1. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
8. april 2021 09:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 08-04-2021 09:00:00
Navn: John Aarestrup Carlsen
Adresse: Riishøjsvej 120
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25145511
Email: johnaaca@gmail.com
Emne: Trafikal løsning Samsøgade Syd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedr.: Cowi trafikal løsning side 10, figur 13 (Skitseprojekt for indretning af Samsøgade).
Bilister ad Riishøjsvej på stykket fra rundkørsel Petersborgvej til Bernstorffsgade/Samsøgade og modsat, respekterer
ikke 40 km fartgrænse. Når bilerne skal dreje til venstre ad Bernstorffsgade vil de krydse cykelpendlerruten med fare
for uheld. Ligeså når bilerne skal dreje til højre fra Bernstorffsgade ad Riishøjsvej. Det er nødvendigt at etablere
fartdæmpning på denne strækning af Riishøjsvej, hvor der køres alt for stærkt - på samme måde, som der er
etableret fartdæmpning i anden ende af Riishøjsvej mod Hadsundvej. Vi har kontaktet politiet flere gange pga.
fartchikane på Riishøjsvej.
ID: 1604
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
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På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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2. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
8. april 2021 09:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 08-04-2021 09:05:00
Navn: John Aarestrup Carlsen
Adresse: Riishøjsvej 120
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25145511
Email: johnaaca@gmail.com
Emne: Underdimensioneret parkering
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Citykirken/Samsøgade. Kapaciteten for parkering ved det nye byggeri i Samsøgade er underdimensioneret. Dette vil
medføre øget parkering på de omkringliggende villaveje, herunder også på Riishøjsvej. Dette vil i høj grad
kompromittere sikkerheden på cykelpendlerruten!
ID: 1605
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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3. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
8. april 2021 22:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 08-04-2021 22:43:00
Navn: Torben Bertelsen
Adresse: Karnersvej 19
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20954433
Email: torbbertelsen@gmail.com
Emne: Indsigelse mod Lokalplan 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som nærmeste nabo gør vi indsigelse mod Lokalplan 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård - se
vedhæftede dokument.
Den korte version:
Lokalplanforslaget er fuldstændig løsrevet fra det tidligere lovede samlede perspektiv for hele området og er tillige
ikke i harmoni med omgivelserne.
ID: 1607
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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Vedhæftede filer:
20211607 - Indsigelse mod lokalplan 41117 Torben Bertelsen
20210408.pdf:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211607 - Indsigelse mod lokalplan
41117 Torben Bertelsen 20210408.pdf
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3. indsigelse

Kære By- og Landskabsforvaltning

08/04-2021

Indsigelse mod Lokalplan 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Som nærmeste nabo gør vi indsigelse mod ovennævnte lokalplanforslag.
Hvis vi skal starte med det positive, skal det anføres, at der har været forbedringer siden borgermødet 09/04-2019, hvor arbejdsgruppen på Karnersvej efterfølgende har haft en konstruktiv dialog med forvaltningen. En væsentlig forbedring siden da er placeringen af byggeriet som
et U, der åbner sig mod Karnersvej.
Men – udover at lokalplanforslaget er fuldstændig løsrevet fra det tidligere lovede
samlede perspektiv for hele området – er lokalplanforslaget ganske enkelt ikke i harmoni
med omgivelserne.
Dette skal specielt ses i lyset af, at projektområdet grænser helt op til et ældre og meget homogent villakvarter i Vejgård med lav bebyggelse.
Med manglende harmoni menes højde/indkigsgener, meget problematisk affaldshåndtering og uheldig placering af et af cykelskurene, potentielle lysgener samt forøget trafik og utilstrækkelige parkeringsforhold. Disse forhold uddybes efterfølgende, og
som afslutning adresseres den manglende helhedstænkning for området (knibtangsmanøvren).
Ad højde/indkigsgene r
Vi finder som nabo en bebyggelse på 5/4 etager til vores bolig alt for højt – dette på
trods af nedtrapning til 3 og 2 etager mod os – det er fortsat lige på den anden side af hækken
med deraf følgende indkigsgener. Desuden er det umuligt at forholde os til, hvor højt 5/4 etager i virkeligheden vil være med følgende formuleringer i lokalplanforslaget:
•
•

•

Side 15: "Efter byggemodningen kan der foretages terrænregulering med +/- 0,5 meter,
dog ikke nærmere skel end 1 meter"
Side 24: "Tekniske installationer, elevatorskakte/trapperum, ventilationsanlæg, antenner,
skorstene m.v. er ikke omfattet af højdebegrænsningen." og "Fra Karnersvej vil byggeriet
maksimalt fremtræde i 4 etager + forhøjet murkrone, på en mindre del af byggeriet. "
Side 28: "Sokler må udføres i en maks. højde af 0,5 m."

Herunder en "håndholdt illustration" af det kommende byggeri vs. vores bolig:

-1-

3. indsigelse

I vores optik skal der ikke bygges højere end eksisterende byggeri på den anden side
af hækken i et villakvartergrund – præcis som det er sket i det referenceprojekt, som vi
har peget på siden borgermødet 09/04-2019: Lokalplan 4-1-114 for "den gamle skøjtehal",
hvor en højde på 4 etager kunne ske uden gener, da højden set fra Bernstorffsgade kun udgør
2 etager.
Endelig synes vi, at materialet i lokalplanforslaget burde illustrere mere tydeligt, hvad den fælles tagterrasse med forhøjet murkrone vil betyde i ekstra højde og indkigsgener. I materialet
er blot medtaget et billede, som viser udsigt over det nordøstlige Aalborg:

Ad meget problematisk affaldshåndtering og uheldig placering af et af cykelskurene
Af Lokalplanforslaget side 41 fremgår følgende:
"Der skal etableres nedgravede containere til opsamling af affald, hvorved der opnås en mindre synlig affaldsløsning og støjgenerne mindskes. De nedgravede containere skal etableres i
den tiloversblevne vendeplads på Karnersvej".
Vi finder det påfaldende og meget problematisk, at den nye beboelse skal sikres grønne og attraktive udendørsarealer - på bekostning af, at renovation placeres lige uden for vores bolig/mest synligt for de nuværende villaejere.
Affaldsanlægget bør derfor placeres på "egen grund", hvor der er plads til det, og hvor det vil
være tættere på de daglige brugere. Samtidig kan affaldsanlægget fortsat tilgås af 12 meter
renovationsbil fra vendepladsen.
Herudover kan det ene cykelskur med fordel placeres i forlængelse af det andet cykelskur,
fremfor placering klos op ad os som nabo.
Vi har neden for lavet et helt konkret forslag til ny placering af henholdsvis affaldsanlæg og cykelskur med grøn markering (hvor nuværende placering er streget over med rødt kryds).

-2-
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Ad potentielle lysgener
I forhold til lysgener er vi meget usikre på, hvad der venter os. Oplevelserne fra "Udsigten" er skræmmede (se billede herunder).

-3-

3. indsigelse

Og på trods af formuleringen i lokalplanforslaget side 29 - "Altangange skal sikres en udformning med opholdsnicher/altaner og belysning som ikke blænder " - ønsker vi det præciseret, at
det ikke må blænde naboerne.
Herudover ønsker vi det også præciseret, at ovennævnte også gælder trappe- og elevatortårne, som netop fungerer som et sandt lysshow på "Udsigten".
Ad utilstrækkelig parkeringsnorm
Der er planlagt 18 parkeringspladse r til 68 boliger – det er totalt urealistisk, og det
bliver beboerne på Karnersvej etc., der får problemerne hermed i praksis.
Af lokalplanforslaget side 13 fremgår det, at der er foretaget en analyse, som konkluderer, at
det fastlagte antal pladser er tilst rækkeligt. Men analysen er ikke baseret på virkeligheden på
Karnersvej, Edvardsvej, Bernstorffsgade etc , hvor der er et massivt og stigende parkeringspres, som blandt andet stammer fra "Udsigten" på modsat side af Sohngårdsholmsvej.

Nu kommer der så ekstra 68 boliger med 18 pladser. Og hvad sker der, når alle de øvrige lokalplanforslag med forventelig tilsvarende urealistiske parkeringsnorm skal besluttes? Det er
virkeligt tankevækkende, at der ikke tænkes i helheder, fremfor en isoleret analyse uden hold i
virkeligheden.
Ad løsrevet lokalplan – en knibtangsmanøvre i etaper
Byggeriet og lokalplanen er kun ét af flere kommende forslag og er totalt løsrevet fra den helhedsplan for området, som rådmand Hans Henrik Hansen ellers lovede på borgermøde 09/042019.
Siden dette borgermøde er der yderligere lokalplaner på vej, og vi ser minimum fem projekter,
der omringer og påvirker os i de kommende år: ”Udsigten”, Cembrit (flere projekter), Østre
Allé Skolen, Pinsekirken (nærværende lokalplan) og garageanlægget.
Allerede på borgermødet 09/04-2019 henledte vi som beboere tankerne på en uhyggelig
"knibtangsmanøvre" af høje huse, der vil resultere i en fuldstændig anden og negativ døgnrytme i villakvarteret.
Neden for illustration af knibtangen fra borgermødet.
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Snip fra beboernes præsentation af "knibtangsmanøvre" fra borgermødet 09/04-2019.

Aalborg Byråds Mantra er tilsyneladende fortætning, fortætning, fortætning - på beliggenhed,
på beliggenhed, på beliggenhed. Hvorfor tænker ingen på, at en hvilken som helst bebyggelse
på områderne er fortætning, idet der ikke bor mennesker på nogen af arealerne i dag?
Prøv nu at se tingene i en større sammenhæng, der ikke kun tilgodeser det enkelte projekt,
men også os mennesker, der i dag bor i området og skal sameksisterende med de nye...

Venlig hilsen
Merete & Torben Bertelsen
Karnersvej 19
9000 Aalborg
+45 2095 4433
torbbertelsen@gmail.com

-5-
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 08:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 08:31:00
Navn: Sara Marie Thorsen
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email:
Emne: Byggeri på Karnersvej/Samsøgade
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede dokument.
ID: 1608
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.
Vedhæftede filer:
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20211608 - 20211606 Høringssvar Byggeri v.
Karnersvej.docx:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211608 - 20211606 Høringssvar
Byggeri v. Karnersvej.docx
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Høringssvar til forslag til kummuneplantillæg 4072 og lokaplan 4-1-117, boliger, Samsøgade og
Karnersvej, Vejgaard

Først og fremmest undrer vi os meget over, at de 3 projekter (Samsøgade, Østre Allé Skolen og
Sohngaardsholmsvej/Karnersvej) omkring os, endnu engang er blevet delt op, således at der på ingen
måde tages hensyn til, at der kommer til at være 3 MASSIVE byggerier, som indkapsler vores villavej.
Vi har tidligere deltaget i borgermøde, hvor netop dét, at de 3 projekter ikke tog hensyn til os
nuværende beboere, gjorde, at man valgte, at sige, at de skulle tilbage til tegnebordet og nulstillede
processen. Vi har meget svært ved at se, at der er noget som helst, der er blevet nulstillet eller, at der nu
tages hensyn til os nuværende beboere i vores kvarter.
Hvor er beregninger ift. trafikpres, skyggepåvirkning, indkigsgener mv., som omfatter de 3 massive nye
bebyggelser, der omkranser vores vej?? Vi undrer os meget over, at denne lokalplan står alene!

Vi er desuden bekymrede over, at der reelt set ikke er en helt præcis maxhøjde for byggeriet på
Samsøgade, da man ud over de 17,5 meter, må bygge sokkel, værn OG ventilation. Det virker på ingen
måde som om, at man er interesseret i at lave en ’glidende’ overgang fra Ø-gaden til vores kvarter og
fordi der er en skråning, virker det som om, at man bare har benyttet dette til, at man kan bygge højere.
Hvordan kan det nogensinde være en overgang??
Man har dog alligevel valgt selv, at inddrage det kommende byggeri ved Østre Allé Skolen, da projektet
ved Samsøgade ifølge dokumenterne er præget af for høj trafikstøj – men bare rolig – det kommende
byggeri på nabogrunden vil udgøre en støjskærm…. KAN I IKKE SELV SE HVOR PARADOKSALT DET ER??
Ergo bliver byggeriet på Alléskolens grund altså mindst lige så højt og lige så massivt – vi bliver
simpelthen mast!
Udover, at højden på byggeriet fortsat ikke er en ideel overgang fra Ø-gaden til villakvarteret, bekymrer
vi os fortsat også over mængden af boliger kontra mængden af parkeringspladser. Det er meget svært
for os, at se et scenarie, hvor der ikke vil blive øget trafik/parkering på vores lille vej! Der er blevet
tilføjet én bolig yderligere, men fjernet 2 parkeringspladser. Vi kan allerede nu se, at beboere fra
Eternitten benytter den del af Karnersvej der ligger tættest på Sohngaardsholmsvej til parkering af deres
biler.
Som forældre til 3 børn under 4 år, er vi derfor også meget bekymrede over, at der i de tilsendte
dokumenter direkte bliver opfordret til, at der skal være mere og tungere trafik på Karnersvej –
herunder flyttebiler, renovationsbiler mv.
I denne sammenhæng vil vi desuden bemærke, at vi er forundrede over, at der skal være et anlæg til
skrald (for 68 husstande) på vores vej. Hvorfor skal dette ikke ligge f.eks. ud til Samsøgade, hvor der er
nemmere adgang for renovationsbiler, fremfor på en lille blind villavej?

4. indsigelse

Vi er desuden meget bekymrede over den tagterrasse, som beskrives i materialet. Det beskrives, at den
skal ligge på byggeriets højeste punkt (i det nordøstlige hjørne). Det vil give klart de størst mulige
indkigsgener i vores huse og haver, hvilket bestemt ikke vil påvirke vores boligeres (brugs)værdi positivt.

Vi vil desuden gerne udtrykkeligt(!), gøre opmærksom på, at vi på ingen måde er interesserede i, at
byggeriet opføres i dets nuværende form, med gennemsigtige trappetårne og altangange, da det vil
skabe stærkt generende belysning for os, alle døgnets 24 timer, alle ugen 7 dage og alle årets 365 dage.
Vi ønsker at bemærke, at vi gerne vil have tilføjet, at generende belysning helt skal undgås.

Tidligere har vi desuden givet udtryk for bekymring omkring, at det grønne bælte mellem projekterne og
vores haver, hvor vi er blevet lovet, at dette ville blive bevaret i videst mulige omfang. Ud fra de
tilsendte dokumenter ifm. denne høring, er vi meget bekymrede over, at heller ikke dette løfte bliver
holdt, da det ser ud som om, at meget få af de nuværende træer vil stå tilbage. – Så hvor er vores
’grønne bælte’, som skal skærme os nuværende beboere fra at have de nye beboere med til grill-fest i
vores haver??
Som det fremgår af dokumenterne, vil der på den offentlige gennemgangssti fra Karnersvej til
Samsøgade, blive bygget depotrum op ad det store gamle bøgetræ. Er det undersøgt om dette er sundt
for træet – kan det mon holde til at blive indkapslet? Og er det ydermere undersøgt om træets rødder
kan holde til, at der bliver bygget en parkeringskælder lige op ad det?

Slutteligt vil vi gerne understrege, at på baggrund af det tilsendte materiale er det meget svært, at sidde
tilbage med følelsen af, at vi, som nuværende beboere og villaejere, ikke taler for døve ører. Der er på
meget få tidspunkter blevet taget forslag fra os beboere med i regnestykket, i samme grad som, vi føler,
at der er blevet ’taget hensyn’ de magtfulde bygherrer.
Vi vil gerne understrege, at vi ikke er imod, at der bygges på grundene, så de gamle udtjente bygninger
fjernes og nyt skyder op, men vi forstår ikke, hvorfor man ikke kigger mod Skøjtehaven, hvor der kun er
bygget én etage over de eksisterende villaer – altså nærmest en overgang? Hvorfor beskriver man ikke i
lokalplanen, at man skal vende etageejendommene sådan at man opnår mindst mulige indkigsgener for
de eksisterende boliger – ligesom ved Skøjtehaven?

Det skal desuden bemærkes, at vi bakker op om det indsendte høringssvar fra arbejdsgruppen på
Karnersvej.

Mvh.
Søren Knudsen
Sara Marie Thorsen

5. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 10:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 10:03:00
Navn: Trine Okkerstrøm Ryttersgaard
Adresse: Vonsyldsgade 22
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 51221438
Email: tryttersgaard@hotmail.com
Emne: Indsigelse til Tillæg 4.072 for et område ved Samsøgade og Karnersvej og lokalplan 4-1-117
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg fremsender hermed på vegne af 23 husstande på Vonsyldsgade, 9000 Aalborg vedhæftede indsigelse ift. Tillæg
4.072 og Lokalplan 4-1-117. Jeg vil gerne modtage en kvittering på, at indsigelsen er modtaget.
ID: 1609
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.
Vedhæftede filer:
1
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20211609 - Indsigelse Tillæg 4.072 og Lokalplan
41117Vonsyldsgade.pdf:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211609 - Indsigelse Tillæg
4.072 og Lokalplan 41117Vonsyldsgade.pdf
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Aalborg den 08. april 2021

Indsigelse til Tillæg 4.072 for et område ved Samsøgade og Karnersvej og lokalplan 4-1-117
Vi gør hermed indsigelse imod Tillæg 4.072 og lokalplan 4-1-117, som er godkendt af Aalborg
Byråd den 08. februar 2021.
På trods af behovet for to fordebatter hvor der blev lavet mange indsigelser til både
borgermøderne og på skrift, samt et samarbejde med beboerne på Karnersvej, så har Aalborg
Byråd valgt at godkende Tillæg 4.072 og lokalplan 4-1-117 uden væsentlige ændringer ift.
Bygherrers oprindelige ønsker offentliggjort som udkast til lokalplan 4-1-117 pr. 20. april 2018.
Tillæg 4.072 og lokalplan 4-1-117 synes derfor udelukkende at være lavet ud fra bygherrers
ønsker uden kendskab og hensyntagen til den eksisterende bydel. Der er lavet enkelte justeringer
ift. bebyggelsesprocenten og højden på byggeriet, men det drejer sig fortsat om en
bebyggelsesprocent over 100, forøgelse af den maksimale byggehøjde og meget få
parkeringspladser. Vi undrer os meget over, at bebyggelsesprocenten er næsten 20% højere end
det nyligt afsluttede byggeri Skøjtehaven lige overfor (Lokalplan 4-1-114).
I forbindelse med de nye boliger på Eternitten og Samsøgade ses øget parkering på de tilstødende
villaveje. Dette skyldes, at udlejer har besluttet, at der skal være betaling for parkering, hvorfor
beboerne søger mod gratis alternativer på villavejene. Det har bl.a. været nødvendigt at lave
tidsbegrænset parkering ved Svømmesalen, Østre Alle, da brugerne ikke kunne få en
parkeringsplads, når de skulle til svømning.
Parkeringsnormen i lokalplan 4-1-117 er væsentlig lavere end ved Skøjtehaven. Optællingen af
biler tager ikke højde for firmabiler og biler der står i forældrenes navn, og der synes ikke at være
taget med i betragtningen, at de meget lave bilpriser gør det attraktivt at have sin egen bil.
Endvidere betyder den fastsatte grænse på 50 kvm, at en toværelseslejlighed på 49 kvm kun
udløser 1/8 parkeringsplads, på trods af, at der kan forventes at være to beboere i lejligheden.
Endelig synes der at være væsentlig forskel på behovet for parkeringspladser ift. om der er tale om
kollegier/ungdomsboliger eller familieboliger. De 68 nye boliger giver potentielt mellem 102 og 136
nye beboere i området og med kun 18 parkeringspladser kan det kun betyde, at de nye beboere
og deres gæster bliver nødt til at parkere på de tilstødende villaveje.
Med den meget lave parkeringsnorm (og evt. betaling for parkering) frygter vi med god grund at
vores vej fyldes med biler uden tilknytning til vejen, hvilket mindsker trafiksikkerheden og gør det
usikkert for vores børn at færdes på vejene. Byggeriet vil således ikke kun være en overgang fra
Øgadekvarteret til villakvarteret, men vil i væsentlig grad påvirke villakvarteret.
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at man tilbagetrækker den første godkendelse af den nye
lokalplan og i stedet tager hensyn til det allerede eksisterende villakvarter ved at anvende lokalplan
4-1-114 som referenceramme (jf. nedenstående tabel), fremfor at lave nye grænser for
bebyggelsesprocent, højde af byggeri og parkeringsnorm.
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Bebyggelsesprocent
Maksimal byggehøjde
Parkeringsnorm

Skøjtehaven (lokalplan 4-1114)
86%
14 m
1,2 parkeringsplads pr. bolig

Lokalplan 4-1-117
103%
17,5 m
0,8 parkeringsplads pr. bolig
over 50 kvm bruttoetageareal
En p-plads pr. 8 boliger ved
etageboliger under 50 m²
bruttoetageaeal.
I alt 18 p-pladser

Med venlig hilsen
Lise Viltoft Heggdal og Ørjan Heggdal
Vonsyldsgade 3
9000 Aalborg

Mette og Mikael Lykkegaard
Vonsyldsgade 24
9000 Aalborg

Lissy Nielsen og Carsten Lie Nielsen
Vonsyldsgade 7
9000 Aalborg

Camille Sommer og Rene Aagaard
Vonsyldsgade 26
9000 Aalborg

Lars Guldbæk og Kirsten Skjoldager
Vonsyldsgade 9
9000 Aalborg

Tina og Søren Raaschou
Vonsyldsgade 28
9000 Aalborg

Else Marie B Jensen og Mogens Møller
Vonsyldsgade 15
9000 Aalborg

Karin Pedersen
Vonsyldsgade 33
9000 Aalborg

Michael og Karina Harboe
Vonsyldsgade 17
9000 Aalborg

Henriette Blegvad Schaldemose og Michael
Schaldemose
Vonsyldsgade 35
9000 Aalborg

Anne Sofie og Helmer Bust Moesner
Vonsyldsgade 18
9000 Aalborg
Rikke Kristensen og Troels Møller Jensen
Vonsyldsgade 20
9000 Aalborg
Trine og Paw Okkerstrøm Ryttersgaard
Vonsyldsgade 22
9000 Aalborg

Kristian Lyndrup Dissing og Alberte Selch
Poulsen
Vonsyldsgade 37
9000 Aalborg
Søren Klinsmann
Vonsyldsgade 43
9000 Aalborg
Sascha Maria og René Ladefoged Jensen
Vonsyldsgade 45
9000 Aalborg
2
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Sidsel Brinch Christensen og Erik Hansen
Vonsyldsgade 46
9000 Aalborg
Tommy Nielsen og Sara Maj Theede
Vonsyldsgade 51
9000 Aalborg
Mikkel og Karina Krog Vangsgaard
Vonsyldsgade 55
9000 Aalborg

Kristoffer Klit Christensen
Vonsyldsgade 62
9000 Aalborg
Sune Bergsman og Trine Jelsbak Bergsman
Vonsyldsgade 66
9000 Aalborg
Tobias Sølgaard Sørensen
Vonsyldsgade 68
9000 Aalborg

Ulla Anita Damsted og Ejvind Morten
Christensen
Vonsyldsgade 56
9000 Aalborg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 19:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 19:22:00
Navn: Michael Laustsen
Adresse: Kovshøjsvej 6
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29913211
Email: Vejgaardsamraad@gmail.com
Emne: Bemærkninger fra Vejgaard Samråd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedlagt høringssvar fra Vejgaard Samråd
ID: 1610
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.
Vedhæftede filer:

1
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20211610 - Høringssvar Vejgaard
Samråd.docx:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211610 - Høringssvar Vejgaard
Samråd.docx
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Høringssvar fra Vejgaard Samråd vedr. ”Forslag til Kommuneplantillæg 4.072 og
Lokalplan 4-1-117, Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård”

Dialog imellem Aalborg Kommune, borgere og Samrådet
Vejgaard Samråd vil gerne udtrykke undren over, at der endnu ikke er indkaldt til et
offentligt borgermøde, hvor de reviderede byggeplaner kan fremlægges. Efter samrådets
opfattelse er vi blevet stillet det i udsigt. Vores opfattelse bestyrkes af, at By-og
Landskabsudvalget på udvalgsmødet d. 23. januar 2020, godkendte forvaltningens
indstilling om afholdelse af borgermøder i offentlighedsperioden.
Det er samrådets opfattelse, at konsekvenserne ved det skitserede byggeri er indgribende
for de beboere der er direkte berørt deraf, men også de afledte konsekvenser for beboere
på de bagvedliggende villaveje er store. Vi ønsker at gøre opmærksom på, at beboere på
disse bagvedliggende veje, har fortalt samrådet, at de ikke føler sig tilstrækkeligt hørt.
Endnu et, og gerne flere, borgermøder er til gavn for beslutningsprocesserne.
Vejgaard Samråd står gerne til rådighed i forbindelse med planlægning og gennemførelse
af sådanne borgermøder, som efter vores opfattelse ikke behøver at afvente lempelser i
det aktuelle forsamlingsforbud, men kan afholdes virtuelt.

Skyggegener
Samrådet henleder opmærksomheden på de bemærkninger der indkom ved fordebat 2.0,
herunder specifikt problemstillingen vedrørende skyggegener for DUI Vuggestuen og
Natur-og Miljøbørnehaven der ligger på hjørnet af Østre Alle og Samsøgade.
Efter samrådets opfattelse er det uacceptabelt, at den legeplads der hører til institutionen
vil komme til at henligge i skygge, på grund af det planlagte byggeri på hjørnet overfor. Det
ligger ikke i tråd med Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019 – 2022, som bl.a. fastslår:
”Sunde rammer betyder også, at der i kommunale institutioner, skoler, legepladser mv.
skal være nem adgang til sund mad og drikke, og at børn ikke udsættes for alkohol og
tobaksrøg. Der skal således være nem adgang til det sunde valg, hvor børn færdes,
ligesom børn skal kunne færdes i et solsikkert miljø.”
Samrådet tolker politikken således, at faciliteterne for børn i daginstitutionerne, ikke skal
placeres i skygge eller mørke omgivelser. Samrådet kan ikke gå ind for bebyggelser som
inddæmmer eksisterende boligområder. Kommunen kunne i stedet opdyrke nye
byområder, hvor man fremmer tæt og høj bebyggelse. Fx kan byggerierne ved Stigsborg
Brygge opsuge det boligbehov der ønskes i området ved Samsøgade, Østre Alle og
Sohnholmgårdsvej. Der er masser af eksempler på, at nye højhusbyggerier skyder op i
udkanten af en by – det kunne også være et kendetegn for Aalborg.

Trafik og parkering

6. indsigelse

Vi ønsker endnu en gang at henlede opmærksomheden på de trafikale gener der følger
med byggeriet. Det nybyggeri der ligger placeret på grunden ved den gamle skøjtehal har
en tilknyttet parkeringsplads. I praksis har det dog vist sig, at pladsen ikke bliver udnyttet
fuldt ud, fordi mange beboere i stedet parkerer deres biler på vejene i villakvarteret
bagved. Efter det for samrådet oplyste, skyldes det, at det er dyrt at få en
parkeringstilladelse ved boligerne. Samrådet opfordrer til, at en lignende problemstilling
imødegås ved evt. nye byggerier i området og at kommunen går i dialog med
rettighedshaverne til parkeringspladserne, således at de etablerede parkeringspladser
udnyttes fuldt ud, for derigennem at mindske parkeringsgenerne i sidegaderne.

7. indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 21:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 21:35:00
Navn: Ann Kinly Klinge
Adresse: Karnersvej, 7A
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 51949377
Email: ann@karnersvej7a.dk
Emne: Samlet indsigelse fra villaejere i Karnersvejkvarteret
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Fra arbejdsgruppen på vegne af villaejere i Karnersvejkvarteret
ID: 1611
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.
Vedhæftede filer:
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20211611 - Indsigelse mod lokalplan 41117 April
2021.pdf:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211611 - Indsigelse mod lokalplan 41117
April 2021.pdf
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Kære By- og Landskabsforvaltning

9. april 2021

På vegne af samtlige villaejere i Karnersvejkvarteret fremsendes hermed høringssvar vedrørende det første af flere lokalplansforslag om massiv boligbebyggelse i og omkring vores villakvarter.
Konkret er der tale om de første 68 boliger ud af i alt ca. 700 yderligere boliger.
Processen frem til nu har været lang og broget. Men den har i vid udstrækning været konstruktiv, åben og inddragende. Det vil vi gerne anerkende. Inddragelsen har resulteret i ændringer i forhold til det oprindelige oplæg. Vi har især værdsat placeringen af byggeriet som et
U, der åbner sig mod Karnersvej.
Men der er fortsat en væsentlig interessekonflikt og grundlag for en række betydelige indsigelser.
Høringssvaret består overordnet set af to hovedspor med indsigelser. Et spor som retter sig
konkret mod indholdet i det fremlagte lokalplansforslag og et, som går på væsentlige mangler i
offentlighedsfasen, herunder væsentlige mangler i det fremlagte materiale, som udgør lokalplansforslaget.
Det er ikke vores intention at forhale en i forvejen lang proces. Vi hilser – fair og harmonisk –
byudvikling velkommen!
Indledningsvis skal vi protestere mod, at projektet fortsat er løsrevet fra det helhedsperspektiv for området, som vi er blevet lovet. Overordnet er lokalplansforslaget
ikke i harmoni med omgivelserne, hvilket har været vores ankepunkt fra dag 1.
Belysningen og beskrivelsen af konsekvenser for nuværende beboere på Karnersvej udebliver.
Forholdene for nye beboere er til gengæld beskrevet indgående og positivt. Her et eksempel
fra lokalplansforslaget, side 8:
"... skal i sin helhed omkranse et attraktivt gårdrum, der kan blive omdrejningspunkt for et
fælles udendørs ophold for beboerne".
Det lyder jo tiltalende, men hvad med oplevelsen/indtrykket fra nuværende beboeres side? Vi
får højt byggeri, indkigsgener, skygge, øget trafik, parkeringspres, lysgener samt et affaldsanlæg, som burde placeres på "egen grund" (villaejere har jo heller ikke skraldespande på fortovet).
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Del 1 – høringssvar lokalplansforslag 4-1-117 – Arbejdsgruppen ved
Karnersvej
Nedenstående delhøringssvar omhandler konkrete indsigelser til det fremlagte lokalplansforslag.

Specifikke punkter i lokalplanen
Det manglende helhedsperspektiv samt manglende harmoni med omgivelserne uddybes i det
følgende med disse overskrifter:

1.
2.
3.
4.
5.

Lokalplan løsrevet fra lovet helhedsplan for området
Manglende harmoni - Byggeriet er for højt
Manglende harmoni - Urealistisk parkeringsnorm
Manglende harmoni - Lysgener
Manglende harmoni - Problematisk affaldshåndtering og uheldig placering af cykelskur

-2-

3
4
5
7
8
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1. Lokalplan løsrevet fra lovet helhedsplan for området
Byggeriet og lokalplanen er kun ét af flere kommende forslag og beskrives ikke som del af en
helhedsplan for området, som rådmand Hans Henrik Henriksen lovede på borgermøde den 9.
april 2019.
Siden dette borgermøde er der yderligere lokalplaner på vej for området, og vi ser minimum
seks byggeprojekter, der nu omringer og påvirker os direkte i de kommende år: ”Udsigten”,
Cembrit, Sky Line ved Netto, Østre Allé Skolen, garageanlægget og Citykirken (nærværende
lokalplan).
"Knibtangsmanøvren" i kvarteret er med andre ord blot strammet. Så mange høje huse omkring os vil bevirke en markant anderledes døgnrytme for aktivitet i villakvarteret, og vil negativt påvirke roen og villavejskvaliteten. Vi har netop alle tilvalgt denne kvalitet – og mange inden for de seneste 4-5 år. Vi har alle undersøgt lokalplaner for området på købstidspunktet, og
ingen har kunnet forudsige denne byudvikling.

Snip fra beboernes præsentation af "knibtangsmanøvre" fra borgermødet 09/04-2019.

Mantraet er tilsyneladende fortætning uden grænser, men enhver bebyggelse her er jo fortætning, idet der ikke bor mennesker på nogen af arealerne i dag. Vi savner en mere rimelig dimensionering i byudviklingen med hensyntagen til os som nuværende beboere.
Vi henviser desuden til vores "Indlæg og fotos til startredegørelse vedr. Cembrit 7. marts
2021", som blev sendt til byplanlægger Iben Andersen.

-3-
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2. Manglende harmoni - Byggeriet er for højt
Projektområdet grænser op til et ældre og meget homogent villakvarter i den nordvestligste
del af Vejgård med lav bebyggelse.
Vi finder derfor, at en optrappende bebyggelse til 5/4 etager som nabo til villaer er for højt.
Hertil skal anføres, at en række formuleringer i lokalplansforslaget giver bygherre mulighed for
at øge højden yderligere på det i forvejen alt for høje byggeri. Det er drejer sig om følgende,
der ikke indregnes i højden på max 17,5 meter:
• Side 15: "Efter byggemodningen kan der foretages terrænregulering med +/- 0,5 meter,
dog ikke nærmere skel end 1 meter"
• Side 24: "Tekniske installationer, elevatorskakte/trapperum, ventilationsanlæg, antenner,
skorstene m.v. er ikke omfattet af højdebegrænsningen." og "Fra Karnersvej vil byggeriet
maksimalt fremtræde i 4 etager + forhøjet murkrone, på en mindre del af byggeriet."
• Side 28: "Sokler må udføres i en maks. højde af 0,5 m."
Desuden illustreres intet om, hvordan anvendelse af den fælles tagterrasse med forhøjet murkrone vil påvirke områdets beboere. Hvad betyder den "ekstra højde", og hvilke indkigsgener
får vi? Der mangler simpelthen billeder i materialet, som illustrerer det reelle udsyn ned i haverne på Karnersvej i stedet for kun at medtage et billede (se herunder fra materialets side
14) med udsigt over det nordøstlige Aalborg:
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Harmoni med omgivelserne i relation til højde og overgang er for os, at der ikke bygges højere end eksisterende byggeri på en nabogrund i et villakvarter – ganske som det er
sket i det referenceprojekt, som vi har peget på siden dag 1: Lokalplan 4-1-114 for "den gamle
skøjtehal", hvor en højde på 4 etager kunne ske uden gener, da højden set fra Bernstorffsgade
kun udgør 2 etager.
Herunder en "håndholdt illustration" af det kommende byggeri vs. nabovilla, Karnersvej 19:

3. Manglende harmoni - Urealistisk parkeringsnorm
Vi finder det urealistisk og utilstrækkeligt med en parkeringsnorm på 18 pladser til 68 boliger.
Af lokalplansforslaget side 13 fremgår følgende:
"I forarbejderne til lokalplanen er antallet af parkeringspladser 'trykprøvet' fra sammenlignelige etablerede projekter (sammenlignelig på lejlighedsstørrelse, antal lejligheder og forventet
beboersammensætning), for at efterprøve, hvorvidt det vurderes sandsynligt, at der vil blive
etableret tilstrækkeligt med parkeringskapacitet. Konklusionen af analysen er, at det fastlagte
antal pladser vurderes at være tilstrækkeligt, til at dække parkeringsbehovet i projektet."
Det vil være langt mere informativt at besøge området og reelt se sig omkring. Der er massivt
parkeringspres på villavejen (både lovligt og knap så lovligt), og en hel del parkerede biler
stammer fra "Udsigten". Vi har løbende dokumenteret dette til byplanlæggerne Martin Heide
og Iben Andersen.
Den foreslåede parkeringsnorm vil formentlig resultere i endnu flere parkerede biler på villavejene – og igen mangler helhedsperspektivet for kommende lokalplansforslag, som vil forværre
situationen yderligere.
Nedenfor ser I billeder fra virkelighedens verden i vores villakvarter med nuværende bebyggelse.
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4. Manglende harmoni - Lysgener
På baggrund af vores oplevelse af meget store lysgener fra "Udsigten" (se billede nedenfor), er
vi meget opmærksomme på, at der kommer tydelige begrænsninger på "lys-konsekvenserne" i
lokalplanen for det kommende byggeri.

Følgende fremgår af lokalplansforslaget:
Side 29: "Altangange skal sikres en udformning med opholdsnicher/altaner og belysning som
ikke blænder."
Vi ønsker præciseret, at det - også - er naboer, der ikke må blændes.
Side 29: "Trappe-/elevatortårne skal syne lette og transparente, og skal udføres med betontrapper omgrænset af vinduespartier af med rammer af træ, aluminium eller kombination
heraf."
Det bekymrer os, at der ikke er formulering om lys ift. trappe-/elevatortårnene. Erfaringerne
fra Udsigten er skræmmende i forhold til netop meget oplyste trappetårne. I lokalplansforslaget er det fremhævet positivt, at tårnene er transparente. Det tænker vi ikke umiddelbart!
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5. Manglende harmoni - Problematisk affaldshåndtering og uheldig
placering af cykelskur
Af lokalplansforslaget fremgår på side 41 følgende:
"Der skal etableres nedgravede containere til opsamling af affald, hvorved der opnås en mindre synlig affaldsløsning og støjgenerne mindskes. De nedgravede containere skal etableres i
den tiloversblevne vendeplads på Karnersvej".
Vi finder det påfaldende og meget problematisk, at den nye beboelse skal sikres grønne og attraktive udendørsarealer - på bekostning af, at renovation placeres meget synligt for os – de
nuværende villaejere.
Affaldsanlægget bør derfor placeres på "egen grund", fordi der er plads til det, og fordi det vil
være tættere på brugerne. Affaldsanlægget kan fortsat tilgås af renovationsbil fra vendepladsen.
Herudover kan det ene cykelskur placeres i forlængelse af det andet cykelskur, fremfor placering direkte ved nabo. Se konkrete forslag til ny placering af henholdsvis affaldsanlæg og cykelskur neden for med grøn markering (hvor nuværende placering er streget over med rødt
kryds).
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Del 2 – høringssvar lokalplansforslag 4-1-117 – Arbejdsgruppen ved
Karnersvej
Nedenstående delhøringssvar omhandler manglerne i offentlighedsfasen og lokalplansforslaget.
Manglerne har bevirket, at offentlighedsfasen må være at betragte som ufuldstændig, idet der
ikke har været tilvejebragt borgerne et fyldestgørende grundlag for afgivelse af høringssvar.
Dette er utilfredsstillende også set i lyset af, at Rådmand, Hans Henrik Henriksen, valgte at haste lokalplansforslaget igennem Magistraten og Byrådet med henblik på at få fremskyndet dets
endelige behandling.

1. Manglende borgermøde
Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke er berammet et borgermøde som del af offentlighedsfasen. Borgermødet er ad flere omgange blevet lovet jf. nedenfor. Der er naturligvis forståelse
for, at Covid-19-situationen har besværliggjort mulighederne for et traditionelt fysisk borgermøde. Det ville dog have været muligt at arrangere et virtuelt møde med mulighed for præsentation af forslaget med tilhørende dialog og debat.
Af uddrag fra forvaltningens mail af 21. november 2019 i forlængelse af 2. borgermøde fremgår: ”Når der foreligger forslag til lokalplaner og disse skal sendes i offentlig høring, stiller vi
naturligvis gerne op og præsenterer de konkrete forslag til projekter/lokalplaner som del af
den lovbestemte høringsproces. Herefter kan naboer, borgere m.fl. komme med bemærkninger til eller gøre indsigelse mod planerne, såfremt dette stadig er aktuelt.”
Af referatet fra By- og Landskabsudvalgets møde den 23. januar 2020 fremgår, at udvalget
har godkendt forvaltningens indstilling, herunder forvaltningens anbefalinger. En af forvaltningens anbefalinger omhandler afholdelse af borgermøde som en del af offentlighedsfasen jf. referatets side 5 punkt 18: ”Forvaltningen anbefaler, at der som del af den kommende lokalplanproces afholdes borgermøde om projekterne i offentlighedsperioden”.
Hertil kommer, at Arbejdsgruppen ved Karnersvej gjorde By- og Landskabsudvalget opmærksomme på behovet for dialog i det brev, der tilgik udvalgets medlemmer forud for udvalgsmødet den 4. februar 2021.
Vi mener fortsat, at der er stor interesse og behov for det manglende borgermøde.

2. Helhedsperspektivet
Lokalplansforslaget er blot ét blandt mange fortætningsprojekter i og omkring vores villakvarter. Vi skal endnu engang protestere mod, at der fremlægges lokalplansforslag uden sammenhæng til de øvrige mange projekter i form af den ”helhedsplan”, vi er blevet lovet, og som skal
belyse de samlede negative konsekvenser (fx indkig, skygge, trafik og parkering samt forringelse af udsigt over byens tage). Det er urimeligt at beskrive, belyse og behandle lokalplansforslagene enkeltvis, når de geografisk grænser op til hinanden og ikke mindst grænser op til
vores villakvarter.
Vi har taget til efterretning, at lokalplansforslagene har hvert sit tidsmæssige forløb. Men vi
har aldrig givet afkald på nødvendigheden af, at de enkelte projekter skal fremstilles med tydelige sammenhænge til de øvrige projekter. Denne forståelse mener vi også at kunne genfinde i Stadsarkitekt, Peder Baltzers mail til Vejgaard Samråd den 20. oktober 2019. ”På borgermødet kan vi endvidere diskutere, om det er fornuftigt at samle alle projekterne i et stort
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lokalplansforslag eller som beskrevet få dem fastlagt i tre forskellige, der naturligvis vil indeholde visualiseringer, der henviser til de andre projekter.”

3. Dronefotos
Af referatet fra By- og Landskabsudvalgets møde den 23. januar 2020 fremgår, at udvalget
har godkendt, at dronefotos skal indgå i lokalplansforslaget og fremlægges som del af offentlighedsfasen. Disse fremgår imidlertid ikke af lokalplansforslaget. Det skal dog nævnes, at de
på opfordring er tilgået Arbejdsgruppen ved Karnersvej få dage før høringsfristens udløb.
Venlig hilsen
Arbejdsgruppen på vegne af villaejerne i Karnersvejkvarteret
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 21:38
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 21:38:00
Navn: Morten Kinly Klinge
Adresse: Karnersvej, 7A
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 41743667
Email: morten@karnersvej7a.dk
Emne: Indsigelse fra Karnersvej 7A
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed indsigelse fra Karnersvej 7A
ID: 1612
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.
Vedhæftede filer:
20211612 - Høringssvar Karnersvej 7A.pdf:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211612 Høringssvar Karnersvej 7A.pdf
1
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Aalborg den 9. april 2021

Høringssvar vedrørende Lokalplan 4-1-117
Samsøgade og Karnersvej
Vi bakker først og fremmest 100% op om høringssvar, som fremsendes samlet fra Karnersvejkvarteret.
Derudover adresserer vi fra egen husstand, at dette Samsøgade-projekt bør ses i en langt større
sammenhæng – både ift. området og ift. politisk håndtering af byggeri i andre byområder.

Vi skal alle sammen leve godt i byen – ikke bare være flest muligt på matriklerne!
Fra positiv byudvikling til knust kvarter
Vi valgte i 2004 at købe denne grund, Karnersvej 7A, af Aalborg Kommune. Vi kunne se store fordele i at bo
i et skønt og charmerende villakvarter, tæt på centrum og med udsigt til en vis grad af byfornyelse i
området. Dels Eternitten og dels Østre Allé Skolen, som Aalborg Kommune på det tidspunkt netop havde
solgt med tilhørende ny lokalplan.
Her 17 år senere er sagen en noget anden. Byudviklingen er styret af politisk besluttede (men jo ikke i sig
selv cementerende) ord som ”vækstakser” og ”fortætning”. Der er til gengæld ingen politisk besluttede ord,
der tjener til at belyse, hvordan dimensioner (etager/højde) og antal boliger (for os omkring 700
lejligheder) påvirker nuværende boligejere i berørte områder. Der er med andre ord et urimeligt, ensidet
fokus på vilkårene for de nye boliger, der bygges.
Byggeri på minimum seks matrikler påvirker massivt dette villakvarter i Vejgård, som beskrives som ”ældre
og meget homogent” i nærværende lokalplansforslag. Det drejer sig om:
 Udsigten (Kridtsløjfen)
 Samsøgade
 Østre Allé 91
 Sky Line (ved Netto, Alexander Voss Gade)
 Cembrit (Sohngårdsholmsvej)
 Garageanlæg på Karnersvej
På alle seks matrikler gælder, at byggeprocenten og dermed boligfortætningen stiger fra 0% og op til 158%.

#byiharmoni, tak!
Som villaejere kan vi følge politikeres svingende holdninger til byudvikling i Aalborg Kommune. Os bekendt
er der ikke andre villaområder med samme massive fortætning omkring sig, men der er boliger, som
politisk behandles klart mere skånsomt, når byen skal udvikles:
19. februar 2021: By- og Landskabsudvalget afviser byggeplaner (2-4 etager) på Hasserisgade 18. Det er ikke
foreneligt med øvrigt byggeri i området her ved indgangen til Hasseris, er forklaringen citeret i Nordjyske.
Om det skyldes bydele med særlig prestige og privilegier eller noget helt andet, ved vi ikke. Det er
uforståelig og urimelig slingrekurs, og ”vækstakse” kan ikke kompensere for forskelsbehandlingen.
De forskelligartede vurderinger ses også i følgende udvalgte scener om byggeri:
9. april 2019: På borgermøde om bl.a. Østre Allé Skolen præsenteres 16 etager som ”et landmark, der
visuelt markerer ’indgangen’ til Vejgaard.” Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) sender dog tre
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byggeprojekter tilbage til start, fordi der mangler helhedsbetragtning fra villakvarteret. (Nu er det jo så igen
skilt i tre lokalplaner uden indeholdte helhedsbeskrivelser for området.)
19. november 2020: BLU behandler startredegørelse ved Østerport/FOA (1-4-113), hvor bygherre foreslår
4-7 etager som overgang mellem Østerbros 3-4 etager og større bygninger på havnen, og fordi området er i
vækstaksen. Men BLU vil ”tilpasse til konteksten” og kun godkende 3-6 etager.
10. februar 2021: Jan Nymark Thaysen (V) udtaler til Nordjyske i forbindelse med Byrådets behandling af
”ubestrideligt højt og tæt byggeri” ved Musikkens Hus, at man skal læse lokalplaner i det område, man
køber bolig (hos os er sagen, at både vi selv og alle andre naboer på vejen rent faktisk har gjort det)
23. februar 2021: Fordebat om ”At udvikle Søvangen sammen” omtales af bekymrede naboer i Nordjyske.
Ønsket fra kommunen er nemlig boliger i 8-12 etager lige ved siden af villaerne i området. (Nuværende
lokalplan = 2 etager)

Summa summarum
Vi oplever politikere, som er forblændet af vækst, og som glemmer, at byudvikling handler om hverdage
med trivsel og høj livskvalitet. Så for at gentage indledningen:

Vi skal alle sammen leve godt i byen – ikke bare være flest muligt på matriklerne!
Morten og Ann Kinly Klinge
Karnersvej 7A
9000 Aalborg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 23:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 23:20:00
Navn: Lone og Martin Sørensen
Adresse: Edvardsvej 3
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25300897
Email: familientophoej@gmail.com
Emne: Høringssvar - 4-1-117 - Lone og Martin Sørensen - Edvardsvej 3 - 9000 Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede fil.
ID: 1613
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.
Vedhæftede filer:
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20211613 - Høringssvar 41117 Lone og Martin Sørensen Edvardsvej 3 9000
Aalborg.pdf:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211613 - Høringssvar 41117 Lone og
Martin Sørensen Edvardsvej 3 9000 Aalborg.pdf
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Høringssvar – Lokalplansforslag 4-1-117 – Boliger Samsøgade og Karnersvej – Vejgaard
Vi bakker først og fremmest fuldt og helt op om høringssvar og indsigelser, som er fremsendt samlet fra
hhv. Karnersvejkvarteret og Vonsyldsgade.
I forlængelse heraf ønsker vi supplerende at bemærke, at forvaltningen bør sikre og understøtte en
markant nedskalering af dette - og kommende - lokalplansforslag, så det/de i højere grad modsvarer:
-

-

de kvaliteter og særpræg vi værner om i og omkring villakvarteret.
de oprindelige lokalplanrammer- og bestemmelser, som langt de fleste har disponeret ud fra, da de
i sin tid bosatte sig i kvarteret. De ønsker, bygherrerne har til massiv fortætning og deraf afledte
negative konsekvenser for den eksisterende lave bebyggelse, har de færreste disponeret ud fra. Det
har de færreste kunnet forudse.
det man, fra forvaltningens side, ville byde andre gamle villakvarterer i Aalborg Kommune fx
Hasseris. Her er der fra forvaltningens og udvalgets side en helt anden lydhørhed overfor
problemerne ved fortætning og højt byggeri(som endda er langt lavere). Den
proportionalitetsfornemmelse fra forvaltningens og udvalgets side savner vi meget i Vejgaard!

Vi ser frem til en fortsat åben og inddragende proces.

Venlig hilsen
Lone og Martin Sørensen
Edvardsvej 3
9000 Aalborg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 23:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 23:45:00
Navn: Martin Hjort Østergaard
Adresse: Karnersvej 12
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 60507516
Email: martin.oestergaard@outlook.com
Emne: omdannelse af ejendommene Samsøgade 54 og Karnersvej 21-21a, der i dag huser Aalborg Citykirke.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod ”vanvids projekt” på vores parcelhus vej - Karnersvej.
Kære Kommune.
Som borger og børnefamilie er vi dybt berørt over den uansvarlige byggeplanlægning, der forekommer i det
villaområde - vi købte hus i for 7 år siden. Med ønske om at bo tæt på Aalborg, men i et parcelhuskvarter, hvor der
på daværende tidspunkt ikke var nogle planer om hverken plusbus eller ”skyline” bygninger. Alt for høje bygninger
er sidenhen godkendt og ”skudt i himlen” uden ordentlig høring fra de borger, der påvirkes markant – herunder os
som familie. Her tænker jeg særligt på den frygtelige ”brune bygning” på Sohngårdsholmsvej (Kridtsløjfen 4), hvor 89 etager kan kigge direkte ned i vores families køkken! (venligst se vedlagte billeder – eller kom og besøg matriklen)
Et fuldstændig absurd forløb, at vi som borgere behandles så uansvarligt fra en kommune – uden mulighed for
borgermøder, indsigelser eller høringer, grundet at vi tilhører en anden lokalplan. Dette burde have haft alvorlige
konsekvenser for de ansvarlige.
Nu oplever vi så, at kommunen igen har udsendt et nyt forslag til ændringer i lokalplanen på Karnersvej for de 2
eksisterende bygninger + Samsøgade matriklen.
Dette på trods af tidligere borgermøde på Filstedvejens skole, hvor rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hr.
Hans Henrik Henriksen, udtrykkeligt lovede ”CONTROL, ALT DELETE” til planerne og at kommunen ville inddrage
nuværende borgers meninger i en fremtidig planlægning. Vores store anke er, at en lille villavej omdannes til alt for
voldsom en lejlighedsbebyggelse (med 68 boliger – en 4 til 5 dobling på en lille villavej) og vores lille familie bliver
”pakket ind” i skyggen. Dette er intet mindre end et ”vanvids projekt” som kommune jo netop tidligere kaldte
”CONTROL, ALT DELETE” – og vi oplever det som, at der ubetinget kun tænkes i profit end i en realistisk og fair
byggeplanlægning for et parcelhuskvarter. Faktisk opfatter vi det som et direkte ”push” fra kommunen til, at vi som
gode skatteborgere skal skrammes væk fra vores boliger. Hvad er det dog for en udvikling, kære kommune?
Vi kan ikke alle sammen bo på de samme kvadratmeter og mon ikke kommunen skulle til at tænke, at Aalborg by må
udvidedes geografisk, hvis man fortsat skal have stor tilvækst af nye borgere.
Vores indsigelser er vedr. følgende
At to nuværende matrikler kan samles til 68 boliger, er en al for eksplosiv og voldsom forøgelse for en
•
villavej.
•
Villavejen er ikke provisioneret til så mange nye borgere.
1
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•
Projektet er mere profit end ”sund byfornyelse” – som villaejer skal vi ikke ”kvæles” blot fordi plusbus
er planlagt på strækningen ved Sohngårdsholmsvej.
•
Lys fra gangarealer, trappetårne og bygninger er generende for os villaejere. I forvejen er vi stærkt
plaget af den frygtelige ”brune bygning” på Sohngaardsholmsvej. Dette skal og må kommunen sikre ikke gentages!
•
Aalborg Kommune og bygherrer er ansvarlige for at vores nuværende huse ikke lider skade heri
sætningsskader (vi har dokumentering på at vi ikke har nuværende skader)
•
Indkik mod vores boliger.
•
Parkeringsforhold er i forvejen al for presset. Nye borgere på etanitten anvender villavejene som
parkering i dag. Vejene kan ikke bære yderligere borgere og med 68 nye boliger, bliver det en rædsel for hos
nuværende villaejere (Bemærk unge borgere har også bil, hvilket opleves tydligt fra eternitten). Vi oplever flere og
flere biler som presser os efter by udbygning. Biler som parkerer ulovligt og kommunen gennemfører ikke jævnlig
kontrol på Karnersvej. Så vi må ofte kante os igennem for blot at komme til og fra arbejde, skole og daginstitutioner.
Området er i forvejen ekstrem presset, hvor flere biler til tider ikke kan passere på vejene. Med 68 yderligere boliger
”smadrer” man infrastrukturen.
Vi forventer at rådmanden ”genopfrisker” sin hukommelse om ”CONTROL, ALT, DELETE” og vi kan se realistiske
planer for en sund byggeplanlægning med hensyn til eksisterende borgere og ikke et ubehageligt profitcenter som
skræmmer os væk.

ID: 1614
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.
Vedhæftede filer:
20211614 - Karnersvej 2.jpg:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211614 - Karnersvej
2.jpg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 23:48
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 23:48:00
Navn: Jacob Overby
Adresse: Karnersvej 10
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: jacob_overby@hotmail.com
Emne: Indsigelse fra Karnersvej 10
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse er vedhæftet
ID: 1615
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.
Vedhæftede filer:
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20211615 - Indsigelse mod byggeri pa karnervejs
samsøgade.pdf:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211615 - Indsigelse mod byggeri pa
karnervejs samsøgade.pdf
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Indsigelse til tillæg 4.072 / lokalplan 4-1-117 - Projekt på citykirke området
ved Samsøgade og Karnersvej
Hermed indsigelse mod byggeriet ved Samsøgade og Karnersvej.
Vi noterer os, at der er sket små forbedringer ift. højde på bebyggelse,
bebyggelsesprocent samt lidt justering ift. indkig til nærmeste naboer, men det ændrer
ikke på, at der er alt for få parkeringspladser og nogle af bygningerne er simpelthen for
høje. De er placeret klods op af almindelige villahuse på halvandet plan.
Ift. den dialog der har været på debatmøderne, hvor bygherre blev sendt tilbage til
tegnebrættet for skalere ned og tilpasse projektet, så er vi meget skuffet over det nye
forsalg. Projektet er gået fra 67 til 68 lejligheder og 20 parkeringspladser til 18, hvilket er
stik modsat de inputs og ønsker der har været fra beboerne i området, hvor en del af
den tidligere kritik netop gik på mangel på parkeringspladser og for massiv bebyggelse.
Skøjtehalsprojektet bør være reference
Skøjtehalsprojektet som ligger lige ved siden af, og i øvrigt i samme plusbus
fortætningszone, har en helt anden og langt mere passende bebyggelsesprocent,
parkeringsnorm samt højde- og indkigsmæssigt hensyn til villaområdet omkring. Det er
helt sammenlignelige forhold og derfor bør det være samme byggemæssige
retningslinjer og hensyn der tages til projektet på Karnersvej/Samsøgade..
Med en bebyggelsesprocent på 103% er det nuværende oplæg langt over projektet ved
skøjtehallen på 86%. Ved Skøjtehalsprojektet er der også taget hensyn til at højden på
etagebygningerne således de ikke kommer over tagryggen på villaerne på
Berstorffsgade. På den måde fremstår det langt mere harmonisk set fra villakvarteret. I
dette projekt er der tale om 17,5 m høje (+ 0,5 m sokkel + elevator/ventilation etc...)
etagebygninger der ligger blot et stenkast fra halvandenplans vilahuse.

Alt for få parkeringspladser
I projektet ved skøjtehallen er parkeringsnormen 1,2, mens der i dette projekt er 18
parkeringspladser til 68 lejligheder, hvilke giver omtrent 0,26 parkeringsplads pr.
lejlighed. 0,26 er simpelthen alt for lidt og helt tosset! 1,2 er langt mere passende.
Området omkring kan ikke absorbere den mangel på parkeringspladser. Øgaderne har
ikke kapacitet. Området omkring svømmehallen har ikke kapacitet. Eternitten har ikke
kapacitet (Eternittens beboere og firmaers medarbejdere parkere i forvejen ofte på
villavejene). Så det er villavejene, der skal absorbere det øgede pres for parkering der
kommer af de nye byggerier, hvilket ikke kan lade sig gøre, når de andre store fremtidige
byggeprojekter i området også realiseres med alt for lav parkeringsnorm. Generelt er
privatbilismen steget med over 20 % i Nordjylland de seneste 10 år jvf. Danmarks
Statistik. Noget der ikke har udsigt til at ændre sig foreløbig, heller ikke med fremtidig
plusbus linje...
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Kvalitet frem for kvantitet
Vi ønsker, at de boliger der bygges bliver attraktive boliger for forskellige beboertyper,
hvor der er tænkt på hvordan området som hele bliver løftet. Når etageblokkene er høje,
massive og ikke passer ind på vejen løfter det ikke området, tværtimod. Så kvalitet frem
for kvantitet, så det ikke bare handler om at få så mange boliger ind på området som
muligt. Tænk nu ind, hvordan der kan bygges noget der passer ind i omgivelserne, som
bliver en gevinst for alle - både nye og eksisterende beboere i området. En ikke
uvæsentlig parentes i denne sammenhæng er også at sikre, der er parkeringspladser
nok til de nye beboere. Det er betyder også noget for attraktiviteten - så det bliver
attraktive boliger, som folk gerne vil bo i.
Byg boliger der henvender sig til en bred beboersammensætning
Med meget små lejligheder (mange under 50 m2) og stort set uden parkeringspladser,
så tegner det et billede primært af små studielejligheder. Vi ønsker, at de boliger der skal
opføres henvender sig til et bredt udsnit, så det passer ind i det mix (unge, ældre og
familier), der i forvejen bor på Karnersvej. Det behøves ikke at være familieboliger, som
Karnersvejs eksisterende villaer primært er, men vi ønsker, at der bygges boliger i et
mix, store som små boliger, der passer til forskellige livsfaser og ikke kun 68 små
studielejligheder.

Tag hensyn til de eksisterende beboere i området og ikke kun de nye
I projektet skal der tages hensyn til de eksisterende beboere. Udover ovenstående
punkter er der generelt i projektmaterialet ikke fokus på, at det også skal være et godt
byggeri for naboerne. Der skal være fokus på at undgå indkigsgener, lys fra svalegange
(fx som det ses i Udsigten på Sohngaardsholmsvej hvor lys i trappeopgangen er alt for
kraftigt), støjgener, skygger, trafikgener, manglende parkering osv. Det er ikke belyst og
ikke i fokus. Det er set fra projektets perspektiv.

De 3 store byggeprojekter skal vurderes og behandles sammen - ikke hver for sig
De tre byggeprojekter 1) Citykirken ved Karnersvej/Samsøgade, 2) Alléskolen på Øster
Allé samt 3) Garageanlæg på Karnervej sydvest skal ses i et samlet perspektiv og ikke
hver for sig, som det nu er tilfældet med Citykirken. Trafikforhold, parkering osv. skal ses
i sammenhæng og samlet set, da det vil have en enorm indvirkning for områdets
villaveje. Det er blevet endnu mere vigtigt i kraft af, at nye store etagebyggerier på
Eternitgrunden ud mod Sohngaardsholmsvejen trænger sig på.

Venlig hilsen
Hanna og Jacob Overby
Karnersvej 10, 9000 Aalborg
8.april 2021
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. april 2021 23:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-1-117

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 4-1-117 Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård
Dato: 09-04-2021 23:52:00
Navn: Nikolaj Munk Brønserud
Adresse: Karnersvej 16
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 24827279
Email: nbroenserud@outlook.dk
Emne: Høringssvar, 4-1-117, Karnersvej 16, 9000 Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 1616
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.
Vedhæftede filer:
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20211616 - Høringssvar vedr Lokalplan 411172021 04
09.pdf:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211616 - Høringssvar vedr Lokalplan
411172021 04 09.pdf
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Karnersvej 16, Aalborg, 9. April 2021

Til By- og Landskabsforvaltningen,
Hermed fremsendes høringssvar relateret til ”Forslag til Kommuneplantillæg 4.072 og Lokalplan 4-1117, Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård” på vegne af undertegnede - familiefar til tre
bosiddende på Karnersvej 16, min hustru og mine tre børn på 11, 5 og 2 år.
Vi ønsker indledningsvist at pointere, at vi ser positivt på, at bydelen og kvarteret udvikler sig, så
længe udviklingen sker i harmoni med og respekt for de eksisterende kvaliteter og karakteristika, der
tegner villakvarteret i dag. Det synspunkt gælder også ift. udvikling i området berørt i lokalplanforlag
4-1-117.
Det skal imidlertid sikres, at byfornyelsen sker i respekt for og harmoni med den eksisterende
beboelse.
Vi har – ligesom mange andre – aktivt valgt at bosætte os i kvarteret på baggrund af de kvaliteter,
kvarteret besidder i dag. På baggrund af eksisterende lokalplaner har vi ikke haft fantasi til at
forestille os, at disse karakteristika i væsentligt omfang kunne stå for fald. Det kan imidlertid blive
resultatet, hvis de ganske markante lokalplansændringer, der er i støbeskeen fsva. denne del af
Vejgaard - og ikke mindst Karnersvej - gennemføres i deres nuværende form. Her er lokalplanforslag
4-1-117 blot én af flere planer om massiv fortætning, som vil omkranse og påvirke villakvarteret i
betydelig grad. Udover at dette bekymrer, synes det slet og ret ikke rimeligt, hvis sådanne
lokalplanændringer gennemføres uden betragtelig hensyntagen til de eksisterende beboere og de
ældre bydeles særlige bymiljøer og karakteristika.
Da min hustru og jeg i 2016 valgte at købe hus på Karnersvej, blev vi ikke mindst tiltrukket af, at
området både tilbyder central placering, god plads og luft, “stillevejs-følelse”, og mulighed for at
skabe et helle i skønne, rolige og bynære rammer - ikke mindst for vores to (nu tre) børns opvækst.
Vi har en reel bekymring for, at de kvaliteter, vi faldt for, og som gjorde, at vi bosatte os i området,
vil blive forringet markant, såfremt det skitserede lokalplanforslag 4-1-117 realiseres. Bekymringen
bunder i, at forslaget vil tillade bebyggelse, der er helt afkoblet fra den eksisterende beboelse, og
desuden vil skabe mindre privatlivsfølelse, indkigs- og skyggegener samt øget parkeringsbelastning
og trafik på vejen, hvor vores børn dagligt leger.
Vi oplever, at såvel vores families helle som det samlede villakvarters kvaliteter og særlige
karakteristika i stigende grad underlægges en nærmest umættelig fortætningstrang, der i højere
grad tilgodeser bygherrer, politiske prestigeprojekter og boligforhold for potentielle tilflyttere end
de borgere, der ”tilfældigvis” bor i de berørte områder. Det er slet og ret ikke rimeligt, og man bør
som retningssættende politikker spørge sig selv, hvem man udvikler Aalborg for og hvilket Aalborg,
man ønsker. Så må vi som familie håbe, at nogen af kommunens politikere deler de håb og drømme,
vi har for familielivet på en villavej i Aalborg.

Ift. konkrete indsigelser vil vi henlede opmærksomheden på følgende:
1. Etagebyggeri på 4-5 etager er ikke foreneligt med det miljø og de karakteristika, der
præger villakvarteret i dag
Byggeriet skal fra villakvarteret ikke synes højere end den eksisterende bebyggelse. Det er i
den forbindelse oplagt at skele til ”Skøjtehalsprojektet”, hvor man rimelig succesfuldt er
lykkes med en væsentlig fortætning i harmoni med omgivelserne.
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Karnersvej 16, Aalborg, 9. April 2021
2. Lejlighederne er for mange og for små, og den byggemæssige overgang til villakvarteret er
uharmonisk
Mhp. at kunne tiltrække en mere varieret beboergruppe, der bedre harmonerer med og
bliver en del af villavejen bør en væsentlig andel af lejlighederne være større. Desuden vil
man oplagt (igen inspireret af skøjtehalsbyggeriet) kunne etablere rækkehuse i stedet for
lejligheder i de byggefelter, der støder op mod villakvarteret mhp. at sikre en mere
harmonisk overgang mellem det nye byggeri og det eksisterende villakvarter.
3. Parkeringsnormen er for lav
18 p-pladser til 68 lejligheder er ikke nok. Vi oplever allerede parkeringspres fra byggeri på
Eternitten m.fl. Argumentationen for, at normen er ”trykprøvet”, stemmer på ingen måde
overens med det pres af udefrakommende parkererede biler, der allerede nu ses på flere af
kvarterets villaveje. P-normen bør hæves, ligesom det skal sikres, at de etablerede
parkeringsløsninger udbydes til en pris, der gør, at folk tilvælger de tilknyttede
parkeringsløsninger – fremfor at parkere på omkringliggende villavejene.
4. Indkigs- og skyggegener skal undgås
Byggeriets højde står ikke blot i uharmonisk modsætningsforhold til det villakvarter, det
støder op til - det vil potentielt også skabe indkigs- og skyggegener, og vil mindske de
stillevejskvaliteter, der for mange er en væsentlig årsag til, at man har bosat sig på de
berørte villaveje.
5. Renovationsanlæg bør ikke placeres på villavejen, men bør håndteres på ”egen grund”.
Materialet skriver (næsten ironisk), at anlægget skal placeres og håndteres på en måde,
hvorved anlægget bliver mindst synligt, og hvor støjgener mindskes. Placering tydeliggør helt
åbenlyst, at denne hensyntagen ikke tilgodeser de eksisterende beboeres perspektiv.
6. Lysgener fra trappe- og elevatortårne skal undgås
Materialet beskriver, hvordan lys fra altangangene ikke må blænde. Det er fint. Det
bekymrer imidlertid, at en sådan passus ikke er tilføjet i relation til beskrivelsen af trappe/elevatortårne, som man ønsker, skal syne lette og transparente. Vi frygter derfor konkret,
at vi kommer til at opleve en lyspåvirkning fra et kommende byggeri, der er ligeså slem eller
værre end det er tilfældet for byggeriet ”Udsigten”, hvorfra lyspåvirkningen mod
villakvarteret er helt utilstedelig.

I tillæg til ovenstående bakkes fuldstændigt op om høringssvar fremsendt af Arbejdsgruppen ved
Karnersvej.
Men venlig hilsen,
Nikolaj Munk Brønserud
Karnersvej 16

