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AALBORG BYRÅD
Magistraten

Tid

Mødet den 24.02.2014, kl. 09:30

Sted

Boulevarden 13

Fraværende

Mads Duedahl Johansen (V)

Til stede

Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen

Åben
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl Johansen var fraværende.
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Punkt 2.

Magistratens møder i april, maj og juni 2014.
2013-47455.
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens
møder i april, maj og juni 2014.

Sagsbeskrivelse
7. april, kl. 09.00
28. april, kl. 09.00
5. maj, kl. 09.00
12. maj, kl. 09.00
19. maj, kl. 09.00
26. maj, kl. 09.00
2. juni, kl. 10.00
16. juni, kl. 09.00
23. juni, kl. 09.00

Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13

Der holdes ikke møde den 14. og 21. april på grund af Påsken samt den 9. juni på grund af Pinsen.
Beslutning:
Til orientering.
Mads Duedahl Johansen var fraværende.
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Punkt 3.

Vestre Fjordpark, Mølholm. Kommuneplantillæg 3.014, Ophævelse af Lindholmlinjen, Lokalplan 3-4-102 samt Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse).
2013-26714.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard, John G. Nielsen og Kirsten Algren bemærker, at de ikke kan godkende lokalplanen endeligt efter høringen, såfremt der ikke på dette tidspunkt er vedtaget en reservation til Egholmlinjen.

Sagsbeskrivelse
Sagen blev udsat i Magistratens møde den 10. februar 2014.
Startredegørelse
Startredegørelsen blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. november 2013 (punkt
13) herunder med beslutning om at finde en alternativ placering til helikopterlandingspladsen samt
at aflyse linjeføringen for Lindholmlinjen i kommuneplanen.
Formål
Byens populære friluftsbad har igennem en del år trængt til en gennemgribende renovering og området som helhed til en omdannelse. Omdannelsen har i en årrække afventet afklaring af linjeføringen for en 3. limfjordsforbindelse, idet en central del af det aktuelle område har været reserveret til
'Lindholmlinjen' - en af de tre mulige linjeføringer. Denne linjeføring blev fravalgt i en transportpolitisk aftale i februar 2012 og omdannelsesprocessen blev igangsat.
I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden udskrev kommunen i februar 2013 en arkitektkonkurrence om en moderne og visionær helhedsplan for området omkring friluftsbadet, herunder også et
bud på indpasning af et nyt og multifunktionelt bygningskompleks som rammen om foreningsliv,
vandsportskurser og formidling af Limfjordens natur- og kulturhistorie. Konkurrencen blev vundet
af LIW Planning og Force4 Architects med projektet ’Working With Nature’, der både bevarer
mange af områdets iboende kvaliteter og samtidig moderniserer området, herunder med visioner om
et arkitektonisk unikt bygningskompleks.
Formålet med lokalplanen er at danne grundlag for, at projektet for Vestre Fjordpark kan realiseres
– i størst muligt omfang til DGI’s landsstævne i 2017.
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Kommuneplanen
Vejdirektoratets VVM-redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse indeholdt tre forskellige linjeføringer: Egholmlinjen, Lindholmlinjen og en parallel tunnelforbindelse. For at skabe lokal klarhed
omkring planlægningen og arealudviklingen er der (i regeringens aftale i forbindelse med forlig om
elektricificeringen af jernbanen af 7. februar 2012) truffet afgørelse om, at lindholmlinjen fravælges. På baggrund heraf ophæves tillæg 3.014 vejreservationen for "Lindholmlinjen" i sin helhed det vil sige både i Aalborg og Nørresundby.
Vestre Fjordpark er en central del af Vestbyen, hvor området som helhed er et af hovedstrukturens
'nedslag' - dvs. et område, der skal have særlig fokus i den kommende planlægning. Det er et særligt
mål fra hovedstrukturen, at Aalborg skal udvikles omkring Limfjorden som et samlende blåt element for byudvikling, friluftsliv og oplevelser. Vestbyen har en særlig interesse i forhold til fortætning, kulturarv og det rekreative fritidsliv i tilknytning til fjorden. Ønsket om byfortætning går således hånd i hånd med ønsket om at skabe rekreative 'åndehuller'.
Lokalplanen understøtter disse mål ved at skabe rammerne for videreudvikling af en af Vestbyens
rekreative perler til en moderne, funktionel arkitektonisk spændende facilitet, der kan understøtte en
unik mangfoldighed af vandrelaterede aktiviteter og samtidig sikre tilknytningen til Limfjorden,
Vestbyens tætte byområde og byen som helhed.
Realisering af helhedsplanen forudsætter, at reservationen af Lindholmlinjen ophæves i kommuneplanen. Herudover er lokalplanområdet beliggende i kommuneplanens kystnærhedszone område A,
hvor der ikke kan planlægges for byudvikling og ferie-fritidsanlæg af regional betydning. Arealudlæg til sådanne formål kan kun indpasses efter fornyet kommuneplanlægning, og sidst nævnt er der
mindre uoverensstemmelser i forhold til bestemmelser om trafik og veje i rammeområde 3.4.R6.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillæg 3.014 offentliggøres samtidig
med lokalplanen i et særskilt dokument.
Herudover har den interne høring af lokalplanen givet anledning til et forslag om, at grænsen mellem område 3.4.O2 og område 3.4.R4 ændres, sådan at boldbanen umiddelbart vest for Vesterkærets skole flyttes fra Institutionslandskabet (O-området) til Fritidslandskabet (R-området). Boldbanen har en naturlig sammenhæng med de øvrige boldbaner i området og benyttes i sammenhæng
med dem. Boldbanen kan stadig sammen med de øvrige baner benyttes af Vesterkærets skole. Forslaget er indarbejdet i kommuneplantillægget.
Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2013 et forslag til kommuneplantillæg om klimatilpasning. Lokalplanen redegør for klimatilpasningstiltag, idet Vestre Fjordpark er berørt af kommuneplantillæggets udpegning af områder med høj risiko for oversvømmelse. Lokalplanen stiller således
krav om, at nyt byggeri skal indrettes, så det kan tåle oversvømmelse op til kote 2,42. Herudover er
der krav om, at regnvand afledes lokalt og bestemmelser om, at klimaargumenterede terrænreguleringer kan tillades.
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Lokalplan 05-057
Et mindre areal op mod Egholm Færgevej er omfattet af ovennævnte lokalplan. Denne del ophæves
i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 3-4-102.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af
planer og programmer”. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen kan ses i rapporten ”Redegørelse for bæredygtighed”.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet”. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan
det dog vise sig at udløse en VVM-screening.
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi/Aalborg Kommunes Klimastrategi
Forslag til lokalplan er vurderet i forhold til de mål, der er opstillet i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og klimastrategi. I planforslagene er følgende temaer hovedsageligt i fokus:
 Der klimasikres ved at tage udgangspunkt i en min. sokkelkote (at byggeriet skal kunne tåle
oversvømmelse)
 Der stilles krav om lavenergibyggeri, for at forebygge klimaforandringerne
 Der forventes en stigende biofaktor
 Der åbnes mulighed for solenergianlæg
 Der sikres rekreative områder, der er let tilgængelige og indbyder til leg, ophold og bevægelse.
Økonomi
Den samlede økonomi for projekt skønnes at andrage ca. 55 mio. kr., hvoraf selve anlægssummen
udgør ca. 50 mio. kr.
I budgetforslaget for 2014-17 er der afsat 2 mio. kr. til projektering i 2014, 6 mio. kr. i 2016 samt
16,2 mio. kr. i 2017.
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Der forventes en indtægt på 23,3 mio. kr. i 2014-17 rejst via fundraising.
Restbeløbet (8,5 mio. kr.) forventes finansieret i 2018.
Lokalplan 3-4-102, Vestre Fjordpark, Mølholm
Redegørelse for bæredygtighed, Lokalplan 3-4-102 og Kommuneplantillæg 3.014
Tillæg 3.014 for Vestre Fjordpark og ophævelse af Lindholmlinjen
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen og Thomas Krarup udtaler, at de kan anbefale indstillingen, idet der nu foreligger et notat, der beskriver en juridisk bindnende reservation i forhold til Egholm-linjen.
Mads Duedahl Johansen var fraværende.
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Punkt 4.

Udpegning af Uddannelsesråd i Aalborg Kommune 2014-17.
2014-1468.
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til kommissorium for Aalborg Kommunes Uddannelsesråd, og udpegning af Aalborg Kommunes Uddannelsesråd for perioden 2014-17.

Sagsbeskrivelse
Byrådet udpegede i 2010 Uddannelsesrådet for Aalborg Kommune for perioden 2010-13 med udgangspunkt i kommissorium for Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune - godkendt i Sammenlægningsudvalget den 4. september 2006.
Uddannelsesrådet har fungeret indtil udgangen af 2013.
Sundheds- og Kulturudvalget foreslår, at byrådet justerer kommissoriet og udpeger nye medlemmer
til Uddannelsesrådet for byrådsperioden 2014-17.
Rådet sammensættes af tre medlemmer, som udpeges af byrådet i forbindelse med konstitueringen,
samt repræsentanter for kommunens uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, kultur- og fritidslivet,
studerende samt fra vejledningsinstitutionerne.
Forslaget til kommissorium adskiller sig på to punkter fra det nuværende kommissorium, som er
administrativt tilrettet den 4 marts 2013 som følge af byrådets beslutning af 13. februar 2013 ”Valg
af medlemmer fra byrådets midte”, herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer:
Af forslaget til kommissorium for Uddannelsesrådet (bilag) fremgår,
1. at formanden for uddannelsesrådet udpeges blandt de byrådsudpegede repræsentanter, og at
dette foregår i forbindelse med byrådets konstituering og
2. i det tilfælde, at rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen ikke er blandt byrådets udpegede medlemmer, tilknyttes rådmanden som tilforordnet til Uddannelsesrådet, således at der
kan skabes sammenhæng mellem Uddannelsesrådets og forvaltningens prioriteringer.
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender kommissoriet for Uddannelsesrådet.
Rådet skal, jf. kommissoriet, rådgive Sundheds- og Kulturudvalget/byrådet vedrørende fremme af
Aalborg som en attraktiv uddannelsesby.
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Uddannelsesrådets funktionsperiode følger byrådsperioden. Rådets medlemmer kan i løbet af perioden afløses af andre i tilfælde af, at medlemmerne ikke længere fungerer i de positioner, der ligger
til grund for medlemmernes udpegning til uddannelsesrådet. I de tilfælde, hvor der er udpeget suppleant, indtræder suppleanten i rådet.
Følgende sammensætning af Uddannelsesrådet for perioden 2014-17 foreslås:
Byråds udpegede:
 Lasse Frimand Jensen (A) (formand)
 Nuuradiin S. Hussein (A)
 Kristoffer Hjort Storm (O).
Uddannelsesstederne:
 Inger Askehave, Prorektor Aalborg Universitet
 Kirsten Ravn Bundgaard, Prorektor University College Nordjylland (UCN)
 Poul Søe Jeppesen, Direktør Aalborg Handelsskole
 Merete Haugaard Jensen, Sektorleder Skoleforvaltningen Aalborg Kommune.
Erhvervslivet:
 Poul Bobach, DI Nordjylland
 Michael Johansson, Erhverv Norddanmark
 Peter Thyregod, LO-Aalborg.
Kultur- og fritidsliv:
 Steen Bjørn Pedersen, DGI-Nordjylland
 Suppleant: Palle Fogh, DGI-Nordjylland
 Lars Hellerup, Studenterhuset.
Vejledningsinstitutionerne:
 Martin Rovs Hansen, Studievalg Nordjylland
Suppleant: Anne Froberg, Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg.
Studerende:
 Søren Valgreen Knudsen, studerende AAU
Suppleant: Mads Æbeløe Madsen, studerende AAU
 Anna Meersohn, studerende UCN
 Suppleant: Camilla Cecilie Stub Wulff, studerende UCN
 Morten Ryom, Tech College Aalborg (Ungdomsuddannelserne).
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Tilforordnet
 Mads Duedahl Johansen, rådmand Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Kommissorium for Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen var fraværende.
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Punkt 5.

Miljø - NBE og Center for Grøn Omstilling.
2012-43893.
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet udpeger 2 politiske repræsentanter til bestyrelsen
for foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, idet, Energi Nords deltagelse i den politiske styregruppe er betinget af, at der indgås en for Miljø- og Energiforvaltningen
acceptabel samarbejdsaftale med Energicenter Aalborg om fordeling af energirådgiveropgaven i
NBEs område.
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at rådmanden på byrådsmødet foreslår repræsentant og dennes suppleant til foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark.

Sagsbeskrivelse
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark er et erhvervsnetværk for virksomheder i
Aalborg og Hjørring Kommuner, som gerne vil arbejde med bæredygtige udviklingsmuligheder.
Til den nuværende politiske styregruppe indstilles, at byrådet udpeger 2 politiske repræsentanter
(deltager + suppleant) fra byrådet til at deltage i den politiske styregruppe, som senere i 2014 overgår til at være en bestyrelse for netværket. Der udpeges på lignende vis 2 politiske repræsentanter
fra Hjørring Byråd. Herudover deltager erhvervsledere og repræsentanter samt repræsentanter for
projektet og projektets parter. Der er den 31. maj 2013 vedtaget et kommissorium for den politiske
styregruppe, se vedhæftede bilag (2013-271751).
De politiske repræsentanter skal medvirke til at fremme formålet for netværket og sikre den politiske forankring i Aalborg. I 2013 blev der etableret en politisk styregruppe for netværket. Formålet
med styregruppen er at sikre, at netværket udvikles, forankres og konsolideres således, at der skabes
et fundament for, at Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark kan blive et varigt
Nordjysk Netværk. Den politiske styregruppe forventes at konverteres til en egentlig bestyrelse for
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark, når projektperioden afsluttes den 30.
juni 2014. Netværket støttes i perioden 2012 til juni 2014 af regionalfondsmidler. Arbejdet i den
politiske styregruppe har bl.a. bestået i udarbejdelsen af udkast til vedtægter for foreningen Netværk
for bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Vedtægterne er ikke endelig vedtaget. Udkast kan
ses i vedhæftede bilag (2012-173389).
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I udkastet til vedtægterne står bl.a., at formålet med ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Norddanmark" er:
at
at

at
at

fremme en bæredygtig forretningsudvikling hos medlemmerne,
styrke samspillet og samarbejdet mellem medlemmerne og andre aktører, herunder forskning
og udvikling med henblik på at understøtte en øget grøn omstilling og vækst, innovation og
partnerskaber,
bæredygtighed i høj grad indtænkes og indarbejdes i medlemmernes strategiske planlægning
med fokus på hele produktlivscyklus, og
understøtte medlemmerne i at gennemføre aktiviteter, som fremmer en lokal bæredygtig udvikling.

Der deltager på nuværende tidspunkt ca. 55 virksomheder i netværket, og netværket oplever et stort
engagement fra virksomhedernes side med f.eks. en stor opbakning til de arrangementer og tiltag,
som netværket står i spidsen for. Netværket har allerede erfaring med, at en målrettet bæredygtighedsindsats er værdiskabende for virksomhederne. Netværket har fokus på et målrettet samarbejde
med den enkelte virksomhed med henblik på at sikre virksomhedens konkurrencefordele i forbindelse med en grøn omstilling. Netværket tilbyder virksomhederne forskellige centrale produkter:
 Bæredygtighedsscreeninger på virksomheder af produktion og produkt med forslag til udviklingsprojekter
 Medvirke til at realisere konkrete forbedrings- og innovationsprojekter indenfor bæredygtighed
 Partnerskaber og matchmaking (mellem virksomheder eller andre parter, f.eks. industriel symbiose omkring energi og ressourcer eller samarbejde med universitetet eller erhvervsnetværket)
 Bistand til at ansøge om midler til at realisere projekter, innovation eller lign.
 Strategiske planer for bæredygtig forretningsudvikling på virksomheder
 Netværksarrangementer: Morgenmøder, netværkseftermiddage, uddannelse og andre infomøder
 Bistand til målrettet at finde relevante videnpiloter, praktikanter, jobtræningspersoner som kan
bistå virksomhederne med f.eks. projekter eller miljøkommunikation inden for bæredygtighed
 Omtale og synliggørelse via netværket (nyhedsbreve, artikler, video mv.) eller via netværkets
parter eller fx via bæredygtighedsfestivalen i Aalborg.
Center for Grøn Omstilling
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark er i øvrigt en af nøgleaktiviteterne i Center for Grøn Omstilling, som gennem partnerskaber og samarbejde i praksis bl.a. skal udmønte
kommunens strategier indenfor klima og bæredygtighed. Center for Grøn Omstilling blev indviet af
byrådet i september 2013. Centeret rummer aktiviteter inden for 3 områder: Bæredygtig erhvervsudvikling, bæredygtig by- og boligudvikling samt grøn adfærd.
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Bæredygtig erhvervsudvikling
Nuværende opgaver
NBE
Grøn Butik
Grønne udviklingsplaner





Bæredygtig By- og bolig udvikling
Nuværende opgaver
Bæredygtighedsredegørelser i
alle lokalplaner.
Klimatilpasning i Hals/Hou.
Udvikling af koncept for klimarisikovurdering.
LAR katalog til Bygherre.
Implementering af klimastrategi vedr. biogas.
Analyse af Åbning af Østerå
som klimatilpasnings tiltag.
NBE; Byg ( på vej) mhp. at
fremme sundt, ressourceog energieffektivt byggeri
i tæt samarbejde med byggeriets parter, med særlig
fokus inden for vækstaksen (DEN GRØNNE
VÆKSTAKSE)

Grøn adfærd
Nuværende opgaver
Grønne indkøb
Aalborg Commitments sekretariat
Ecologica samarbejdsprojekt
med AAU
o at forøge økologiforbruget i kommunen
stigende til 60 % i
2020
o at indgå aftaler med
landbrug om at omlægge til økologi
At øge informationsindsatsen
over for borgere og besøgende via Grøn Butik
Grøn uge – Bæredygtighedsfestival

Som konsekvens heraf er der i regi af Center for Grøn Omstilling følgende styregrupper med
deltagelse af eksterne parter:NBE, bestyrelsen for forening
Grønne Butikker, styregrupper med repræsentanter for Cityforeningen, StorCenteret og AIH
samt MEF.
Grønne Udviklingsplaner, Styregruppe sammen med AgriNord og LandboNord.

Der er i dag alene politisk repræsentation i NBE. Miljø- og Energiforvaltningen vurderer dog, at en
politisk involvering i styregrupperne vil styrke partnerskaberne.
Følgende bilag er vedhæftet:
Bilag 1 - Kommissorium godkendt med bemærkninger 31. maj 2013
Bilag 2 - Vedtægter NBEN - udkast oktober 2013
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen var fraværende.
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Punkt 6.

Eventuelt.


Årsmødet med Aalborg Universitets ledelse holdes mandag den 18. august 2014, kl. 10.00 13.00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13.

Mads Duedahl Johansen var fraværende.
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Punkt 7.

Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl Johansen var fraværende.

Mødet hævet kl. 11.15
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