1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. maj 2020 09:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-125

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 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen
Dato: 18-05-2020 09:35:00
Navn: Hans Jakobsen
Adresse: Poseidonvej 33
Postnr: 921
By: Aalborg SØ
Tlf: 98143730
Email: hansjakobsen45@gmail.com
Emne: Indsigelse til Lokalplan 1-3-125, Menighedshus ved Ansgar Kirke.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som vedhæftet fil fremsendes hermed indsigelse til Lokalplan 1-3-125, Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro.
Indsigelsen er dateret 18.05.2020.
ID: 1348
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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1. Indsigelse

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Aalborg, den 18. maj 2020

Vedr.: Indsigelse til Lokalplan 1-3-125, Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro.
Af lokalplanens redegørelse fremgår, at det er ”lokalplanens formål at sikre mulighed for at opføre
et menighedshus af høj arkitektonisk kvalitet i tilknytning til kirken.” ”Den særlige beliggenhed ved
Ansgar Kirke, Ansgaranlægget og Almenkirkegården stiller store krav til arkitekturen.”
”Bygningen skal danne en naturlig overgang mellem kirken og Ansgaranlægget og tilføre værdi til
området samtidig med, at den underordner sig parken præmisser.”
Af lokalplanens Indhold (side 9) fremgår: ”Ved godkendelse af byggeriet vil der blive lagt vægt på
byggeriets indpasning og helhedsvirkning i omgivelserne.”
Under lokalplanens bestemmelser fremgår, at det er lokalplanens formål, ”at bygningen får et godt
samspil med kirken og indpasses i forhold til de rekreative arealer i Ansgaranlægget.”
Med alle disse nedfældede gode hensigter kan det undre, at man ikke i den fremlagte lokalplan har
gjort mere ud af, at dokumentere, for såvel politikere som byens borgere, at det ret så konkrete
projektforslag til nyt menighedshus opfylder disse hensigter.
Således er der kun vist to visualiseringer af menighedshuset set fra hhv. forplads og parken, samt
facader mod nord og syd.
Alle disse illustrationer er udført med øjepunkt/ståsted alt for tæt på menighedshuset, så
størrelsesforholdet mellem menighedshus og kirke bliver perspektivisk helt fortegnet, så
menighedshuset kommer til at fremstå alt for stort i forhold til kirken. Således ser det ud som om
menighedshusets tagkant ligger i samme højde som kirkens gesims, og det er jo langt fra tilfældet.
På ”Facade mod syd” på kortbilag 5 er vist, at kun kirkens tårn ses bag menighedshuset.
Det er således ikke muligt med disse illustrationer at vurdere menighedshusets reelle størrelse i
forhold til kirken samt disses arkitektoniske samspil.
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Med henblik på at få en fornemmelse af de to bygningers indbyrdes størrelsesforhold har jeg derfor
gjort mig den ulejlighed at sammenstille menighedshusets facadeopstalt (fra lokalplanen) med
kirkens (fra weblager.dk) i samme målestoksforhold. Resultatet er vist på fig. 1.

Fig. 1. Opstalt af menighedshus og Ansgar kirke i samme målforhold.
I lokalplanen er på side 7 vist et foto af lokalplanområdet set fra stien i Ansgarparken, men taget
om sommeren med blade på parkens træer, så kirken og byggeområdet næsten ikke kan anes.
Som bekendt kaster løvtræerne bladene om efteråret og nye springer ud i april-maj, så i en 5-6
måneders periode vil såvel menighedshuset som den meget højere kirke fremstå synlige fra
parken.
Ved at indsætte menighedshusets ”facade mod syd”, fra kortbilag 5, på et foto fra primo april (uden
blade på træerne) har jeg forsøgt at vise, hvordan menighedshus og kirke i vinterhalvåret vil
fremstå i størrelse set fra stien i Ansgarparken i en afstand på 50 meter. Resultatet er vist på
næste side som fig. 2.
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Fig. 2. Menighedshus og kirke set fra stien i Ansgarparken på 50 meters afstand.
Set fra fortovet ud for Europahallen vil menighedshus og Ansgarkirken fremstå nogenlunde som
vist på fig.3, altså som en meget lille bygning i forhold til kirken, modsat illustrationer i lokalplan.

Fig. 3. Menighedshus og Ansgar kirke set fra fortov ved Europahallen.
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Min indsigelse går altså på en opfordring til, at der i lokalplanen indarbejdes illustrationer, der i
større omfang viser et troværdigt størrelsesforhold mellem menighedshus og kirke samt disses
arkitektoniske samspil.

Med venlig hilsen
Hans Jakobsen
Poseidonvej 33
9210 Aalborg SØ

4

2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
27. maj 2020 14:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-125

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 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen
Dato: 27-05-2020 14:36:00
Navn: AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: KMAAL@KM.DK
Emne: Indsigelse til lokalplanforslag
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune,
Plan og Udvikling, By- og Landskabsforvaltningen
Fremsendes til orientering og evt. videre behandling.
Med venlig hilsen
Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent
Aalborg Stift
KMAAL@KM.DK

ID: 1385
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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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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AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden

Sag nr. 2020 - 15055 / Akt. nr. 923192
MJOH
Dato: 27. maj 2020

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

Bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-3-125
Aalborg Stift har modtaget orientering om, at forslag til lokalplan nr. 1-3-125 er fremsendt i
offentlig høring.
Aalborg Stift har gennemgået lokalplanen og kan i den forbindelse meddele, at vi ingen
bemærkninger har til indholdet i planen.
Dog skal det bemærkes, at det af planen fremgår, at Ansgars Kirke er omfattet af en
kirkebeskyttelseslinje på 300 meter jævnfør bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens § 19.
Aalborg Stift skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke af de kort, der er tilgængelige
på www.arealinfo.dk, fremgår, at dette er tilfældet.
Såfremt Aalborg Kommune er i besiddelse af dokumentation, der redegøre for, at Ansgars Kirke er
beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 19, vil Aalborg Stift gerne havde tilsendt denne
dokumentation.

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88

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

