1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. december 2019 10:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-12-2019 10:16:00
Name: Thomas Fjeldgaard
Address: Godsbanen 25, 4,3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 27292394
Email: fjeld@outlook.dk
Emne: Indsigelse mod bebyggelse på hjørnet Dag Hammmerskjold og Østre Alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Godsbanen arealet et nu så tæt bebygget, at det bærer præg af genskabelse af de gamle baggårde, hvor solen ikke
kunne trænge ned. Stadsarkitekt eller andre aktører må have glemt hensyn til luft, rum, åbenhed, og afstand mellem
beboere i byrummet som vigtige æstetiske faktorer og faktorer for almen bæredygtig trivsel. Beboer tætheden er så
stor at der er problemer med afhændelse af affald, mangel på p-pladser, døgn lys på svalegange, der fordrer
mørklægning for at kunne sove, lyd forstærkende akustisk mellem de tætte høje huse, ja selv dagligvare butikker i
området kan ikke følge med i indkøb og opfyldning af varer.
Det kunne være oplysende at udregne kvadratmeter pr beboer for nuværende på Godsbaneområdet... Tænker den
er i nærheden af tal for Tokyo eller Mexico City...
På disse baggrunde gøres indsigelse mod yderligere bebyggelse på Godsbane arealet Aalborg.
ID: 1231
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. december 2019 11:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-12-2019 11:19:00
Name: Julie Broch Rasmussen
Address: Godsbanen 101, 2.2
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22710925
Email: juliebrochr@gmail.com
Emne: Indsigelse mod bebyggelse på hjørnet Dag Hammmerskjold og Østre Alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er lige flyttet ind i etape 2 på Godsbanen og havde jeg vidst at der skulle bygges yderligere beboelse, var jeg ikke
flyttet ind.
En af begrundelserne for byggeriet er at de blokke skal reducere trafikstøjen, men det er tydeligt at I ikke har
undersøgt hvor lydtætte lejlighederne er.
Derudover er der så meget nyt byggeri, som ikke er lejet ud, både erhverv og beboelse, bla på Budolfi Plads og
havnefronten, da det er alt for dyrt.
De godt 2 mdr jeg har boet herinde, har jeg lagt mærke til at der bor harer herinde og bliver åen ført her forbi, vil
naturlivet omkring åen ikke blomstre, hvis Brohuset bliver gennemført.
Da bebyggelsen er så tæt og i forskellige vinkler på hele Godsbanearealet, opstår der tit små hvirvelvinde mellem
blokkene.
Jeg føler mig bondefanget, da jeg fik at vide at der skulle være grønne arealer og der ikke ville blive bygget foran
vores blok.
Det gør der jo på sin vis heller ikke, men at bygge mere der, fremfor at lave det til grønne områder med bænke, lidt
træer og små broer over åen, er virkelig tåbeligt.
I skulle hellere fokuserer på at få alt det ledige lejet ud og bevarer de få grønne områder der stadig er i midtbyen.

ID: 1233
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. december 2019 14:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 21-12-2019 14:00:00
Name: Frederik Koch Sørensen
Address: Godsbanen 101 2, 4
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23965833
Email: frode0107@live.dk
Emne: Indsigelse mod bebyggelse på hjørnet af Dag Hammmerskjølds Gade og Østre Alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er fornyligt flyttet ind i Etape 2 og var af den opfattelse at man ville følge æstetikken med fortsat af have en lang
karré langs med Dag Hammerskjølds Gade og beholde de grønne arealer foran boligerne.
En af grundene til at jeg flyttede ind her var netop at jeg kunne få en altan ud til et åbent område, fremfor at skulle
kigge direkte ind i en boligblok, og det frister mig allerede til at fraflytte lejligheden igen, hvis der fortsat skal være
byggeplads foran lejlighederne, samt at der kommer en ny boligblok lige klods op ad.
Der er allerede nok lejligheder her i foran og jeg kan næsten ikke forstå hvis der fortsat er så stor efterspørgsel at
man bliver nødt til at pakke det her stakkels område endnu mere ind i blokke.
Lejlighederne her er godt isoleret og man hører ikke trafikstøjen fra Dag Hammerskjølds Gade og Østre Alle inde i
lejlighederne, så begrundelsen med at det skal afskærme for støj er virkelig et tyndt argument.
ID: 1236
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. december 2019 00:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 23-12-2019 00:29:00
Name: M. Kjær
Address: Snekkerstenvej 81
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:
Email: mikkel@privatpost.dk
Emne: For lavt og for uambitiøst på markant plet!
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Nærværende forslag til bygningsvolumener og maximale bygningshøjder på hj. af Dag Hammerskjölds Gade og Østre
Alle er spild af plads.
Godsbanen blev for ti år siden talt op af diverse byrødder som velegnet til høje tårnbyggerier - og der blev endda
udvist meget højt ambitionsniveau fra vistnok den daværende borgmester, der dengang udtalte, at arealet endda
var egnet til et nyt og særligt højt vartegn for byen. Så sandt, så sandt. Og hvad ender vi nu op med? Middelmådig
halvfabrikata-arkitektur som så mange andre steder. Sikken et eklatant spild af god beliggenhed, der her lægges op
til. Der er tale om den vel nok mest markante plet på Godsbanen og en af de mest synlige placeringer i bybilledet
her ved hovedfærdselsårer, banegård og busterminal. Og så lægger kommunen op til, at der skal gives mulighed for
endnu en omgang middelmådig kopi-arkitektur i 11 etager/38m. TN developments oprindelige renderinger af et
muligt hjørnetårn på 19 etager og ca. 60m var da betydeligt mere elegant og definerende for bro-hjørnegrunden
end nærværende forslag. Denne markante hjørnegrund fortjener simpelthen noget meget slankere og meget højere
byggeri. Byggetomten nærmest skriger på en slank tårnstruktur istedet for en bred klump på 7-9-11 etager. Dels for
at kaste en smallere slagskygge på de rekreative arealer/åen/parken nordfor tomten og dels for at vi kan give byen
et meget mere elegant byggeri med tydeligere vartegnskvaliteter.
Her bør bygges med et halvt så stort fodaftryk af hensyn til åparken bagved - til gengæld mindst dobbelt så højt! 2025 etager og 60-80 meter er på sin plads.
På grund af trafikstøjen er stedet dårligt egnet til boliger i de nederste etager mod D.H. Gade og Østre Allé. Derimod
er lokaliteten som skabt til eventuel hotelvirksomhed med tilhørende udsigtsbar/-restauration på toppen af et
slankt tårnbyggeri.
- Hvordan kan det være at man i Aalborg fortsat mest nøjes med at drømme stort, men bygge lavt?
Opsummering: for lavt, for uambitiøst, for middelmådigt og for sælen da tag jer nu sammen og tænk vildt, højt og ud
af boksen. Der er ikke ret mange mulige placeringer af tårnstrukturer tilbage så tæt på midtbyen, hvis I også spilder
denne mulighed. Højt og slankt fremfor halvhøjt og bredt, tak!
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4. Indsigelse

ID: 1237
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
28. december 2019 18:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 28-12-2019 18:32:00
Name: Jakob Nielsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: jakobnielsen2014@hotmail.com
Emne: Stop det nu!
Kategori: Kommentar
Kommentar:
At åbne for Østerå er en fremragende ide, men ved at planlægge at etablere 160 boliger, det såkaldte "Brohuset"
der dermed vil medføre, at der bliver bebyggelse på begge sider af åen, vil være en halvhjertet beslutning.
Åbningen af Østerå helt ned til Østerådalenskilde vil have så stor potentiale for at blive et helt unikt naturområde,
men ved at bygge et højhus på 7-11 etager vil det ikke blive til det formål som I tidligere har nævnt i forbindelsen
med f.eks. lokalplan 1-1-110 fra December 2010 - Godsbanearealet. Her blev der blandt andet nævnt følgende:
"Området ligger unikt placeret i spændingsfeltet mellem den tætte by og byens grønne kiler, og da området er
udpeget som grønt indsatsområde indgår hensynet til naturen og landskabet som et naturligt element i lokalplanen.
Hvor Godsbanearealet indtil i dag har udgjort en barriere, skabes der med lokalplanen mulighed for at binde
eksisterende grønne kiler sammen og skabe forbindelser til de omgivende byområder". Her kan man tydeligt se, at I
vil bygge et unikt grønt naturområde i Aalborg bymidte, men hvordan falder det i skak med de nuværende
betonbyggerier på Godsbanearealet, hvor der er tæt bebyggelse , og endda vil I bygge et kæmpe højhus , der bliver
etableret tæt opad Østerå. Hvor er hensynet til naturen og landskabet henne? Hvorfor har man valgt at nedlægge et
grønt område til fordel for bebyggelse, som reelt ikke var hensigten?
https://www.dknyt.dk/artikel/101829/ogs-aalborg-vil-bne-en-men-ikke-som-i-aarhus
https://nordjyske.dk/plus/aalborg/ekstra-laengde-paa-oesteraa-koster-12-millioner/c2f0adbe-8245-4550-a8cf7e261ebda130
By - og landskabsudvalgsrådmand, Hans Henrik Henriksen udtaler d. 23. Maj til Nordjyske, at Aalborg ikke skal skabe
samme løsning som å udløbet i Aarhus, hvor der er tæt bebyggelse langs åen.
"Aarhus Å løber i en betonkumme, og der er ikke tvivl om, at den har bidraget til bylivet. I Aalborg ville der imidlertid
ikke komme 15 restauranter og caféer langs åen, og derfor skal den valgte løsning kunne noget andet. Vi har derfor
valgt at gøre Østerå til en del af en grøn kile og et åndehul for byens borgere, siger han."
Hvordan passer dette med den udvikling Aalborgs Østerå er ved at blive en del af?
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5. Indsigelse
Det er ikke et spørgsmål om vi mangler boliger her og nu. Da man kan se på de nye omkring liggende
boligkomplekser står lejlighederne tomme:

"Østeråparken" - Deas.
"Havnehusene" på Østre Havnegade- Deas.
"Tankedraget" på Eternitten - ICITI.
"Udsigten" - Kridtsløjfen, Eternitten.
"Trappen" på Godsbanen - Prodomus.
"Overblikket" på Eternitten - Prodomus.
Husk på at der også er virklig mange boliger i ældre bebyggelse og private bolig udlejning, hvor lejlighederne også
står tomme.
For ikke at nævne de projekter der står klar i den nærmeste fremtid:
- "AstaHus", Standvejen - med 118 lejeboliger.
- "Port-One", ved Spritten Aalborg - med 145 lejeboliger.
- UNGBO Danmark bygger på grunden hvor den gamle skøjtehal i Vejgaard lå - 57 lejeboliger.
- 218 nye kvalitetsboliger på Aalborg Østre Havn som VENDIA Ejendomme og Lomoco Invest Aalborg står bag.
- "Sofiendalen" på Anna Anchers Vej i Aalborg SV - med 427 lejeboliger.
- "Parkbyen" - på Sohngårdsholmsvej - med 600 boliger.
- KOA-projektet på hjørnet af Kollegievej og Sohngårdsholmsvej - med 140 boliger.
- Nye boliger på den gamle spritfrabrik - 600 boliger.
- 3 etager boligprojekt på Bredegade Torv, Bredegade 10 og 12.
- "Teatergården" ved Sankelsmarksgade, som Himmerland boligforening står bag med 52 lejligheder.
- Tornhøjcenter i Aalborg Øst - med 156 boliger.
- Projektforslag fra ejendomsselskabet Lykkebo A/S som ønsker at bygge på hjørnet af Østre Allé og
Sohngårdsholmsvej, hvor tidligere Álleskolen lå - et ønske på 300 lejligheder.
Så derfor som man kan se på bare valgte eksempler, så vil der ikke være mangel på boliger i fremtiden.
Man udarbejder en ændring af Lokalplan 1-1-110, hvor den nye plan går helt fra at skabe det unikke naturområde til
at klistre de grønne områder vi har tilbage i midtbyen, til med endnu et højt etagebyggeri, som kun skal have til
hensigt at afskærme for trafikstøjen. Det er naturligt at der er støj, når man er inde i midtbyen. Men hvis Aalborg
Kommune virklig har et problem med støjen, så vil den billigste løsning nok være, at tænke på mindre støjende
vejbelægning og som I har gjort for nylig på Østre Alle - nedsætte hastigheden til 50 km/t.
Så vil Aalborg Kommune give afkald på natur- og grønne områder, og ikke følge den oprindelig lokalplan - (1-1-10)
for kun at få et engangsbeløb for grunden.

ID: 1238
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. januar 2020 22:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 02-01-2020 22:05:00
Name: T. Andersen
Address:
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 60734111
Email: tinacarinanielsen@hotmail.com
Emne: Alt for tætte byggerier på Godsbanearealet.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er lige fraflyttet Godsbanen 25 da der kom en blok (Nr. 77) lige ude foran min altan. Jeg kunne stå og have
øjenkontakt med de nye, der lige er flyttet ind og vi kunne kigge direkte ind ad hinandens vinduer. Da jeg lejede
Godsbanen 25 i 2012, fik jeg at vide at området skulle være et grønt område, hvilket tiltrak mig meget.
Jeg har hørt på larmen fra skolerne, da de blev bygget, blokkene over for, blokkene bagved og Remas bygning og alle
de andre, da jeg var den første blok på Godsbanen. Jeg har virkelig holdt ud og boet i larm siden 2012 fordi jeg
glædede mig til det hele skulle være færdigt, så jeg kunne nyde det grønne område midt i byen. Jeg elskede det!
Indtil den dag I valgte at godkende en blok lige ude foran min altan. Her snakker vi ikke mange meter mellem min
altan og den over for. Hvorfor bygge så tæt? Hvorfor skal JEG miste penge på at I vælger at ændre det lovede grønne
område til en rædsel af tætte byggerier? Før kunne jeg se Skovdalen og Aalborg tårnet. Nu kan jeg se mursten. Jeg
er så ked af at skulle flytte fra området men jeg er sikker på, at endnu flere vil blive lige så kede af det hvis I vælger
at bygge flere byggerier foran. Man kan virkelig ikke "få luft" derinde længere. Jeg håber I vil tænke på de beboere
der allerede er i området. Det er både hårdt men også dyrt at flytte fra det man holder af og det man kender, fordi
der ændres så drastisk på det man blev lovet.
Vidste I at os der har børn på området, ikke kan tillade at de sover ude i barnevogn på altanen, pga støv og larm fra
byggepladsen?
Vidste I at vi alle prøvede at putte børnene, når håndværkerne havde pause, for så kunne de nå at sove 30 minutter
inden larmen gik igang igen?
Vidste I at man blev vækket hver evig eneste hverdagsmorgen fra 06.00 fordi håndværkerne ikke tog hensyn?
Vidste I, at vores vægge slår revner når "hammermaskinen" er igang?
Vidste I hvor meget energi det krævede, at bo i larmen fra en byggeplads?
Vidste I at sand var en del af vores indretning indendørs, da det var eneste mulighed når man luftede ud?
Vidste I hvor meget mere vi har ofret på rengøring af altan samt vinduer pga. støv fra byggepladsen?
Når man holder ud siden 2012 er det virkelig fordi man havde fundet sit hjem midt i byen i et grønt område - som
aldrig blev til noget.
Tænk over om det virkelig er det I vil udsætte de nuværende beboere for endnu engang.
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6. Indsigelse

ID: 1249
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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7. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. januar 2020 15:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 06-01-2020 15:31:00
Name: Henrik Michelsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: hemmic@gmail.com
Emne: Indsigelse mod Lokalplan nr. 1-1-138 – Boliger, Brohuset
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Jeg skal hermed gøre indsigelse imod forslag til lokalplan nr. 1-1-138 – Boliger, Brohuset på baggrund af følgende
argumentation:
(1) Politisk har byrådet via ’Fysisk Vision 2025' angivet en fælles retning for kommunens udvikling. Her har byrådet
forpligtet sig til at arbejde for åbne og grønne byområder, der indrammer den tætte by og formidler Østeråkilens
sammenhæng med byen og fjorden. De politiske intentioner er, at styrke den grønne sammenhæng og grønne
forbindelse over Godsbanearealer via Karolinelund og videre til fjordområdet. Denne aftale med byens borgere må
forventes overholdt.
(2) I Planstrategi 2019 ’Vi udvikler byer med kvalitet sammen’ er det overordnede fokus at fastholde ansvarlig vækst
samtidig med, at der sikres løsninger med kvalitet. Med kvalitet tænkes ikke kun på byggeri og arkitektur, men ’at vi
udvikler de forskellige bydele og kvarterer med identitet og kvalitet i arkitektur og byrum.’ – dvs. prioritering af
grønne arealer. Endvidere kan læses: ’Vi skal sikre, at udvikling af nye boliger bedst muligt matcher de boligbehov, ønsker og -muligheder, som efterspørges …’. ’Hensigten er, at sænke boligbyggeriets hastighed og volumen og sikre
kvalificeret boligudvikling, der matcher befolkningsfremskrivningen og samtidig befolkningens boligønsker og
økonomi'. Disse målsætninger bør byrådet efterleve.
(3) Den store byudvikling i Aalborg skyldes, at der de sidste 10 år er der blevet 21.000 flere i Aalborg Kommune.
Denne udvikling vil ifølge prognoserne fortsætte de kommende år (15-20.000 flere i løbet af de næste ti år). Denne
vækst og positive udvikling skal vi alle være meget glade for. De nye tilflyttere skal have et sted at bo, hvor alle har
råd til huslejen, især de laveste indkomster. Men faktum er, at der primo 2020 ikke er behov for at bygge yderligere.
Der er rigtig mange ledige boliger. I den centrale del af Aalborg må førsteprioriteten nu være natur- og grønne
områder.
(4) I kommunens bæredygtighedsstrategi/klimastrategi er der omtalt grønne opholdsrum samt mere naturindhold i
området omkring Godsbanearealet i forbindelse med kravet om LAR-løsninger til håndtering af regnvand,
beplantning mv. Disse strategier bør implementeres uden yderligere byggeri i 2020.
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7. Indsigelse

(5) Østerå bliver en central del af en grøn kile og skal være et åndehul for byens borgere. Hjørnegrunden på
Godsbanearealet skal være en del af dette grønne åndehul. Naturlivet og stemningen omkring åen vil ikke blomstre
optimalt, hvis Brohuset bliver gennemført. Brohuset vil med dens markante fremtoning ændre karakter for
Godsbanearealet, så området ikke længere vil fremstå så harmonisk og sammenhængende med intentionerne for
Østerå-målsætningerne.
(6) I Socialdemokratiets valgprogram ’Sammen om velfærd og udvikling | Valgprogram 2018 - 2022’ er der
beskrevet, at der ved byplanlægning skal tænkes på bæredygtighed og energi. Af valgprogrammet kan læses
målsætningen om: ’Sikre stor vægt på grønne områder, grønne kiler og gode byrum.´ I afsnittet om ’Fokus på
bæredygtigt byggeri’ kan læses: ’Fastholde at der ikke overbebygges i Aalborgs bykerne, men skabes grønne
områder.’ Denne aftale må forventes overholdt.
Jeg håber, at ovenstående argumentation vil blive taget til efterretning. De politiske visioner og planstrategier for de
grønne områder i kommunen skal implementeres - og skal ikke kun være tomme ord. Der skal være konkret
handling bag ordene.
Aalborg Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune med rig natur og mange grønne områder - både nu
og i fremtiden. Det sidste indeklemte ’byggefelt’ på den tidligere godsbane bør ikke bebygges. Hjørnet skal være et
grønt område. Vi skal ikke bygge fordi vi kan, men fordi der er et reelt behov.
Med venlig hilsen
Henrik Michelsen
ID: 1254
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. januar 2020 14:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 14:30:00
Name: Banedanmark
Address: Vejlevej 5
Postnr: 7000
By: Fredericia
Tlf: 20167188
Email: vbnt@bane.dk
Emne: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune, Plan- og Udvikling, By- og Landskabsforvaltningen Aalborg Kommune har den 19. december
2019 fremsendt et forslag til lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby.
Banedanmark gør som nabo hermed indsigelse overfor den foreslåede lokalplan mht vejforhold og åbningen af
Østerå.
Vejforhold
I gennem de senere år er benyttelsen af den private fællesvej Kielersvej steget markant. Først og fremmest med
etableringen af Campusområdet med tilhørende parkeringshus. Med det fremsendte udkast til lokalplan, vil vejen
blive yderligere belastet, idet beboelsesejendommen med 160 lejligheder, skal vejbetjenes fra Kielersvej. Cyklister
og fodgængere vil dog kunne tilgå lokalplanområdet fra to sider og derved passere gennem området.
Banedanmark oplever, at der allerede nu er store problemer specielt morgen og eftermiddag med mange bløde
trafikanter og fodgængere til og fra Campus området. De færdes på vejen iblandt biler, da der ikke etableret fortov
eller cykelsti langs Kielers vej. Vi frygter, at det ender med personpåkørsel.
Banedanmarks ejer alene ca. 16 m tilstødende areal til Kielersvej. Og vores benyttelse af vejen er begrænset til at
være adgangsvej for de ca. 30 medarbejdere, som har til huse på Kielersvej 7 og i Kommandoposten. Den tunge
trafik til Banedanmarks område kører i stedet af Hjulmagervej, og ind over matr. nr. 158k Aalborg Markjorder.
Med den foreslåede lokalplan lægges der op til endnu flere biler og bløde trafikanter på Kielersvej. Trafikanter som
blandt andet færdes i området på vej til deres uddannelsesinstitutioner i Campusområdet. Især for bløde trafikanter
kan der også være tale om gennemgående trafik. Banedanmark mener på baggrund af områdets anvendelse til
offentlig formål, at Aalborg Kommune må stå for at sikre forholdene for trafikken i området. Den opgave bør ikke
hænge på de grundejere, som tilfældigvis har arealer ud til den nye væsentlige anvendelse af Kielersvej. Vi ser derfor
gerne, at Aalborg Kommune påtager sig ansvaret for den trafikale sikkerhed i området. Dette bør indebære, at
vejens klassificering ændres fra privat fællesvej til offentlig vej.
Åbning af Østerå
Aalborg Kommune arbejder med planer for et ændret og åbnet forløb af Østeråen på en længere strækning gennem
byen. Arbejdet er ikke afsluttet, hvorfor vi finder det bemærkelsesværdigt og ikke just hensigtsmæssigt, at der
allerede nu fremlægges lokalplanforslag for en lille del af åens forløb.
Med lokalplanen låses åens forløb fast nedstrøms Banedanmarks arealer, uden at der har været mulighed for at
overveje og drøfte problemstillingerne vedrørende åens passage af vores areal. Det hidtil skitserede å forløb
begrænser Banedanmarks mulighed for at drive jernbanevirksomhed på vores areal. Primært er vores uundværlige
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adgangsvej for tunge køretøjer truet, men også en del af vores arbejdsareal skal afgives til projektet. Der er således
reelle problemer for projektets gennemførelse i forlængelse af det foreslåede i lokalplan 1-1-138.
Endelig skal det bemærkes, at projekteringen af åens forløb bør tage hensyn til de søjler, som den vejbærende bro
står på. Det er væsentligt, at åbningen af åen ikke medfører risiko for skade på broens fundament.
Vi ser frem til at komme i dialog med kommunen om planlægningen for området, således at forholdene ikke låses
fast, før vi har fundet en løsning, som er acceptabel for begge parter.
Mvh
Vibeke Bennetsen
Arealforvalter
Specialkonsulent
Mobil: 20167188
vbnt@bane.dk
Banedanmark
Arealforvaltning
Vejlevej 5
7000 Fredericia
www.banedanmark.dk
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.

ID: 1261
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

9. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. januar 2020 21:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 21:47:00
Name: Stine Larsen
Address: Godsbanen 101, 5. sal, lejl. 4
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30517791
Email: stinelarsen1988@gmail.com
Emne: Indsigelse mod Brohuset på Godsbanearealet,
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er fuldstændig uansvarligt at blive ved med at bygge etageejendomme i det centrale Aalborg.
Der har været mangel på lejeboliger i Aalborg, men de seneste års byggerier har løst dette problem. Nu er der i
stedet for mange. Det betyder, at der står utrolig mange tomme lejelejligheder i Aalborg - både i de gamle
bygninger, men også i de nye.
Der reklameres endda med 1-3 måneders gratis husleje nogle steder og andre steder nedsat leje. Desuden har jeg
set flere skilte i byrummet, der reklamerer for ledige lejligheder, ligesom lejeboligsiderne bugner med lejligheder lige fra de små, billige til de store, dyre.
Aalborg er mættet af lejligheder. Hvad byen (og bestemt også Godsbanearealet) til gengæld ikke er mættede af, er
grønne arealer og plads. Ikke 120 nye lejligheder.
Jeg synes, I politikere skal tage ansvar og indrømme, at beregningerne til og fra Aalborg ikke har holdt stik og handle
på det ved at stoppe unødvendig byggeri.
ID: 1262
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.
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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>
17. januar 2020 22:34
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 22:34:00
Name: Kasper
Address: Godsbanen 77
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40131028
Email: Kasper_Damm@hotmail.com
Emne: Fjern bygningen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Latterlig ide
ID: 1263
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

11. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. januar 2020 22:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 22:35:00
Name: Julie Jensen
Address: Godsbanen 63, 3, 9
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22818281
Email: Juliesinghjensen@gmail.com
Emne: 11 etagers højhus på godsbanen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg opretter her en indsigt mod dette byggeri, da jeg synes det er en dårlig ide og jeg synes allerede Aalborg har så
rigeligt med boliger og der er bestemt ikke brug for flere her. Oveni det kunne det være rart med lidt tid uden
byggestøj!!
ID: 1264
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>
17. januar 2020 22:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 22:43:00
Name: Nicolai Risager
Address: Godsbanen 77
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 51205750
Email: nicolairisager98@gmail.com
Emne: En skam
Kategori: Kommentar
Kommentar:
jeg mener det vil være en skam at opføre det nye byggeri da jeg tror det vil ødelægge meget af den hyggelige
stemning der er kommet i og omkring Godsbanearealet. Specielt, tror jeg, at det grønne område imellem Dag
Hammerskjølds Gade og Godsbanearealet, vil miste meget sollys og dermed vil det blive mindre attraktivt og
hyggeligt.
Udover dette hører vi også tit om at der skulle være mange tomme lejligheder rundt omkring i Aalborg. Hvorfor ikke
få disse bemandede først, før man begynder at bygge noget så stort?
ID: 1265
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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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. januar 2020 22:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 22:47:00
Name: Chris Tindal Christensen
Address: Godsbanen 107, 3. Lejl 9
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29408169
Email: Cc2940@live.dk
Emne: Dårlig idé
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er det eneste lys der kommer til det grønne område, og det mister vi hvis der bliver bygget endnu et byggeri...
ID: 1266
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>
17. januar 2020 23:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 23:18:00
Name: Rasmus
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: R_dueholm@hotmail.com
Emne: Imod planforslaget
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er, som mange, imod forslaget om at opføre denne større bebyggelse. Ét er, at det er chikanerende for de
nuværende beboere på Godsbanen, som finder området særdeles attraktivt. Vigtigere er, at det helt og aldeles
ødelægger planen om et naturligt og tiltrækkende miljø omkring den fremtidige synlige Østerå. Som beboer på
Godsbanen kan jeg fortælle, at der intet støjproblem er, og at dette argument for en nyopførst bygning ingen hold
har i virkeligheden.
ID: 1267
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>
17. januar 2020 23:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 23:18:00
Name: Signe Nest
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Signe.nt@hotmail.com
Emne: Dårlig ide
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg mener at denne nye bygning vil fjerne udsyn fra mange bygninger i området, især grundet dens højde.
Derudover vil den fjerne lys og grønne områder. Jeg synes man burde arbejde for flere grønne områder specielt i
dette område mellem bygningerne.
ID: 1268
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

16. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. januar 2020 23:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 17-01-2020 23:50:00
Name: Daniel Nielsen
Address: Godsbanen 101, 3., 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22801364
Email: danielrsn3@gmail.com
Emne: Miljøprovokerende bygning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Denne bygning vil forstyrre det ellers meget hyggelige miljø ved godsbanen. Derudover er der meget tæt på arealet
og denne bygning vil blot isolere området yderligere fra omverden. Kæmpe modstander!
ID: 1269
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

17. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 01:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 01:55:00
Name: Simon
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Simse121@gmail.com
Emne: Indsigelse mod byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Er meget imod dette byggeri forslag, da det efter min mening ødelægger det som folk finder attraktivt ved at bo ved
godsbanearealet. Den hyggelige stemning og miljøet omkring godsbanen vil blive ødelagt, og der vil efter min
mening blive presset alt for mange boliger sammen, på et alt for lille område. I stedet burde der fokuseret på grønne
arealer, og aktiviteter hvor beboere kunne samles i stedet.
ID: 1270
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

18. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 07:42
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 07:42:00
Name: Caroline Jensen
Address: Godsbanen 63, 2. 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: caroline_bastholm@hotmail.com
Emne: Indsigelse mod etagebyggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg bor selv på godsbanearealet og er meget imod dette forslag til at bygge etagebyggeri på op til 11 etager. Der er
nok lejligheder i Aalborg i forvejen, både billige som store, og der er derfor ikke et yderligere behov for flere.
Argumentet de bruger med at byggeriet vil hjælpe med støj, er ikke et problem jeg selv har oplevet. Når
etagebyggeriet skulle opføres, ville det jo også skabe en stor mængde støj, som vil være til stor gene for
nabobygningerne.
Derudover er der flere løsninger til at mindske støjen fra vejen, hvor at en mulighed kunne være at lave et grønt
område med rekreativ værdi, med træer eller buske op til vejene som ville fungere som en naturlig barriere for
støjen. At have et grønt område tæt på midtbyen ville være værdsat af mange af beboerne på godsbanen, og ville
skabe et miljø der kunne have en positiv indvirkning på dyrelivet.
Derudover ville bygningen give meget skygge, især om vinteren, og mange af bygningerne står så tæt i forvejen på
godsbanearealet.
ID: 1271
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.
1

18. Indsigelse
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

19. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 08:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 08:52:00
Name: Søren Hjortdal
Address:
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 2281435
Email: hjortdal1@gmail.com
Emne: Stop det byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det giver ingen mening at opføre dette byggeri.
Det er alt for højt, tager alt for meget sol fra godsbanearealet og der er overhovedet ikke grund til at bygge flere
lejligheder.
På nuværende tidspunkt er der så mange tomme lejligheder, så hvad skal vi med et 11 etager højt byggeri?
Lad os nu få noget grønt som alle efterspørger.
ID: 1272
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

20. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 09:28
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 09:28:00
Name: Nicolaj Lyth
Address: Godsbanen 77 2,1
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20968612
Email: Nicolyth1905@hotmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Fuldstændig unødvendigt at smide en 12 etagers bygning op som vil overskygge resten af lejlighederne rundt på
godsbanen... samtidigt med at det grønne område som er blevet lavet vil være overskygget dagligt. Derudover er
der nok lejligheder i Aalborg som syntes at være ledige og det er ikke en nødvendighed at lave noget så stort bare
fordi man kan. Tænk over det. Mange mennesker er trætte af denne ide.
ID: 1273
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

21. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 11:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 11:53:00
Name: Kristoffer Lundholm
Address: Godsbanen 87
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25755244
Email: Kristofferlundholm1@gmail.com
Emne: Nybyggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Nej tak. Ikke flere bygninger ved godsbanen. Os beboere vil bevare lys til det grønne areal.
ID: 1274
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

22. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 13:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 13:46:00
Name: Nikolaj Odby
Address: Godsbanen 77.2,7
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 60453214
Email: Nikolaj.odby76@gmail.com
Emne: Ny byggeri ved godsbanen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg synes det vil være dumt at bygge endnu flere lejligheder i Aalborg. Da i forvejen cirka ved 13 lejlighed står tom.
Ydermere er beborene på de allerede bygget lejligheder ved godsbanen blevet lovet, at der intet vil blive bygget.
ID: 1275
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

23. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 15:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 15:15:00
Name: Cecilie
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: sille707@gmail.com
Emne: Protest imod bebyggelse på Godsbanen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg og mange andre er imod det nye byggeri på Godsbanen. Det vil være til stor gene for de øvrige beboer, da
bygningen vil skærme for solen, så utallige lejligheder vil miste den smule sol, som i forvejen er begrænset i løbet af
dagen. Derudover vil vi miste et areal, som skulle være brugt til grønt område, hvilket der i forvejen ikke er meget af
på Godsbane arealet. En 11-etagers bygning vil også virke ekstremt voldsom i det lille hjørne, hvor den skal være
beliggende, samt støj i forbindelse med byggeriet, vil være til stor gene for beboerne på Godsbanen. Yderligere vil
udsigten ud over byen blive frarøvet de beboer, som bevidst har købt en lejlighed med udsigt. De vil istedet få udsigt
lige ind i en kæmpe bygning.
Jeg stemmer for, at der ikke bare bliver bygget, fordi der lige er en lille plads, hvor der ikke står en bygning endnu,
men at vi istedet bruger den lille plads til et grønt område, som alle beboere kan benytte sig af. Der er jo netop ikke
mangel på lejligheder i Aalborg eftersom hver 13. lejlighed står ledig. Brug derfor det grønne område til at tiltrække
potentielle lejere til de lejligheder som står tomme.
ID: 1276
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.
1

23. Indsigelse
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

24. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 15:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 15:49:00
Name: Iben
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: I@stofanet.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der skal ikke bygges mere på godsbanen.
Det er i forvejen meget tæt bebygget, og nye store bygningen vil bestemt ikke se kønt ud. Der er brug for et grønt
område som der er blevet lovet. Samtidigt vil nye bygninger skygge for den sparsomme sol de nuværende bygningen
har - samt blorkerer for deres udsigt.
Der er ikke mangel på boliger i Aalborg - så hvorfor opføre flere boliger som vil påvirke de nuværende boliger
negativt.
ID: 1277
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

25. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 19:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 19:00:00
Name: Per
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Perbachmann9210@gmail.com
Emne: Stop byggeri på Godsbanen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Stop nu med at bygge mere på Godsbanen. Der er i forvejen bygget rigeligt på dette område, og hvis det skal være
et område, der er attraktivt at bo i, skal der være lys, udsigt og grønne områder. Borgmesteren har udtalt, at der
ikke mangler flere boliger i Aalborg, og flere steder er der tomme lejligheder, så tænk jer nu om, så I ikke ødelægger
et centralt beliggende område til skade for beboerne og Aalborgs arkitektur. Det er helt unødvendigt!
ID: 1278
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

26. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 20:25
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 20:25:00
Name: Nicolai
Address: Godsbanen 77, 3. 3.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30423003
Email: nico.holdersen@live.dk
Emne: Protest imod bebyggelse på Godsbanen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som en hel del andre, så er jeg stærkt imod yderligere bebyggelse på Godsbanen. Jeg er særdeles imod byggeriet af
følgende årsager:
Den vil være til stor gene for de øvrige beboer i lejlighederne omkring byggeriet. Byggeriet vil skærme for den, ellers
begrænsede, mængde af sol, som de nuværende beboere har glæde af.
Derudover vil det være spild ikke at anvende området til noget mere funktionelt og praktisk for de beboere, der er
på Godsbanen. Et grønt areal ville være enormt tiltrængt, da der i forvejen er en meget begrænset mængde af grønt
på Godsbanen. Ved ikke at placere en 11. etagers bygning på området, men i stedet forsøge at skabe et bedre
bymiljø og byliv på og omkring Godsbanen, vil være til stor gavn for området.
En 11. etagers bygning vil ligeledes virke enormt voldsom i forhold til de øvrige omkringliggende bygninger.
Samtidigt med at larmen fra byggeriet vil være til stor gene for de nuværende beboere. Visse beboere har ligeledes
valgt at købe og leje lejligheder, som ville miste værdi, hvis udsigten udover byen blev frataget dem.
Argumentet om at det vil reducerer støj, er ligeledes et vagt argument. Støj fra de omkringliggende veje, heraf også
Østre Alle, er særdeles minimal. Bygningerne opføres af betonelementer, og med vinduer, som reducerer støj.
Jeg stemmer for, at der ikke bør blive bygget lejligheder på dette mindre område. I stedet bør der forsøges på, at
skabe en bedre by, ud fra en holistisk tilgang. En velfungerende og god by at bo i, kræver mere end blot store og
høje bygninger. Der bør tages højde for, at byen ikke mister sin charme, og ender med at være et stort goldt
område. Hav lidt indsigt i, hvad der gør et bymiljø interessant at opholde sig i. Det vil være til stor gavn for byen som
helhed, hvis der også var mulighed for ophold ved Godsbanen, i stedet for at drive folk væk der fra, så alle søger
mod Kildeparken eller Karolinelund.
Lejlighederne på Godsbanen er i forvejen meget tætte, hvorfor der ikke er grund til at opfører yderligere her. I
stedet bør man se på andre steder, hvor renovering, eller ny bebyggelse giver større gavn for beboerne omkring,
såvel som byen i sin helhed.
1

26. Indsigelse
På nuværende tidspunkt står der en del lejligheder tomme rundt om i Aalborg, samtidigt med, at der fortsat opføres
yderligere bygninger. Nogle undersøgelser siger eksempelvis, at mere end hver 13. lejlighed står tom i Aalborg. Brug
derfor et grønt område ved Godsbanen til at sikrer, at lejlighederne lettere kan sælges og udlejes.

Der er i forvejen rigeligt bebyggelse på Godsbanen. Se i stedet på andre alternativer, hvormed også der gives en
bedre by som helhed. Se på byfornyelse i områder, hvor der faktisk er behov for nye lejligheder, som kan trække
positiv opmærksom til områderne. Det er ikke holdbart og fornuftigt, at der forsøges at udfylde hver kvadratmeter
med boliger, hvis der ikke samtidigt skabes værdi for beboerne i form af gode omkringliggende bymiljøer, med
grønne arealer, opholdssteder, faciliteter, butikker osv.
Drop øvrig bebyggelse på Godsbanen og tænk i stedet mere holistisk og langsigtet. Tag nogle beslutninger for
Aalborg, som gør gavn for byen nu, men også på længere sigt.
ID: 1279
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

27. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. januar 2020 23:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 18-01-2020 23:22:00
Name: Camilla Ladefoged
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Camilla@ladefogeds.dk
Emne: Imod forslaget
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der er blevet bygget et rigtig fint, attraktivt og centralt område med lækre nye lejligheder. Det må simpelthen ikke
ødelægges af dette byggeri. Det vil tage lyset, og der vil komme til at virke ekstremt trængt. Byg i stedet en rigtig fin
legeplads til de små eller lav et grønt område, hvor man kan lægge et tæppe i sommerperioden.
Der står så utrolig mange lejligheder tomme i Aalborg, det er slet ikke nødvendigt med flere. Derudover vil de
beboere, der bor på Godsbanen nok sætte pris på, at der ikke kommer mere byggestøj.
Jeg kan ikke se nogle fordele ved dette byggeri
ID: 1280
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

28. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. januar 2020 09:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 19-01-2020 09:10:00
Name: Lis frellsen
Address: Godsbanen 77,6,4
Postnr: 9000
By: Ålborg
Tlf: 42450824
Email: Lisfrellsen73lf@gmail.com
Emne: unødvendig byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der står mange boliger tomme i ålborg nu, så der ikke brug for så mange boliger. Og det vil betyde støj og ødelagt
udsyn for os på godsbanen.
ID: 1281
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

29. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. januar 2020 19:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 19-01-2020 19:02:00
Name: Mette
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 29914789
Email: Mette-Kvist@hotmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der er på nuværende tidspunkt flere lejligheder som står tomme i hele Aalborg, dette et blandt andet en af
grundende til at jeg er imod dette byggeri.
Derudover vil dette byggeri have konsekvenser for det naturområde, som der forventes at skulle skabe noget
charme og harmoni til Godsbanearealet.
Der er i forvejen utrolig tæt bebygning på Godsbanen, og at forværre dette vil blot være en skam for området og
dets historie.
ID: 1283
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

30. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. januar 2020 21:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 19-01-2020 21:02:00
Name: Jette Poulsen
Address: Åparken 18, 4. 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30293930
Email: jettepoulsen1@live.dk
Emne: Brohuset, godsbanearealet
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Godsarealet er på nuværende tidspunkt allerede så tæt bebygget, at det alene af denne grund kan være svært at
forestille sig endnu et byggeri på området. Endsige være svært at forstå, at behovet for endnu flere lejligheder er
tilstede. Som lejer i nybyggeri på modsatte side, har jeg bemærket, et år efter at der stadig står en del tomme
lejligheder hen.
En anden anke mod byggeriet er det tæt befærdede kryds med udfaldsvej (DHG) af udrykningskøretøjer, der vil
miste udsynet, og evt. lejere der døgnet rundt vil være generet af bilstøj / -os og udrykningskøretøjer både fra DHG
og ikke mindst fra Øster Allé.
Min personlige anke mod byggeriet ligger blandt andet i, at der med et højt byggeri, mistes en fantastisk udsigt mod
Sygehus Syd og udsigt til skoven, og jeg håber derfor at byggeriet genovervejes.

ID: 1284
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
1

30. Indsigelse
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

31. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. januar 2020 09:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-01-2020 09:08:00
Name: Charlotte
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: charlotte.holdersen@3f.dk
Emne: Tænk nyt og anderledes
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Drop byggeriet af brohuset.
Prøv noget nyt, tænk på borgerne i stedet for pengene.
Der er rigeligt med beton og mursten på godsbanearealet.
Lav en unik grøn løsning , hvor området skaber rammen om en ny oase, som vil tiltrække turister og samtidig være
et åndehul for borgerne.
ID: 1285
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
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. januar 2020 09:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-01-2020 09:46:00
Name: Jonna Kristensen
Address: Godsbanen 25
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 26175344
Email: 2817@os.dk
Emne: Insigelser mod mere byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Mine kommentarer er vedhæftet filen
ID: 1286
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
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INDSIGELSER
VED EVT. BEBYGGELSE AF BROHUSET;
Brohuset vil efter min mening, reducerer Byrummet ( opholds- legeområde), væsentligt, samt
Godsbanearealet bliver absolut det modsatte af” Aalborgs grønne lunge”, Området er jo en stor
betonklods. Lokalplan 1-1-110” Aktuelt arbejdes der med en idé om at lade Østerå fortsætte ind over
Godsbanearealet”, dette vil bidrage til Aalborg grønne lunge” og et dejligt ( opholds- legeområde),på
Godsbanearealet, jeg mener absolut at Brohuset vil medvirke til det modsatte; Der mangler legeområder
på arealet, borde og bænke hvor områdets beboere kan mødes på kryds og tvær( børn, unge og
voksne/ældre) der er virkelig muligheder for et dejligt grønt areal. Der er boldbaner på Godsbanenarealet,
som benyttes af skolerne i dagtimerne, og derfor har begrænset betydning for områdets beboere, samt det
primært er aktiviteter tiltænkt unge mennesker, som også er den gruppe der benytter boldbanerne
weekend og aften, så derfor mangler der arealer til børnene og voksne/ældre, den gruppe mangler at blive
repræsenteret inden for området.
Yderligere er der også bilkørsel på området, som naturligt også er en forhindring for et afslappet opholdsog legearealer. Derfor er området hvor brohuset er tænkt Lokalplan 1-1-138, i stedet for et oplagt område
at lave grønt. Henviser i øvrigt til Lokalplan 1-1-110” Sundhedspolitikken i Aalborg Kommune har som
grundsætning, at alle borgere skal have muligheder for et sundt liv. Sundhed hænger sammen med
individuelle valg, men også med de rammer og livsbetingelser, vi lever under. Det er derfor et mål med
lokalplanen dels at sikre grønne områder, der kan udgøre en væsentlig pause i borgernes hverdag, dels at
sikre let adgang til de grønne områder og ikke mindst sikre, at der kan etableres faciliteter, der indbyder til
fysisk aktivitet såvel som til mental helse.” Hvilket jeg, i den grad, mener mangler på Godsbanearealet.
Lokalplan 1-1-138 ” Endvidere fremstår Godsbanearealet med grønne områder og rekreative faciliteter som
fodbold- og basketballbaner. Det er yderligere planlagt, at Østerås fremtidige forløb skal indgå som
forskønnende rekreativt element i bydelens grønne struktur.” Endnu engang med al respekt, der mangler
rekreative områder til de nuværende boerne i området, dette såvel børn, unge, voksne og ældre. Det er
ganske simpelt undskyld mig, ”en gang snak uden hold i virkeligheden”. Der er virkelig behov for rekreative
områder til os der bor her, alle aldersgrupper.
Derudover fastlægger Lokalplan 1-1-138 , at der skabes en sammenhæng mellem boligbebyggelsens
udendørs arealer og de fremtidige rekreative elementer, som etableres i forbindelse med åbningen af
Østerå. Østerå har et planlagt forløb omkring Brohuset, og vil bidrage til de rekreative værdier, jeg mener
absolut at Brohuset vil udelukke muligheden for rekreative værdier, det er ganske rent ud sagt en gang vås,
at mere bebyggelse/beton vil give rekreative værdier på området, når rekreative værdier efter min
opfattelse nu er på nul. Kære byrådspolitikkere tag en tur til ex. Berlin der er store legepladser masser af
grønt, få nu Aalborg gjort til en grøn by, der er så gode muligheder her på den gamle Godsbane. Aalborg
skal være den ”lille” by med de store muligheder for også rekreative områder, hvor alle sanser kan blive
udfordret for alle aldersgrupper. Tænk at kunne vise bydelen frem, med dejlige boliger og lige så dejlige
grønne områder, og som andre kan udenfor Godsbanearealet også kan nyde godt af. Brohuset vil, efter min
mening, i den grad fjerne denne mulighed.
Der står i Lokalplan 1-1-110 at området skal omfatte ca. 685 eller 760 boliger ( er for mig uklart), så vidt jeg
ved er der nu 1000 boliger på Arealet , så må det være nok. Området er tæt befolket allerede , hvad det
fører med sig af biler og almindelig svineri af affald der smides på området. Yderligere er der mange ledige
boliger i Aalborg C og nærmeste områder, samt der er bebyggelser undervejs flere steder i byen og flere ny
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bebyggelser der p.t. er sat til leje. De ledige lejemål er såvel hos private som almene boliger i hele Aalborg
kommune.
Infrastrukturen er efter min mening en katastrofe i Aalborg C og nærmeste omegn, alt skyldes ikke
vejarbejde, men en tiltagende tæt bebyggelse, samt før nævnt flere boliger flere biler også på
Godsbanearealet, med hvad det naturligvis giver af forurening og andre gener.
Dyr og vegetation, efter at have boet på arealet i ca. 6 år, kan jeg konstaterer en betydelig reducering i
dyrelivet, ex. Harer, ænder samt fuglelivet mm, Brohuset vil naturligt medvirke til yderligere reducering i
denne retning vedr. dyrelivet. Lokalplan 1-1-110 ” Aalborg Kommunes Grøn-Blå Struktur Den grøn-blå
struktur er et samlet billede af Aalborg Kommunes net af grønne kiler og bånd. Den grøn-blå strukturs
udgangspunkt er de overordnede landskabstræk som fx ådalene. Disse træk ønskes bevaret og forstærket også i mødet med byen. Med Godsbanearealets omdannelse til delvis grønt område åbnes Østerådalens
grønne, flade kile helt ind til Aalborg” Brohuset vil efter min bedste overbevisning reducerer på det grønne
på arealet, der er som før nævnt intet grønt og reaktivt af betydning på arealet.
Lokalplan 1-1-110 ” Lokalplan området er belastet af støj fra de omgivende veje - Jyllandsgade mod nord,
Sønderbro mod øst, Østre Alle mod syd samt Dag Hammerskjølds Gade, som skærer gennem området i
nord-syd-gående retning, hertil kommer støj fra rampe fra Østre Alle til parkeringshus i Kennedy Arkaden.
Af hensyn til trafikstøjen skal bebyggelse i området disponeres således, at støjfølsomme funktioner, som
boliger, undervisningslokaler o.l indpasses i bygninger og bygningsdele, hvor støjpåvirkningen er mindst,
mens mere støjrobuste funktioner som erhverv, kontorer o.l. orienteres mod de omgivende veje.”
Det eneste positive jeg kan se ved Brohuset, er det vil minimerer støj ned til de nuværende boliger der er
på området. Men de negative påvirkninger ved Brohuset, er mere beton, mere skygge/mørk område,
mindre sol, ingen vegetation af betydning, reducering af dyrelivet, ingen reaktive områder for områdets
beboere, andet en små ” forkølede områder”, ingen mulighed for fællesskab for områdets beboere, ingen
legeområder til børn, for mange biler ( støj og forurening) hvilket efter sigende reducerer den menneskelige
sundhed og et tiltagende svineri på Godsbanearealet. I stedet for Brohuset kan der beplantes træer op mod
Østre Alle, der også vil reducerer støj, samt have positiv virkning på rensning af luftforureningen.
Lokalplan 1-1-138” anlægges med en åben og grøn karakter, hvor vegetation skal spille en væsentlig rolle i
indretningen, og der opnås rummelighed med fx buske, stauder, træer og græsser. Derudover skal der sikres
et godt samspil med det rekreative forløb ifm. Østerås fremtidige forløb”. Det lyder virkelig besnærende på
papiret, men i praksis er det efter min mening utopi, der er simpelhed for lidt areal til det er muligt.
Muligheden er til stede ved at droppe planen om Brohuset, og gøre området til et rekreativt område med
yderligere beplantning, bedring af dyrelivet, borde/bænke/stole og legeplads med der udfordre børn på
flere sanser .

Det sidste; Kære byråd ” I har indflydelsen så venligst ”Få skabt et dejligt rekreativt område, der vil
være positivt for Godsbanearealet og resten af Aalborg C, samt gæster til byen. Ved at droppe
planen om Brohuset, og få mere fokus på sundhed, leg, det rekreative, klimaet, dyrelivet og
fællesskaber”. Fremfor fokus på flere bygninger. På forhånd tak

Venlig hilsen
Jonna Kristensen
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. januar 2020 15:04
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-01-2020 15:04:00
Name: Navne- og adressebeskyttet
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email:
Emne: Lokalplan 1-1-1 138
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg bor (adressen fjernet af hensyn til navne- og adressebeskyttelse, Plan & Udvikling) og jeg er glad for at bo her.
Jeg har fulgt med i nybyggeriet i området.. Her er mange boliger på et forholdsvis lille areal - der er bygget alt for
tæt. Der er boliger, der ikke får sollys, hvilket jeg mener er uden tanke for folks velvære og der er stort set ikke
grønne områder., hvor beboerne kan opholde sig.
Derfor blev jeg glad, da jeg læste, at Å løbet bliver frilagt, så vi kunne få et opholdssted i grønne omgivelser. I det
hele taget mangler midtbyen grønne områder og vi bor mange her. Jeg har haft besøg af venner fra Nyborg og jeg
viste dem den nye plads ved Budolfi Kirke. De var meget imponerede og Jeg mener, at I har været fremsynede ved
at planlægge pladsen.
Nu vil jeg revidere min opfattelse, hvis dette nye byggeri går igang.. I disse tider, hvor vi diskutere klimaændringer
synes jeg ikke det er fremsynet - tværtimod..
Med venlig hilsen
Navne- og adressebeskyttet

ID: 1287
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.
1
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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
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. januar 2020 19:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-01-2020 19:02:00
Name: Mikkel Blome
Address: Godsbanen 63, 5. Lej 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: mikkel@blome.dk
Emne: Insigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Godsbanearealet er allerede tæt bebygget, og denne høje bygning vil tage lys og udsigt for mange. Desuden er der
mange tomme lejligheder i Aalborg, og på Godsbanen. Udnyt pladsen til et grønt område, som vi derimod mangler!
ID: 1288
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
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. januar 2020 20:04
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-01-2020 20:04:00
Name: Michael
Address: Åparken
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: Miguel91012@hotmail.com
Emne: ndsigelse mod bebyggelse på hjørnet Dag Hammmerskjold og Østre Alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Os der bor på Åparken er blevet lovet udsigt og grønne områder, da vi flyttede ind. Nu ville I så fjerne udsigten for
og bygge en 11 etager ejendom. Hvorfor? Der er så mange ledige lejligheder i forvejen i området, så hvorfor have
flere? Os på Åparken der har en fantastisk udsigt nu, den bliver helt eller delvist fjernet med sådan en bygning. Så er
vi da dem der flyttet igen, vist I opfører den bygning. De fleste lejligheder i bygningen, for alligevel ikke andet udsigt
ind at kigge ind i P-huset overfor eller indtil nabo bygningen. Så spild af vores skattekroner og en meget dårlig idé. I
får bare en masse tom lejligheder, som I aldrig får lejet ud. Gå en tur i området og se hvor mange der står ledige.
Alene på Åparken er der flere lejligheder der aldrig har været lejet ud, i de snart to år de har været der.
ID: 1289
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.
1

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. januar 2020 21:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-01-2020 21:08:00
Name: Julie Rene
Address: Godsbanen 101
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 21442003
Email: Julie.rene.nielsen@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
For folk som har valgt at bo i denne ende af godsbanen fordi der er mere luft i en meget tæt bebygget by er det ser
grund til at flytte til en anden by. Der står angiveligt masser af boliger tomme rundt i Aalborg også i midtbyen. Der
skulle være fokus på grønne områder og lavt støj niveau. Dette vil betyde larm konstant og når man har valgt at bo
et sted som udkanten af godsbanen fordi man ikke tåler støj vil dette ende med klagesag efter klagesag. Jeg vil
personligt ikke støtte op om dette forslag og hvis det bliver realitet vil jeg fraråde alle andre om at bo på Godsbanen.
Jeg vil også selv flytte for det kan ikke være rigtigt at en by som Aalborg skal ødelægges alle steder med tæt byggeri.
ID: 1290
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
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. januar 2020 22:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 20-01-2020 22:15:00
Name: Mathias Bøgelund
Address: Godsbanen
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23696049
Email: mathias_boegelund@live.dk
Emne: Mostander af ny bygning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg bor til dagligt på godsbane arealet, og føler ikke der er plads til endnu en stor bygning, da det i forvejen er tæt
hernede. Der blev lovet grønne arealer, omkring de sidst byggede. En ny 11-etagers bygning vil tage alt vores lyd, og
isolere os. Jeg er med imod dette forslag.
ID: 1291
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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38. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. januar 2020 09:48
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 21-01-2020 09:48:00
Name: Søren Rosengren Larsen
Address: Godsbanen 107 st 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20610982
Email: Lus39@hotmail.com
Emne: Lus39@hotmail.com
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ødelægger både udsigten, samt lysten til at blive boende, da den vil tage meget af solen
ID: 1292
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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39. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. januar 2020 15:33
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 21-01-2020 15:33:00
Name: Unicon A/S
Address: Hjulmagervej 27
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20434676
Email: henrik.w.larsen@unicon.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan 1-1-138
Kategori: Kommentar
Kommentar:
se vedhæftet fil
ID: 1293
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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39. Indsigelse

Aalborg Kommune
Att.: By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge
9400 Nørresundby

København, den 21. januar 2020

Høringssvar - Aalborg Kommunes lokalplanforslag 1-1-38

Unicon A/S fremsender hermed høringssvar i forbindelse med Aalborg Kommunes offentlige
høring af forslag til lokalplan 1-1-38 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby.
Det fremgår af lokalplanforslagets side 24-25, at:
”Virksomhedens miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens støjpåvirkning af
omgivelserne. I skel mod det omgivende industriområde er der fastsat en støjgrænse på 60 dB(A)
døgnet rundt. Ved boliger i Kærby og i rekreativt område i Frydendal, syd for Østre Alle, er der
fastsat mere restriktive støjgrænser på henholdsvis 55/45/40 dB(A) og 50/45/45 dB(A) for dag/
aften/nat. Lokalplan 1-1-110, som nærværende lokalplan delvist erstatter, fastslår dog, at
miljøgodkendelsen i udgangspunktet kun tillader drift i dagperioden, som i dette tilfælde er regnet
at begynde kl. 6 om morgenen. Støjvilkåret åbner dog mulighed for, at virksomheden maksimalt 2
døgn om året kan have en spidslast med forhøjede støjgrænser i de støjfølsomme perioder aften,
nat og weekend. Under hensyntagen til virksomhedens driftstider er den relevante støjgrænse i
lokalplanområdet 55 dB(A), jf. Lokalplan 1-1-110.”.
Unicon A/S gør i den forbindelse opmærksom på, at de anførte støjgrænser ikke fuldt ud
modsvarer de konkrete støjvilkår, som Unicon A/S har fået stillet i sin miljøgodkendelse, jf. bilag 1.
Unicon A/S skal i den forbindelse bemærke, at udlægning af det pågældende areal til boliger ikke
kan medføre en forringelse eller skærpelse af Unicon A/S’ støjvilkår for Unicon A/S’ eksisterende
og godkendte aktiviteter.
Unicon A/S bemærker endvidere, at Aalborg Kommune i lokalplanforslagets punkt 10.2 har anført
følgende:
”For at sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes, skal der etableres
lyddæmpende foranstaltninger for den del af boligerne, der er støjbelastede, fx i form af
forsatsfacader af glas, lyddæmpende ruder, ventilationsvinduer, glasafskærmning af
opholdsarealer på tagterrasser og lignende med henblik på at sikre, at støjkravene overholdes.
Boligernes facader skal udformes, så støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs med åbne
vinduer ikke overstiger 43 dB (Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14), 33 dB (Mandag fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22), og 28 dB (Alle dage kl. 22-07).”

Unicon A/S
Postbox 1978
Islands Brygge 43 · 2300 København S
Telefon +45 7010 0590 · CVR-nr. 16064939
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Unicon A/S bemærker tillige, at der til ovennævnte punkt er indsat følgende bemærkning om
Unicon A/S’ produktionsaktiviteter:
”Der er lavet en foreløbig støjberegning, der viser, at bebyggelsens facader er belastet af
virksomhedsstøj fra virksomheden Unicon Beton A/S, særligt om natten, så Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier ikke kan overholdes. Det vil derfor være nødvendigt at dokumentere i
en byggeansøgning ved hvilke boliger, der er behov for at etablere lyddæmpende
foranstaltninger.”.
Det følger af planlovens § 15a, stk. 1, at en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til
støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af
afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
På baggrund af ovenstående forventer Unicon A/S, at Aalborg Kommune på tilstrækkelig og
dokumenteret vis forud for vedtagelse af lokalplanen kan påvise (bl.a. ved nye støjberegninger og
støjmålinger), at der kan etableres lyddæmpende foranstaltninger, som er tilstrækkelige til at sikre,
at de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes. Såfremt dette ikke kan påvises på
tilstrækkelig og dokumenteret vis, kan lokalplanen ikke vedtages, og boligbebyggelsen dermed
ikke etableres i overensstemmelse med planlovens § 15a.
Unicon A/S bemærker endvidere, at Aalborg Kommune hverken i lokalplanforslaget eller i den
dertilhørende miljørapport behandler støv eller anden luftforurening fra omkringliggende erhverv.
Det følger af planlovens § 15b, stk. 1, at en lokalplan kun må udlægge arealer, der er belastet af
lugt, støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomheder, transport- og
logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis
lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige
anvendelse mod en sådan forurening.
Det fremgår ikke af lokalplanforslaget eller miljørapporten, om arealet er belastet af lugt, støv eller
anden luftforurening.
Unicon A/S antager derfor, at området ikke er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, og at
Aalborg Kommune kan fremlægge den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation herfor som
garanti for, at de vejledende grænseværdier for lugt og luftforurening kan overholdes ved
etablering af boligbebyggelsen på arealet. Såfremt dette ikke kan påvises på tilstrækkelig og
dokumenteret vis, kan lokalplanen ikke vedtages, og boligbebyggelsen dermed ikke etableres i
overensstemmelse med planlovens § 15b.
Samlet er er det Unicon A/S forventning, at Aalborg Kommune sikrer og konkret påviser, at
lokalplanen og etablering af boligbebyggelse med dertilhørende udendørsarealer ikke vil medføre
skærpede eller supplerende vilkår, der på nogen måde forringer Unicon A/S’ lovligt eksisterende
og miljøgodkendte aktiviteter.
Unicon A/S ser frem til at få oplysninger om, hvilke konkrete tiltag bygherre vil iværksætte for at
overholde planlovens §§ 15a og 15b i forbindelse med etablering af boligbebyggelsen.
Unicon A/S opfordrer endelig til, at Aalborg Kommune sikrer en sikker trafikal løsning på bl.a. de
vejstrækninger, hvor der er og fortsat vil være tung og tæt trafik, således at man bedst muligt kan
undgå ulykker ift. det forventede tiltagende antal bløde trafikanter i området.
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Med venlig hilsen
UNICON A/S

Henrik W. Larsen
Områdechef
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40. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. januar 2020 18:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 23-01-2020 18:05:00
Name: Jan Kristensen
Address: Godsbanen 25
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40174614
Email: jak@vivabolig.dk
Emne: Indsigelser Brohuset
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Fra Godsbanen 25, 9000 Aalborg.
Se vedhæftet fil
ID: 1296
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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41. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. januar 2020 19:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 23-01-2020 19:29:00
Name: Ninna
Address:
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: n.munkholm@hotmail.com
Emne: Indsigelse mod byggeriet på Godsbanen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg synes det ville være ærgerligt ,at bygge en 11 etages højhus på godsbanen, som slet ikke vil komme til at klæde
stedet.
Her bliver også endnu mere klemt, end der er i forvejen.
Samt mere larm og støj imens det står på.
Desuden er der også, vildt mange lejligheder i Aalborg, der bare står ledige.
Så hvorfor bygge flere?
Lav nogle grønne arealer istedet . Det vil folk sætte pris på. Evt mere fokus på åen, der er planer om skal genåbnes.
Bevar nu Aalborg, ikke bare byg , for at bygge, og da slet ikke, hvor der ingen plads er.
ID: 1298
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
1
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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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42. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. januar 2020 21:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 23-01-2020 21:09:00
Name: Tobias
Address: godsbanen
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20774008
Email: Tobias_Dam@hotmail.com
Emne: Indsigelse. Nej tak til brohuset.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som bebor i Aalborg gennem mange år, og nu bosat på godsbanen, er jeg meget i mod byggeriet ( borhuset. )
Aalborg har taget en meget uheldig drejning, gennem de sidste mange år. Der er kommet, alt for mange store
bygninger, og brohuset bliver bestemt et af dem.
De store bygninger pynter ikke på Aalborgs charme.
Få istedet sat gang i noget byfornyelse, i form af renovering af gamle harmoniske bygninger, som allerede passer
ind i by billede.
Som medarbejder i et firma, har jeg at gøre med en lille håndfuld af Aalborgs lejligheder , så jeg kender til
situationen.
Godsbane arealet er alt for tæt bebygget. Mange af boligerne, får ingen sollys ind, fordi der simpelthen er andre
bygninger i vejen. Jovist ser det sådan ud på Lokalplanen ,at det er masser af plads mellem bygningerne. Det er der
bare ikke! Godsbanen 97-103 og ikke mindst godsbanen 107, vil lide et massivt tab af sollys.
Som bebor på godsbane arealet, kører jeg dagligt på hjulmagervej og kielersvej for, at kommer hjem. Det vil ikke
gavne forretningslivet på hjulmagervej, med en til bygning på godsbane arealet, da den vil blive alt for trafikeret.
Både hjulmagervej og kielersvej er meget trafikeret af biler, tunge køretøjer, cykelister og gående. Med biler og
andre køretøjer holdene i vejsiderne ,er der stor fare for trafikuheld især for cykelister.
Jeg mener også, at Aalborg mangler flere grønne områder. Hvorfor ikke skrotte byggeriet af borhuset, og lave et
hyggeligt grønt område for unge og ikke mindst børnefamilier ,med en flot å. Det var der jo en gang!
ID: 1299
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
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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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43. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. januar 2020 22:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 23-01-2020 22:35:00
Name: Mads
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: mads343f@gmail.com
Emne: Indsigelse mod brohuset
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er mig en gåde, at man vil bygge endnu ét byggeri på Godsbanen, hvilket vil resulterer i, at der ikke længere er
grønne områder. Det er en god idé at åbne Østerå igen, så vi har nogle grønne områder, men det vil jo aldrig ske, når
Aalborg Kommune vælger at bygge boliger klods op ad åen. Desuden er der nok boliger i Aalborg, der står ubeboet
hen, og nye byggerier er allerede på vej. Sidst men ikke mindst nævner I som begrundelse, at I vil bygge et byggeri
for at undgå støjen, men det mener jeg bestemt ikke er den rigtige løsning, i stedet for kan I vælge at etablere et
støjhegn med naturlig beplantning af træer langs Øster Allé for at holde støjen nede, hvilket er en lettere, hurtigere
og billigere løsning.
ID: 1300
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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43. Indsigelse

44. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. januar 2020 11:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-138

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 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Dato: 24-01-2020 11:19:00
Name: Lars Riis
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 31647120
Email: lari@sosunord.dk
Emne: Indsigelse mod lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse fra Grundejerforeningen til Lokalplanforslag 1-1-138.
Spørgsmål til kortbilag 2 – Arealanvendelse
Arealet mellem Brohuset og afgrænsningen mod Østeråprojektet er meget smalt flere steder og Østeråprojektet
arbejder forventeligt med en skråning med anlæg 1:2. I det der kører biler og lastbiler på belægningen, skal der
opsættes autoværn, afkørselsareal eller lignende mellem skråning og kørselsareal. Kan det antages, at autoværn
eller lignende placeres på Østerå’s skråningsanlæg?
På kortbilag 2 vises også begrønnede arealer op mod Brohuset. Er det muligt at disponere disse arealer anderledes
for at tilpasse kørearealer, det rekreative samt rensningen af overfladevand?

ID: 1303
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.
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44. Indsigelse
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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