue Kirkeplads øst for kirken, helt frem til kirkens mur. Borgerne skal kunne opfatte dette område som ét
sammenhængende nord-sydgående torv, fra Bredegade til kirken.
I den forbindelse er det afgørende vigtigt, at den påtænkte nye belægning på Niels Ebbesens Gade indenfor
lokalplanområdet udvides sydpå til hele området øst og nordøst for Vor Frue Kirke, hvor der i dag er en meget ujævn
brostensbelægning, der ikke kan passeres af gangbesværede, ældre med rollator m.v.
Vor Frue Sogns Menighedsråd vil gerne overbevises om, at affaldshåndteringen fra starten løses på en måde, som
ikke generer og skæmmer kirken i den daglige drift - en pendant hertil er de mange affaldscontainere i passagen
Bredegade 6. Vi vil gerne på et tidligt tidspunkt orienteres om, hvilken nedgravet løsning der vælges, og hvor denne
placeres. Det er afgørende for torvets funktion, at molokkerne ikke placeres på det nye sammenhængende torv.
For at sikre, at borgerne får den bedste mulighed for at opfatte området fra Bredegade til kirken som ét
sammenhængende torv, bør placeringen af nye træer, som vist med principiel placering på lokalplanforslagets
Kortbilag 2, side 65, ændres, så træerne ikke anbringes midt i det nye sammenhængende torv.
Menighedsrådet foreslår, at der laves fast hastighedsbegrænsning på 15 km/t, for at sikre at det nye store torv kan
fungere efter hensigten.
Vi er opmærksomme på, at den sydligste del af det nye store torv ligger udenfor lokalplanområdet. Menighedsrådet
skal derfor opfordre til en tidlig dialog, der sikrer at de nødvendige belægningsarbejder m.v. udføres samlet.
Alternativt må lokalplanområdet udvides mod syd.
Vor Frue Sogns Menighedsråd har i forbindelse med indsigelsen konsulteret arkitekt Per Seeberg, som er kirkens
bygningssagkyndige arkitekt, samt Budolfi Provsti og Aalborg Stift.
Med venlig hilsen
pv. Vor Frue Sogns Menighedsråd Bente Toft-Nielsen og Ole Kamp, formand for menighedsrådet
ID: 1329
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Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

3

15. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. marts 2020 09:27
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-139

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 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Dato: 17-03-2020 09:27:00
Navn: Per Svensson
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: psv180834@gmail.com
Emne: Bemærkninger til lokalplanforslag 1-1-139
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedlagt fremsendes mine bemærkninger til ovennævnte lokalplanforslag.
Med venlig hilsen Per Svensson

ID: 1331
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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PER SVENSSON ARKITEKT MAA FJORDGADE 2 9000 AALBORG 98164740 per@cervus.dk

Aalborg kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Aalborg, den 11. marts 2020

Vedr.: Lokalplan 1-1-139 Butikker, Boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesensgade,
Med skrivelse af 16.01.2020 har Aalborg kommune fremsendt lokalplanforslag 1-1-139.
Forslaget er en revision af lokalplanforslag 1-1-131. I tilslutning til kommentarerne herfra
til lokalplanforslag 1-1-131 af 27.10.2018 skal følgende bemærkes om det reviderede
lokalplanforslag 1-1-139:
Det forekommer fortsat ubegribeligt, at Aalborg agter at give mulighed for, at det lille
grønne område med mulighed for en beskeden udeservering skal nedlægges og erstattes med et meget bastant byggeri i 15 meters højde. Begrundelsen er tilsyneladende, at
der ønskes en byfortætning og flere boliger i Midtbyen.
Det, der er behov for, er tværtimod, at den grønne torvedannelse, hvor Bredegade,
Nørregade og Søndergade løber sammen, og som i over 40 år har fungeret som et åndehul for bydelens besøgende og handlende, bevares og forbedres. De foregående års
tomme butikslokaler begynder atter at vise sig i Nørregade, og gågadestrækningen som
helhed trænger til et attraktivt indslag.
Hvad angår ønsket om en forøgelse af boligantallet i Midtbyen, forekommer en opfyldelse
af dette ikke påtrængende nødvendig i betragtning af det kæmpemæssige boligbyggeri,
der er sket og stadig sker langs Havnefronten og i Østre Havn m.v.
Følgende forhold i lokalplanforslaget skal særligt omtales:
Skyggeforhold: Et forslag til en så tæt og høj bebyggelse i en eksisterende bystruktur
bør suppleres med skyggediagrammer, der angiver skyggegenerne på forskellige tider af
året og dagen. Det eneste sted i lokalplanforslaget, hvor der er tilløb til dette, er i Kortbilag
3, Illustrationsplanen, men den skygge, der er vist her, forudsætter, at solen står 50-60
grader over horisonten i nordvest – en situation, der aldrig forekommer. Dette må kaldes
vildledning og ikke vejledning. Det reelle er, at ”Bredgade Torvet” nu blot bliver stedet,
hvor Bredegade, Nørregade og Søndergade løber sammen – og som det meste af tiden
vil være i dyb skygge.
Parkering: Det nybyggeri, som lokalplanforslaget lægger op til, vil skabe behov for mange
nye parkeringspladser, men forslaget henviser blot til kommunens generelle parkeringsnormer og angiver ikke, hvor disse parkeringspladser kunne tænkes indrettet.

15. Indsigelse

Pilotering: Når og hvis dette bastante byggeri skal realiseres, bliver det nødvendigt at
foretage pilotering – formentlig med pæle. Der er i området mange bevaringsværdige
bygninger samt flere fredede bygninger (Nørregade 1, ca. 1560-1600, Nørregade 9, 1600tallet samt Fjordgade 2, ca. 1815).
Det er derfor af yderste vigtighed, at kommunen ved udstedelse af byggetilladelse, kræver
den mest skånsomme funderingsmetode anvendt af hensyn til de mange - og i denne
forstand skrøbelige - men værdifulde huse, f.eks. ved at pæle presses ned i stedet for, at
de bankes ned.
Ligeledes skal der stilles krav til evt.grundvandssænkning og lignende, således at ødelæggende sætningskader på omkringliggende huse undgås.

Med venlig hilsen

Per Svensson, arkitekt MAA

