1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. maj 2020 14:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 06-05-2020 14:15:00
Navn: Christian Granzow Holm
Adresse: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By:
Tlf:
Email: cghl@bane.dk
Emne: Vedr. fremlagte lokalplan1-2-121 med tilh. kommuneplantillæg 1.054, ingen Banedanmark bemærkninger
(BDK ID: 1609308)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1-2-121 med
tilhørende kommuneplantillæg 1.054 for "Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby 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: 1337
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
1

1. Indsigelse
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>
7. maj 2020 10:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 07-05-2020 10:00:00
Navn: Grundejerforeningen Lindholm Brygge
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: bit@post11.tele.dk
Emne: KOmmentarer og indsigelser til Forslag til Kommuneplantillæg 1-054 og Lokalplan 1-2-121 Boliger mm.
Kummerowsvej, Nørresundby
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse fra Grundejerforeningen Lindholm Brygge
ID: 1341
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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2. Indsigelse

2. Indsigelse

3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
15. maj 2020 16:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 15-05-2020 16:41:00
Navn: Keld Poulsen
Adresse: Anders Nielsens Vej 19, st. 5
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 25216364
Email: keld@keldp.dk
Emne: Kommentarer til liokalplan 1-2-121, Kummerowsvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kommentarer til lokalplan 1-2-121 , Kummerowavej, Lindholm, maj 2020.
1. Grøn kile.
Der bør etableres en grøn kile fra Lindholm Strandpark til Lindholm Søpark. Især børn og ældre vil have glæde af en
sikker og fredelig stiforbindelse.
2. Forbedrede forhold for gående og cyklister.
Adskil gående og cyklende trafik gennem Lindholm Strandpark og på Lindholm Brygge.
3. Dagligvarebutik i området.
De mange beboere i området har stort behov for en nærliggende dagligvarebutik.
4. Adgangsveje.
Anders Nielsens Vej skal aldrig nogensinde være adgangsvej for flere end de nuværende beboere.
5. Parkeringspladser.
Der skal etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser. Erfaring har lært os, at der skal flere parkeringspladser til,
end man umiddelbart forventer fx: 1,5 p-plads pr. bolig.
6. Bevar de gamle industribygninger.
I det gamle industriområde er der i dag kun bevaret a) DAC’s elværksbygning (leverede strøm til hele Vendsyssel i
1940’erne) og værksteder og b) ”Taarnborg”, Kummerowsvej 5, tidligere mejeri og mælkekondenseringsfabrik (fik
bl.a. mælk fra Egholm, deraf navnet Mælkekajen, der i dag er en del af Lindholm Brygge Bådelaug).
Med venlig hilsen
Keld Poulsen
Anders Nielsens Vej 19, st. 5
9400 Nørresundby
1

3. Indsigelse

ID: 1344
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.

2

3. Indsigelse

Kommentarer til lokalplan 1-2-121 , Kummerowavej, Lindholm, maj 2020.
1. Grøn kile.
Der bør etableres en grøn kile fra Lindholm Strandpark til Lindholm Søpark. Især børn og ældre vil
have glæde af en sikker og fredelig stiforbindelse.
2. Forbedrede forhold for gående og cyklister.
Adskil gående og cyklende trafik gennem Lindholm Strandpark og på Lindholm Brygge.
3. Dagligvarebutik i området.
De mange beboere i området har stort behov for en nærliggende dagligvarebutik.
4. Adgangsveje.
Anders Nielsens Vej skal aldrig nogensinde være adgangsvej for flere end de nuværende beboere.
5. Parkeringspladser.
Der skal etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser. Erfaring har lært os, at der skal flere
parkeringspladser til, end man umiddelbart forventer fx: 1,5 p-plads pr. bolig.
6. Bevar de gamle industribygninger.
I det gamle industriområde er der i dag kun bevaret a) DAC’s elværksbygning (leverede strøm til
hele Vendsyssel i 1940’erne) og værksteder og b) ”Taarnborg”, Kummerowsvej 5, tidligere mejeri
og mælkekondenseringsfabrik (fik bl.a. mælk fra Egholm, deraf navnet Mælkekajen, der i dag er en
del af Lindholm Brygge Bådelaug).
Med venlig hilsen
Keld Poulsen
Anders Nielsens Vej 19, st. 5
9400 Nørresundby

4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
15. maj 2020 21:27
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 15-05-2020 21:27:00
Navn: Anders Wested
Adresse: Lindegården 38, 1.
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 20489503
Email: anderswested@live.dk
Emne: Genbrugs-butiks-center i området
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg foreslår, at det 800 kvm. snart tomme autoværksted på Kummerovsvej 4 tillades benyttet til genbrugsbutik eller
lignende. Der er flere andre elementer i mit forslag, se venligst pdf
ID: 1346
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

Nørresundby 15-5-2020

Til Aalborg Kommune
Indsigelse mod lokalplan 1-2-121
1. Jeg foreslår, at det snart tomme autoværksted på Kummerovsvej 4 markeret med rødt nedenfor
kan tillades benyttet til (genbrugs)butik, cafe eller kulturelle formål frem til det tidspunkt, hvor der
er konkrete planer om boligbyggeri.
2. Eller at en af de afmærkede bygninger friholdes permanent til lignende formål.

Begrundelse:
Jeg har selv haft en ide om at benytte det 800 kvm. store autoværksted til genbrugsbutik. Jeg forestillede
mig at et sådant sted kunne blive mål for cykel- og gåture fra Aalborg via Kulturbroen samt bilister til og fra
Sommerlandet, hvis skiltning fra Thistedvej blev tilladt.
Jeg har dog personligt droppet ideen.
Men det giver kvalitet for en by at have noget anderledes, hvor mennesker mødes med et meningsfyldt
formål på begge sider af en ”flod” med cykelbro. På Aalborgsiden har vi jo f.eks. Street food, Lystbådehavn

4. Indsigelse

og Friluftsbadet. På Nørresundbysiden mangler der noget oplagt at gå/cykle efter tæt på Lindholm
Strandpark.
Nær Lindholm Strandpark kunne en stor genbrugsbutik i stil med Guld & Rod eller det kommende Kirppu i
City Syd placeres Nordenfjords på Kummerowsvej 4, markeret med det røde X. Foruden denne nye meget
populære ”loppesupermarkeder” med salg fra reoler, som sælgerne arrangerer, mens butikspersonalet står
for salg, kunne der etableres traditionelle loppemarkeder i weekenderne. Og man kan udnytte de 20 store
butiksvinduer til udstilling af genbrugsvarer, som kan beses hele døgnet og bestilles via mobil.
I København har der udviklet sig store og meget populære ting at køre efter ”ovre på den anden side af
floden”, f.eks. var Papirøen og dens street food i lang tid et yndet udflugtsmål på Christianshavn (nu tager
man så længere op mod Reffen, fordi man kun havde lejet Papirøen i en begrænset periode indtil der skulle
bebygges – meget a propos situationen nævnt i denne indsigelse).
Hvis den slags skal være muligt i Nørresundby, må man ikke låse alle grunde og bygninger, der ligger i
nærheden af Kulturbroen, fast til boligbyggeri. På den måde bliver det typiske, man oplever på
Nørresundbysiden, at gå en tur langs en masse dyre boliger ud mod fjorden, som man kan drømme om selv
at bo i, så man kan sidde på altanen og kigge på (vandet og) de forbipasserende, som kigger på én. Den
slags gloen frem og tilbage synes jeg ikke har særlige meget med livskvalitet at gøre.
Der er brug for nogle ting, der kan karakterisere Lindholm. Det rodede industriområde ved Kummerowsvej
er måske ikke ligefrem kønt, men det er alligevel særpræget og ved bevarelsen af noget af det lave byggeri
vil man også opnå, at de gamle lidt sjove fabriksbygninger ikke bliver skjult bag etagebyggeri.
Som sagt har jeg personligt droppet ideen om at etablere en genbrugsbutik, men jeg kan ikke se, hvorfor
lokalplanen direkte skal forhindre, at andre skal kunne etablere noget sådant. Bygningen ved det røde kryds
synes jeg er mest velegnet, da den jo er tom og formentlig vil kunne lejes til en rimelig pris. Desuden er der
en del P-pladser tilknyttet. Jeg foreslår derfor i det mindste som punkt 1 ovenfor, at man tillader brug som
butik her frem mod den dag, hvor en investor er klar til at bebygge arealet, hvilket jeg antager ikke er lige
oppe over.
Der er selvfølgelig også den trafikale side af sagen, hvor byens store genbrugsbutikker i høj grad er
koncentreret i City Syd og Svenstrup (plus Ny Kærvej), mens der kun ligger mindre butikker nord for
fjorden. Det giver overflødig fjordkrydsende trafik. Og det turistmæssige – loppemarkeder er jo populære
for turister, og dette vil ligge mellem Sommerlandet og Aalborg.
3. Genbrugsbutikker giver et godt bidrag til et bedre miljø. Jeg så også gerne en særlig klausul for en sådan
butiksmæssig anvendelse på stedet: at overskudet (i modsætning til Guld & Rod og Kirppu) går til
velgørende formål. Verden er jo ikke blevet rigere efter Corona-krisen. Det kunne være, at Røde Kors,
Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp eller Kirkens Korshær var interesseret i at etablere sig i et
800 kvm. ”genbrugsbutikscenter” evt. opdelt i flere enheder – hvis kommunen til gengæld placerede et et
skilt fra Thistedvej, der pegede ned mod centret.
Det var mit oplæg til en mere værdifuld udvikling af området mellem Lindholm og Fjorden.

Med venlig hilsen
Anders Wested
Lindegården 38, 1.

4. Indsigelse

9400 Nørresundby
Tlf 20489503

5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. maj 2020 12:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 18-05-2020 12:36:00
Navn: Ulf Klemmetsby
Adresse: Anders Nielsens Vej 27, 020001
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 29805380
Email: klemmetsby@stofanet.dk
Emne: Lokalplan 1-2-121
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kommentarer til Lokalplan 1-2-121
Boligtyper: For ikke at ødelægge området fuldstændig - som det er ved at ske med området vest for vejen Lindholm
Brygge - forslår vi maksimalt byggeri i fire etagers højde. Og gerne med luft omkring de enkelte bygninger!
Dagligvarebutik: Med det forøgede antal beboere i området syd for Thistedvej, er der behov for en ny
dagligvarebutik i området.
Veje og parkering: Anders Nielsens Vej er en privat vej, og er ikke velegnet til yderligere trafik fra ny bebyggelse.
Parkeringsforholdene på vejen Lindholm Brygge er nu ganske kaotiske, da der de sidste par måneder er blevet tilladt
at kantstensparkere, med det resultat at der kun er én kørebane. Det viser betydningen af at etablere tilstrækkeligt
med parkeringspladser i området omkring Kummerowsvej.
Lindholm Strandpark: Her bør det tilstræbes at der ikke ”gnaves” af dette grønne areal. Langs fjorden er det ganske
tiltrængt med en decideret cykelsti, for at skille fodgængere fra cyklister. P.t. opstår der på denne sti tit farlige
situationer og konflikter mellem de to grupper.
”Kulturhus”: Med den stærkt øgende befolkning i det aktuelle område, kunne tanken om et slags aktivitets/kulturhus i området være relevant.
Med venlig hilsen Kari og Ulf Klemmetsby, Anders Nielsens Vej 27, 2. lejl.1

ID: 1349
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.
1

5. Indsigelse
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.

2

5. Indsigelse

Kommentarer til Lokalplan 1-2-121
Boligtyper: For ikke at ødelægge området fuldstændig - som det er ved at ske med
området vest for vejen Lindholm Brygge - forslår vi maksimalt byggeri i fire etagers
højde. Og gerne med luft omkring de enkelte bygninger!
Dagligvarebutik: Med det forøgede antal beboere i området syd for Thistedvej, er der
behov for en ny dagligvarebutik i området.
Veje og parkering: Anders Nielsens Vej er en privat vej, og er ikke velegnet til
yderligere trafik fra ny bebyggelse. Parkeringsforholdene på vejen Lindholm Brygge
er nu ganske kaotiske, da der de sidste par måneder er blevet tilladt at
kantstensparkere, med det resultat at der kun er én kørebane. Det viser betydningen af
at etablere tilstrækkeligt med parkeringspladser i området omkring Kummerowsvej.
Lindholm Strandpark: Her bør det tilstræbes at der ikke ”gnaves” af dette grønne
areal. Langs fjorden er det ganske tiltrængt med en decideret cykelsti, for at skille
fodgængere fra cyklister. P.t. opstår der på denne sti tit farlige situationer og
konflikter mellem de to grupper.
”Kulturhus”: Med den stærkt øgende befolkning i det aktuelle område, kunne tanken
om et slags aktivitets-/kulturhus i området være relevant.
Med venlig hilsen Kari og Ulf Klemmetsby, Anders Nielsens Vej 27, 2. lejl.1

6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. maj 2020 12:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 18-05-2020 12:45:00
Navn: Jess Hejselbæk
Adresse: Anders Nielsens Vej 17, 1.03
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 40341598
Email: jess@hejselbaek.dk
Emne: Kommentarer / Forslag til lokalplan 1-2-121, Kummerowsvej mv.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
ENIG med kommentarer fra Grundejerforeningen Lindholm Brygge - og Keld Poulsen,
Specielt omkring:
•Lavt byggeri i området
•Dagligvarebutik i området
•Adskil gående og cyklende trafik gennem Lindholm Strandpark og på Lindholm Brygge.
Desuden:
•P-forbuds zone på hele Lindholm Brygge
Sammen med ovennævnte cykelsti, vil det mindske trafikproblemer efter snarlig tilgang af 220 studieboliger og
mindst tilsvarende antal familieboliger.
Lindholm Brygge løber langs lokalplanens vestside og har stor indflydelse på områdets trafik.
Med venlig hilsen
Jess Hejselbæk
Anders Nielsens Vej 17, 1.03
9400 Nørresundby

ID: 1350
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.
1

6. Indsigelse
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.

2

7. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. maj 2020 12:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 18-05-2020 12:47:00
Navn: Peter Juul Trangbæk
Adresse: Strand Alle 5
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 20732995
Email: peter.trangbaek@gmail.com
Emne: Indsigelser og kommentarer
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedhæftet finder i mine indsigelser og kommentarer
ID: 1351
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.

1

7. Indsigelse

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag
til forslag på lokalplansændring 1-2-121
Peter Juul Trangbæk
Strand Alle 5, 9400 Nørresundby
Da vi har svært ved at se hensyntagen til nogen af vores forslag i fordebatten har vi tilladt os at gentage
flere af dem.
1. Til fordebatten blev der af flere noteret det urimelige i at ændre på tilladelser i forhold til højder og
bebyggelsesprocent ved matriklerne for de forladte og nedslidte erhvervsbygninger, når beboere
på Strand Alle igennem længere tid er blevet begrænset af samme.
Det er umådeligt svært at afgøre hvorfra højder regnes og hvad det betyder for højden når i skriver
2,3,4 eller 5 etager. Men kan der laves 3 etager med samme højde som villaerne på Strand Alle er
det fint. Det skal dog understreges at det er vigtigt at tage hensyn til privatlivet for de nærmeste
naboer – dvs. uden store vinduer og terrassér med direkte udsyn.
At ændre på de eksisterende begrænsninger nu som foreslået er da en klar forskelsbehandling som
tilsidesætter al demokrati.
2. Tilladelse til at bygge højere end der allerede er bygget på Kummerowsvej vil betyde at flere
beboere på Strand Alle mister meget lys og privatliv i haverne og værdi i boligerne modsat
udmeldinger fra Peter Serup om at dette vil blive tilgodeset.
3. Ideen med trinvist fald mod øst er rigtig fin, men det er da en mystisk linje for faldet, som igen
tydeligt forskelsbehandler og tilgodeser helt bestemte ejere. Lad de eksisterende højder danne
linjerne så der ikke tilgodeses bestemte ejere.
4. Vi ser forsat meget gerne at forladte og nedslidte bygninger erstattes af nyere byggeri og også
gerne private. Vi ser området omkring Strand Parken som et særligt åndehul med lave bygninger og
masser af lys og natur og det ønsker vi at fastholde.
5. Vi mener stadig Ikke at noget af parken skal inddrages til bolig eller andet byggeri.
6. Det kunne være rigtig fint at tilkørsel til vejen (Strand Alle) begrænses ved fx tværvej til
Kummerowsvej og lukke tilkørsel ved Thistedvej, men ikke hvis det vil give problemer med
renovationen. De fleste fra Strand Alle har været og er stadig i løbende kontakt med kommunen for
at sikre at parkeringsreglerne ikke forhindre renovationen i at tømme vores skraldespande.
7. Evt. ændring af tilkørselsforhold må ikke blive på bekostning af at vejen er kommunal ejet. Vi
ønsker ikke en privat vej.
8. Vi vil gerne henstille til at parkerings og tilkørsels forhold sikres tilstrækkeligt, hvis der laves flere
boliger (Det kan i forvejen være svært at komme ud på Thistedvejen)
9. Ved højvande og stærk vind og meget nedbør er der store problemer med at lede regnvand væk fra
vej og området generelt. Specielt ved husene på Strand Alle og Gadegårdsvej hvor store dele af
vejen oversvømmes. Ved omlægning af veje og kloaker må det være en mindre sag at etablere en
højvandssikring på regnvandskloaken som kan være til at sikre at vores kældre ikke oversvømmes.
10. De få gang der har været stormflod er ovenstående problem blevet forstærket af vand fra fjorden
løber op på vejene. Vi foreslår derfor et mindre blød dige med græs, som kunne etableres i Strand
Parken.
11. Det er desuden vores oplevelse af at stien i parken er meget trafikeret og til tider små farlig når
gående, løbere, cyklister, knallerter og pedelecs skal krydse hinanden. Vi foreslår derfor en
opdeling af stien og allerbedst en separat sti til fodgængere og opstregning af cykelsti.

1. Indsigelse

8. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. maj 2020 13:06
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 19-05-2020 13:06:00
Navn: Jan Krogh, Krogh Arkitektur
Adresse: Ved Stranden 22, 5.tv,
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40713738
Email: jk@kroghark.dk
Emne: Ændringsforslag til lokalplan forslag 1-2-121
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse/ændringsforslag til lokalplanforslag 1-2-121, 19.05.2020
På vegne af FOKUS Folkeoplysning tillader vi os herved, at henvende os til forvaltningen, for at foreslå en ændring af
lokalplan 1-2-121 som PT er i offentlig høring med indsigelsesfrist 25 maj 2020.
FOKUS ejer ejendommen Thistedvej 58 beliggende på hjørnet af Thistedvej og Kummerowsvej. Ejendommens
placering er særdeles velbeliggende i forhold til Fokus formål og daglige drift.
FOKUS arbejder som en social økonomisk ” non profit” virksomhed med en bred del af befolkningen, herunder
genoptræning, aftenskole, daghøjskole samt KaffeFair. Mennesker i alle aldre der mødes i trygge sociale rammer.
Herudover kursus i forskellige former for kropspleje, velvære, daghøjskole med videre.
Ejendommen Thistedvej 58 er i en meget dårlig forfatning, og FOKUS har i flere år gået med planer om, at nedrive de
eksisterende bygninger og opføre et nyt projekt med et nyt FOKUS og boliger. Denne anvendelse ligger i vore øjne
helt inden for skiven i forhold til det aktuelle lokalplansforslag. I dag har Fokus de eksisterende bygninger på
grunden, og placeringen fungerer perfekt til husets mange brugere.
Jens Kristian Munk har i sin egenskab som formand for FOKUS’ bestyrelse haft en løbende dialog med forvaltningen
med henblik på ovennævnte løsning. Imidlertid giver lokalplan forslaget ikke den ønskede mulighed for realisering af
det ønskede projekt, hvorfor vi har udført vedhæftede volumenstudie som illustrerer den ønskede bygningsmasse.
Vi foreslår et nyt byggefelt ” i materialet kaldet C1”, som i vore øjne vil danne en smuk og naturlig overgang mellem
Thistedvej og det kommende boligbyggeri i lokalplan forslagets område A og B. Det foreslåede projekt er tænkt som
undervisning for FOKUS i stueetagen og boliger i den resterende bygningsmasse.
Thistedvej som jo er indgangen til Aalborg fra Vendsyssel og ikke mindst Aalborg Lufthavnen er heldigvis under en
arkitektonisk forandring med etablering af flere markante byggerier. Herunder flere hjørnebyggerier som på meget
fin vis definerer overgangen mellem randbebyggelsen ved Thistedvej, og det nye store bolig- og erhvervsområde
mod Limfjorden.
1

8. Indsigelse

Denne positive udvikling ønsker vi at fortsætte med vedhæftede forslag/volumenstudie.
Nærværende har været forevist Stadsarkitekt Peder Baltzer, og det er aftalt med Peder baltzer, at vi fremsender
volumenstudiet som en indsigelse/ ændringsforslag til lokalplan 1-2-121.

Med venlig hilsen
Jan Krogh
Arkitekt maa / Indehaver
M +45 4071 3738
E jk@kroghark.dk

ID: 1354
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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8. Indsigelse

PROJEKTGRUND I THISTEDVEJ 58

LP FORSLAG 1-2-121

14.05.2020

THISTEDVEJ 58| VOLUMENSTUDIE

8. Indsigelse

THISTEDVEJ 58:
MATRIKEL:		
LP-FORSLAG:		

25E, LINDHOLM BY (1.892 M2)
1-2-121

SKITSERET CA.		
ETAGEANTAL:		

2.850 M2 (CA. 150 %)
1-4 ETAGER

SITUATIONSPLAN 1:500

8. Indsigelse

1. SAL

2. SAL

3. SAL

STUEPLAN

ETAGEPLANER 1:500

8. Indsigelse

BYGGEFELT A2

LINDHOLM STRANDPARK
BYGGEFELT A3

DELOMRÅDE B

INDKØRSEL

KUMMEROWSVEJ

THISTEDVEJ

VOLUMENSTUDIE 01

8. Indsigelse

BYGGEFELT A2

BYGGEFELT A1
DELOMRÅDE B

KUMMEROWSVEJ

THISTEDVEJ

VOLUMENSTUDIE 02

8. Indsigelse

DELOMRÅDE B

PROJEKT

BYGGEFELT A1

BYGGEFELT A2

BYGGEFELT A3

LINDHOLM STRANDPARK

VOLUMENSTUDIE 03

8. Indsigelse

NYT BYGGEFELT C1

MATRIKEL:
25E, LINDHOLM BY (1.892 M2)
BEBYGGELSESPROCENT:
150 %
ETAGEANTAL:			
4 ETAGER
BYGGEHØJDE:			
17 METER

4 ET.
17 METER

C1

5 ET.
21 METER

5 ET.
21 METER
2 ET.
9 METER

NYT BYGGEFELT C1

8. Indsigelse

PROJEKTGRUND I THISTEDVEJ 58

ORTOFOTO

9. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. maj 2020 17:33
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 19-05-2020 17:33:00
Navn: Ib Krüger Troelsen
Adresse: A. Nielsens Vej 21B1 tv
Postnr: 9400
By: NØRRESUNDBY
Tlf: 23470459
Email: ib.tr@stofanet.dk
Emne: Indsigelse lokalplan forlsag 1-2-121
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På vegne af ejerforeningen Fjordhusene II, fremsendes herme vores indsigelse og kommentarer til lokalplanforslaget
ID: 1355
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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9. Indsigelse

Lokalplansforslag 1-2-121.
Indsigelse og kommentarer på vegne af Ejerforeningen Fjordhusene II, Anders Nielsensvej 21B.
Ib Troelsen, Anders Nielsensvej 21B, 1 tv, mail ib.tr@stofanet.dk

På vegne af ejerforeningen skal vi hermed gøre indsigelse vedr. følgende trafikforhold samt byggehøjden.

Indsigelse nr 1. Trafikforhold.
Vi er af den opfattelse at der må være tvivl om kendskabet til de eksisterende trafikforhold, adgang fra
rundkørsel ved Thistedvej til området samt adgangen til/fra Lindholm Strandpark. Vi har ladet billeder
indgå i indsigelsen. Vi ser ikke at der er ændret i planen i forhold til alle indsigelser ved sidste høring.

Lindholm Brygge, hovedadgangsvej til området:
Billede til venstre
Oversigtsforhold fra Anders Nielsens vej efter nye p-regler på Lindholm Brygge.
Billede til højre.
1 farbar spor dækker nu trafik i begge retninger for cykler, elløbehjul, brede Christiania cykler, knallerter og
biler.

Parkering direkte i udkørsel fra nyt boligområde:

9. Indsigelse

Eksempel på parkering lige ud for eksisterende indkørsel til ungdomsboliger.

9. Indsigelse

Efter etablering af boliger på Lindholm Brygge er eneste adgangsvej til hele området nu allerede stærkt
belastet. Status nu er ca 100 ubeboede lejligheder i Horisonten (endnu) samt senere ungdomsboliger på
Lindholm Brygge hvor der også må forventes trafik til/fra.
De nye p-regler som muliggør parkering langs eneste adgangsvej og udfor indkørsler til tværveje skaber
dagligt farlige situationer for den ”bløde” trafik og kødannelse.
Manglende p-pladser i hele området betyder at gæster i området søger p-pladser på eksisterende pladser
hvilket har nødvendiggjort p-overvågning fra private firmaer de senere år.
Lokalplanen for det nye område bør fra start omfatte en løsning mht. P-pladser for gæster og andre med
nødvendig adgang til området. De eneste p-pladser i dag med gratis parkering (uofficielle) forenden af
Kummerowsvej samt på private grunde ved denne vej vil forsvinde. Disse pladser anvendes også i dag som
P-pladser for medarbejdere i firmaer nede på Lindholm Brygge.

9. Indsigelse

Trafikforhold på Anders Nielsensvej.
Det bemærkes at der, som der altid har været, er p-forbud på vejen. Den fungerer idag som ”hovedvej” for
cykler, knallerter, elløbehjul og engang imellem for biler til Strandparken. Det er i praksis den direkte vej
fra rundkørslen ved Lindholm station og ned i Strandparken i modsætning til sti langs kajen og etableret
cykelsti på Thistedvej.

Adgangsforhold til Strandparken.
For enden af Anders Nielsensvej mødes i dag trafik der bruger vendepladsen bag hækken og al trafik fra
Strandparken og op i området (hurtige knallerter, løbehjul, elcykler og racercykler mm) og ikke mindst
gående trafik med feks barnevogne.
3 fortovsflisers bredde udgør fælles sti i dag, dog udvidet af brugerne selv igennem tiden…. og sågar blev
der lavet opkørsel i asfalt til fortovet senere. Vi syntes billederne illustrerer meget godt hvordan en gangsti
løbende blev til en trafikeret vej…

9. Indsigelse

Billedet øverst til højre taget fra Strandparken viser overblikket for nuværende og skal vi nu lige have
etableret adgangsvej lige bag hækken fra Strand Alle og ned den private vej Anders Nielsensvej ?.
NEJ TAK.

9. Indsigelse

Indsigelse nr 2, byggehøjden
Vi ser det foreliggende lokalplanforslag alene begrundet i at tilfredsstille et enkelt ejendomsprojekt, hvor
byggehøjden jo har markant betydning for herlighedsværdien. Der vil ikke skabes noget samspil med
højden for Horisonten, da det ligger på afstand. Det høje byggeri vil således være tættere placeret på
villaerne end på Horisonten.
En forhøjelse af tilladt byggehøjde til 20 mtr vil medføre at kun enkelte ejendomme adskiller sig markant i
højde fra ejendomme på Anders Nielsensvej . Her har en ensartet byggehøjde skabt ” et flot visuelt billede”
af området set fra Aalborg og vandsiden. Dette billede vil fjernes når der kommer enkelte ”tårne”. Disse
”tårne” kommer til at ligge midt imellem villaer og andet lavere boligbyggeri og så den ensartede
byggehøjde på Anders Nielsensvej.
Samtidig vil en så markant byggehøjde selvfølgelig skabe mulighed for direkte indkig til lejlighederne i vores
ejendom fra højtliggende byggeri/terrasser.
Vi mener, som tidligere anført af grundejerforeningen ved sidste høring, at en lav blandet bebyggelse vil
skabe samspil mellem eksisterende villaer og de lave etageejendomme ned mod fjorden. Det vil sige krav
om en maksimal højde svarende til etageejendommene ned mod fjorden i visse områder.

10. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. maj 2020 16:38
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 21-05-2020 16:38:00
Navn: Jan Ole Mortensen
Adresse: Anders Nielsens Vej 23, 1. lejl. 1
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 24826230
Email: janolemor@gmail.com
Emne: Indsigelse/kommentar
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1360
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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10. Indsigelse

Andelsboligforeningen

LINDHOLM BRYGGE
Anders Nielsens Vej 23, 25 og 27

Kommentar til Lokalplan 1-2-121 på vegne af A/B Lindholm Brygge Anders Nielsens Vej 23, 25 og 27
1. Om boligtyper
Hele området omkring Lindholm Brygge og frem til Lindholm Strandpark er allerede udbygget voldsomt og
senest med 220 ungdomsboliger samt 166 boliger i et nyt 22-etagers højhus på Lindholm Brygge og vest
herfor særdeles tætte kareer, hvor specielt lysindfald og luft er prioriteret lavt. Det er derfor vigtigt, at den
resterende del af området, på trods af kommunens stædige planer for fortætning og ”forhøjningssyge”,
bevarer det nuværende områdes karakter med lys og luft.
Bebyggelsen på Strandalle og Gadegårdsvej er et naturligt villakvarter med småhuse, der alle holder sig
inden for 1-2 etager. Derfor bør bebyggelse af Kummerowsvej ikke overstige de nuværende byggehøjder,
hvor en del også er 1-2 etager. Netop den diversitet, der pt. er gældende i de forskellige højder, må ikke
virke generende med hensyn til indkik og adgang til luft og lys i området. Generel høj bebyggelse på
Kummerowsvej, vil både ødelægge småhusmiljøet, kaste skygger og markant ændre bybilledet tæt på
Strandparken, hvor man pt. kan opholde sig, solbade m.v. uden at blive overvåget.
2. Vejadgang
Lindholm Brygge er allerede hårdt belastet af trafik, og med yderligere 386 boliger har Lindholm Brygge
nået sit maksimum. Desuden er Anders Nielsens Vej privat vej, hvor der findes P-pladser, der alle bakker
direkte ud i vejen i den østre ende, hvor vejen er blind.
En langt mere hensigtsmæssig trafikudledning fra området kan laves ved at reducere tre udkørsler i
Thistedvej til én med ud- og indkørsel ad Gadegårdsvej i krydset med Lindholm Nærbanevej. Det kan opnås
ved at bruge forbindelsen mellem Kummerowsvej og Strand Alle og skabe en forbindelse mellem Strandalle
og Gadegårdsvej. Det vil samtidig være oplagt med lysregulering af krydset, da det vil hjælpe bussernes
problematiske udkørsel på Thistedvej fra Lindholm Nærbanevej.

En mulig plan for reducering af fra- og tilkørsler for Thistedvej og undgå overbelastning af Lindholm Brygge

Om områdets rekreative værdi
Området er pt. relativt åbent med godt lysindfald og grønne oaser. Det er med til at give en god overgang
fra by til Lindholm Strandpark, men parkens placering omgivet af villaer må ikke ødelægges af høj
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Andelsboligforeningen

LINDHOLM BRYGGE
Anders Nielsens Vej 23, 25 og 27

bebyggelse, der vil spolere den intimitet, der opleves i parken i dag, hvor folk ikke kan overvåges fra høje
boliger. De bolig-kareer (3 og 4 etager), der ligger op til parkens vestende bør ikke gentages andre steder.
Parken er et åndehul, hvor hundreder af mennesker i alle aldre fra omliggende boliger og baglandet nyder
sommeren med eksamenslæsning, boldspil, leg og sol- og fjordbadning fra vores succesfulde nye faste
badebro, der blev etableret i 2019 ved hjælp af bidrag fra borgere, foreninger og firmaer i området.
Endnu en belastet trafikåre
En anden belastet trafikåre er Lufthavnsstien, der allerede nu med den voldsomt øgede tilvækst af boliger i
området kræver en adskillelse af gående og kørende trafik igennem Strandparken. Stien er allerede nu så
trafikeret af alm. cykler, elcykler, el-skateboards, at der dagligt opstår mange farlige situationer, når kørende og gående skal passere hinanden. Den adskillelse af trafikanter, der finder sted på den nye havnefront
og frem til Søvangen vest for jernbane-broen, bør videreføres frem til Lindholm Brygge.
I kommunalplanrammen hedder det om

Mål og perspektiver:
Lindholm er Nørresundbys "vestby" og fremtræder som en grøn og frodig bydel, hvor man oplever en tæt
tilknytning til fjorden og Lindholm Å. . . . og . . . Der lægges vægt på at sikre og udbygge bydelens rekreative kvaliteter og skabe god tilgængelighed fra byen.
I kommunalplanrammen for Lindholm Strandpark, der ligger op til det aktuelle kvarter hedder det om:
•

Mål: Målet er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål, herunder parkområde med
strand samt fritidsformål relateret til søsport.

•

Anvendelse: Området skal fortsat fungere som nærrekreativt område for beboerne i både Lindholm og Skansekvarteret, men også som rekreativt udflugtsmål for det øvrige Aalborg, da området
er placeret bynært.

•

Arkitektur, Byrum og Landskab: Strandparken ligger i tæt tilknytning til Midtbyen og nogle
af byens store boligområder. Den gode tilgængelighed til det bagvedliggende byområde skal fastholdes - både fysisk og visuelt. Det betyder også, at områdets åbne og grønne karakter skal bevares.

Med henvisning til ovenstående bør man i højere grad efterlyse etisk, forskelligartet og smukkere arkitektur, som vi kan holde ud at se på – også om 15 år, hvor nuværende hvide og grå ”kasser” næppe kan betegnes som smuk arkitektur. Endvidere skal det fremhæves, at villakvarteret omkring Strandalle, Gadegårdsvej
og Thistedvej er en del af Nørresundbys DNA.
Høj og tæt bebyggelse har vi nok af på vestsiden af Lindholm Brygge, hvor de herskende vindforhold med
sydvestvindens frie løb over 5 km åbent vand allerede nu er med til at øge vindstyrke og turbulens i området. Her er lav bebyggelse i samklang med villabebyggelsen med haver og træer langt mere hensigtsmæssig
til at bryde vinden og give læ.
Med venlig hilsen p.v.a.
Bestyrelsen for A/B Lindholm Brygge
Anders Nielsens Vej 23, 25 og 27
Jan Ole Mortensen
Anders Nielsens Vej 23, 1.-1
9400 Nørresundby
Mobil: 2482 6230
Email: janolemor@gmail.com
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. maj 2020 21:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 21-05-2020 21:51:00
Navn: Jasper Vagner Jensen
Adresse: Strand alle 9
Postnr: 9400
By: Noerresundby
Tlf: 30850901
Email: jasperjensen88@gmail.com
Emne: Indsigelse lokalplan forlsag 1-2-121
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedhæftet er indsigelser til Lokalplan forslag 1-2-121.

ID: 1361
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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Inddeling i delområder og byggehøjder
Den østlige ”tappe” af delområde B og området A3 burde indgå i lokalplanens delområde E. Delområderne
burde tage hensyn til karakteren af områderne og vejene, og ikke kun afgrænsningen af matrikelskel og den
anvendelse og bebyggelse der findes på stedet i dag.
Delområde B med bebyggelse i op til 4 etager i 17 meter umiddelbart ved siden af boligområdet på Strand
Allé med enfamilieshuse i 1,5 plan er for højt. Bebyggelsen vil virke meget voldsom og ændre hele
karakteren af vejen og boligområdet, der fremstår homogen ift. højderne.
Bebyggelse i op til 17 meter placeret mod syd i gadebilledet vil skabe store skyggegener for de
omkringliggende boliger, specielt for boligen på Strand Allé 9 og 7. Boligerne er opført på forholdsvis små
grunde, og en høj bebyggelse som nabo til Strand Allé 9 vil kaste skygge i hele haven på bestemte
tidspunkter af dagen. Dette vil væsentligt forringe herlighedsværdien af haven.
Bebyggelse i op til 4 etager og 17 meter er over dobbelt så høj som de omkringliggende eksisterende
bebyggelser på Strand Allé, og den nye bebyggelse der tillades i byggefelt A3. Det kan ikke karakteriseres
om en ”nedtrapning” af bygningshøjder, som det beskrives i formålet med planen. Specielt ikke når en
sådan højdeforskel foregår på samme vejstrækning.
Til sidst vil så høj en bebyggelse som nabo skabe store indbliksgener, og den forhenværende private have
vil være til stor skue for nye boliger/lejligheder. Der tillades tagterrasser og taghaver på bebyggelse i
delområde B, hvilket ligeledes vil give indbliksgener for de eksisterende boliger.
Strand Allé ligger på grænsen til et område, der er, og tidligere har været karakteriseret af erhvervsformål,
og det vil give mening at ”afslutte” vejen som en boligvej, med en anvendelse og bebyggelse der i udtryk og
højde er sammenlignelig med den eksisterende boligbebyggelse, derfor bør den Østlige tappe
(Kummerowsvej 4) og byggefelt A3 (Strand Alle 12) indgå i Delområdet E.
Af miljøscreeningen under afsnittet Landskabelig værdi, æstetiske ændringer fremgår det at:
"Ny bebyggelse vil hovedsageligt ligge bag eksisterende bebyggelse, og kan bygges i tilsvarende skala som
det omkringliggende byggeri. […] Ny bebyggelse vil ikke afvige væsentligt i højde eller volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området."
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4418/55757
I det indledende afsnit om beskrivelsen af lokalplanområdet, fremgår det, at "Den østlige del omfatter
overvejende boliger i 1½ plan på mindre grunde langs vejene Strand Allé, Gadegårdsvej og Thistedvej."
Ligeledes fremgår det i afsnittet disponering, at "Bebyggelsen i området skal derfor trappes ned fra vest
mod øst. Dels for at forholde sig til etageboligerne mod vest og syd, og dels for at respektere de
eksisterende mindre boliger i området omkring Strand Allé og Gadegårdsvej."
Det harmonerer slet ikke med lokalplanens bestemmelse 5.1, der giver mulighed for at bygge i 2 plan i
byggefelt A3 og 4 etager i Delområde B. Samt bestemmelse 5.2, der giver mulighed for at bygge i op til 9
meter for byggefelt A3 og 17 meter for Delområde B.
Dels fordi, det adskiller sig i højden fra den eksisterende bebyggelse, som beskrevet i den landskabelige
vurdering i miljøscreeningen og dels fordi det strider imod formålet om at "respektere de eksisterende
boliger i området omkring Strand Allé".
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Selvom vi læser arealet i delområde B mod Strand Allé som en ”ramme lokalplan”, og at der ikke kan bygges
efter denne plan i området, er det alt for højt at tillade 17 meters bebyggelse, da det sender et signal om, at
byrådet er sindet på, at tillade bebyggelse i denne højde. Derfor skal den maximale højde og antal etager
nedsættes.
Vi foreslår at:
-

Den del af delområde B, der ligger ud mod Strand Allé, indgår i delområde E. Således der sikres
sammenhæng i bebyggelsen på Strand Alle.

-

Byggefelt A3 indgår i delområde E, for at sikre sammenhæng på vejene Strand Alle og Gadegårdsvej

-

I forslag til ændring i kommuneplanen fjernes zone 5, for sikre sammenhæng i Strand Alle og
generelt i området.

-

Ny bebyggelse i byggefelt A2 opføres i max 3 etager, der vil skabe en fin overgang fra
enfamilieshusene i 1½ plan på Strand Allé til den eksisterende etagebebyggelse på Anders
Nielsensvej 29 (for enden af Strand Allé), der er opført i 4 etager.

Trafik
En lukning af Strand Allé, med en ny vejadgang fra Anders Nielsensvej vil være at foretrække. Hvis der
udbygges med en del nye boliger på Strand Allé (som er muligt med de nye bygningsvolumener der
tillades), vil det forøge trafikken på vejen væsentligt – det ønsker vi ikke.
Derudover er Strand Alle en lille vej med parkerede biler i begge sider. Der er på nuværende tidspunkt
allerede udfordringer med fremkommeligheden for bl.a. Renovationen. Ved etagebyggeri og håndtering af
renovation i containere og molokkere, vil der blive massive problemer med tømning af disse.
Endvidere er der de seneste år kommet hyppige sociale arrangementer til Lindholm Strandpark (cirkus, Life
of sport løb, Alt for damerne løb og AAUs knoldbold), hvilket giver yderligere parkeringsproblemer.
Vi foreslår at:
-

Renovation til Byggefelterne A1 og A2 serviceres via Kummerowsvej
Det tilstræbes, at der ikke tilføjes flere parkerede biler til vejene Strand Alle og Gadegårdsvej, f.eks.
udlægning af fælles parkeringspladser.

Sokkelkote, regnvandshåndtering og stormflod.
i lokalplanens kapitel 5.3 - Sokkelkote, er defineret en minimums sokkelkote på 2,46 m, men ikke en max
sokkelkote. Denne bør ligeledes defineres, således der ikke kan bygges for højt jf. de angivne byggehøjder.
Der gøres opmærksom på, at eksisterende kote på matriklerne Kummerowsvej 4 og 6 samt Strand Alle 12 i
dag er ca. 1,2 - 1,5 m. Hvorfor en sokkelkote på 2,46 m er en forøgelse på mindst på 1 m.
Sokkelkote på 2,46 m er anbefalet for, at sikre mod fremtidig stormflod, men denne løsning sikrer kun ny
bebyggelse og de omkringliggende veje og stier vil derfor være oversvømmet. I stedet kan der etableres et
skjult dige og en højvandslukke i regnvandssystemet for at sikre boligerne på Gadegårdsvej og Strand Alle
imod stormflod.
Vi foreslår at:
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-

Sokkelkoten sættes til maks 2,46
Der indtænkes stormflodssikring af hele området istedet for kun enkelte ejendomme.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. maj 2020 11:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 22-05-2020 11:29:00
Navn: Torben Andersen
Adresse: Gadegårdsvej 9
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 22982456
Email: torbenejstrup@stofanet.dk
Emne: Indsigelse lokalplan 1-2-121
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Byggeriet på Strandalle 12 bør ikke overstige højden som er på de eksisterende villaer på Strandalle og
Gadegårdsvej. Med hensyn til trafikafvikling, er vi ikke interesseret i at få ført trafikken over på Gadegårdsvej. Vi har
rigelig med trafik her både til strandparken og børnehaven.
Venligst Torben Andersen og Nuanchan Andersen Gadegårdsvej 9
ID: 1367
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>
23. maj 2020 09:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 23-05-2020 09:51:00
Navn: Arne Hove
Adresse: Gadegårdsvej 11
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 51510666
Email: hove@stofanet.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 1-2-121
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1368
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 mod lokalplan 1-2-121
Vi bor på Gadegårdsvej 11 og er meget bekymret over lokalplan 1-2-121. Igen en plan som er
inficeret med et udtryk fra Nordjyske ”Aalborg sygen” hvor der bygges for tæt og højt.
Vi er især bekymret for lokalplansændringerne i Zone A3 Strandalle 12, hvor man vil forøge
bygningsprocenten fra 50% til 74% og byggehøjden til 9 m. Byggehøjden bliver sikkert endnu
højere da man vil hæve grundens niveau for at sikre mod oversvømmelse.
Strandalle 12 er nabo til 2 fritstående parcelhuse og i bygningsreglementet står der at maks
Bygningsprocent bør være 60% ved etagebyggeri (§176) og byggehøjden maks 8,5 m (§170).
Vi har spurgt Planlægger ved Aalborg kommune Peter Serup om hvorfor man ønsker at overskride
disse grænser og svaret er ”I konkrete lokalplaner kan man fastsætte en anden værdi” Ingen
forklaring men kun svaret ”Fordi vi kan”.
I dag er der en gammel møbelhandlers bygning. Bygningen er i 1½ plan og der er ingen vinduer ind
til haven. En dejlig ugeneret have.

Vi har prøvet at indsætte en bygning efter lokalplanens angivelser. Bygningen er fundet bag ved
Lindholm Brygge og repræsenterer derfor nutidens byggestil.

Som det ses er privatlivets fred ovre og vores grillaftener vil være Cirkus Gadegårdsvej. Desuden
vil der komme en betydelig skygge i haven om aftenen.
Vi har også sat den ind på Strandalle.
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Som det ses vil et sådant hus aldrig komme til at passe ind i kvarteret. Billedet her har ikke den
forhøjede sokkel med så den bliver endnu højere.
Vi vil gerne foreslå, at man som det første overholder bygningsreglementet og ikke bare forhøjer
værdierne uden nogen som helst grund.
Dernæst at man indføjer en bestemmelse om at huset skal være i 1½ plan så det ikke helt falder
udenfor byggestilen i området. Derved er der en lille chance for at de nye beboere kan få lidt
aftensol. Vinduesarealerne ind til Gadegårdsvej begrænses så indkik til Gadegårdsvej 11 mindskes.
Hilsen
Lene og Arne Hove
Gadegårdvej 11
9400 Nørresundby

14. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. maj 2020 18:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 24-05-2020 18:22:00
Navn: Søren Ritter Madsen
Adresse: Strand Alle 10
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 26343596
Email: srmritter@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Søren Ritter Madsen
Strand Alle 10
9400 Nørresundby
ID: 1381
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.

1

14. Indsigelse

Indsigelse mod lokalplan 1-2-121
Samt Kommuneplan 1.054
Søren Ritter Madsen
Strand Alle 10

Stor bekymring over lokalplan 1-2-121/kommuneplan 1.054
Vi er et af de matrikel nr. som bliver mest ram af de knap så fantastiske tanker om at udnytte
byggegrundene til det yderste, igen en plan hvor der bygges for tæt og højt,
og giver store skygge virkninger for omkringliggende matrikel nr.
Vi er især bekymret for lokalplansændringerne i Zone A3, Strandalle 12,
hvor man vil forøge bygningsprocenten fra 50% til 74% og byggehøjden til 9 m.
Samt i zone A2, Kummerowsvej 4 – 6 hvor man vil forøge bygningsprocenten
fra 50% til 140% og byggehøjden til 4-5 etager (m = ?)
Byggehøjden bliver sikkert endnu højere da man vil hæve grundens niveau for at sikre mod
oversvømmelse.
Strandalle 12 er nabo til 2 fritstående parcelhuse og i bygningsreglementet står der at maks
Bygningsprocent bør være 60% ved etagebyggeri (§176) og byggehøjden maks 8,5 m (§170).

Forslag :

Område A: udvides med matrikel 25h (Kummerowsvej 4)

Byggefelt A1: giver mulighed for etaggebebyggelse i op til 5 etager.

Byggefelt A2: giver mulighed for etaggebebyggelse i op til 3 etager,
Og følger den eksisterende bebyggelse Kummerowsvej.

Byggefelt A3: giver mulighed for etaggebebyggelse i op til 1,5 etager, (se nedenståendene kort)

14. Indsigelse

Og følger den eksisterende bebyggelse på Strand Alle.
så der skabes kvalitative og attraktive sammenhænge mellem bygningerne.

Der laves Tilkørsel forhold via Kummerowsvej.

15. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. maj 2020 20:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

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 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby
Dato: 24-05-2020 20:05:00
Navn: John Jensen
Adresse: Strand Alle 8
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 22241610
Email: John.jensen.strandalle@stofanet.dk
Emne: Lokalplanforslag 1-2-121
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod lokalplanforslag 1-2-121
ID: 1382
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.

1

15. Indsigelse

Indsigelse vedr. lokalplanforslag 1-2-121 for boliger mm. Kummerowsvej Nørresundby midtby.

Ifølge lokalplanen beskriver man at byggehøjderne er fastsat, så bebyggelsen vil spille op til de eksisterende
bebyggelser i naboområdet og vil respektere de eksisterende mindre boliger omkring Strandalle. Dette er vi
ikke enige i, når man i byggeområde A2 og område B vil tillade byggeri i 4-5 etager, op til 21 meter.
Områderne grænser op til de eksisterende huse på Strandalle som er 1 ½ plan, en så markant forskel i
højde vil påvirke lysindfald, give skyggevirkning, forringe herlighedsværdien og privatlivets fred, da man fra
så høje bygninger får frit udsyn til de omkringliggende haver og huse, især Strandalle 8,9 og 10, dermed må
man også forvente en ringere handelsværdi af vores ejendomme. Det mener vi ikke er at respektere
eksisterende boliger!
Vi vil foreslå at man i den del af område A2 som har facade mod Strandalle, holder en byggehøjde på 3
etager og den del af område B med samme facaderetning, holder en højde på 2 etager. Den resterende del
af disse områder, der er nærmere Kummerowsvej og det eksisterende højere byggeri i området, kan
gradvis øges i højde.

Med hensyn til trafik og tilkørsel til og fra området, vil vi foreslå at Strandalle lukkes ved Thistedvej og der
etableres forbindelse til Anders Nielsens vej, eller at man laver en tværvej fra Strandalle til Kummerowsvej,
imellem byggeområde A2 og område B. Dette begrundes med at vi allerede nu har store problemer med
trafik og parkering på Strandalle og ikke mener vejen kan bære den øgede trafik, der vil komme når der
bygges flere boliger.

Sidst men ikke mindst bør der tænkes på klimasikring af området, både for nuværende og nyt byggeri, i
form af et blødt dige i strandparken fra kulturbroen til det gamle Dac område, samt en højvands-sikring
med pumpe,ved udløbet af overfladevandet fra området til fjorden. Vi har ved flere lejligheder oplevet at
vandet fra fjorden, ved forhøjet vandstand, kommer igennem udløbet fra fjorden til både Gadegaardsvej og
Strandalle og dermed kan vi ikke komme af med vand fra tag og overfalder. Dette problem vil kun blive
større ved at der bygges flere boliger.

Vi håber på forståelse for vores synspunkter og håber de vil indgå i den kommende godkendelse af
lokalplanforslaget.
Venlig hilsen
Ruth Moth Jensen og John Jensen
Strandalle8
9400 Nørresundby

16. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Annemette Hauritz
26. maj 2020 14:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-2-121

Venlig hilsen
Annemette Hauritz
Sekretær
Rådmand / Direktør
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2101
www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation.
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr
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