BYGGEMODNING I
LANDDISTRIKTER PÅ
KOMMUNALE AREALER

Udarbejdet til By- og Landskabsudvalgets møde den 23. august 2018
AALBORG KOMMUNE, BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN, PLAN & UDVIKLING, AK-AREALER

Side 1

Udgangspunkt for notatet:
Udgangspunktet for projektet med byggemodning i landdistrikter har været at muliggøre byggemodning
på kommunale arealer i byerne uden for Aalborg midtby og de 11 oplandsbyer med særlig
vækstpotentiale.
Dette notat omfatter derfor kun byggemodning på kommunale arealer i landdistrikter. Forslag om
byggemodning på private arealer er ikke en del af projektet. Som følge heraf vil der være landdistrikter,
som ikke er tilgodeset med byggemodningsprojekter, da Aalborg Kommune ikke ejer arealer i byen.
Der er i budget 2018-2021 budgetteret med 5 mio. kr. om året svarende til 20 mio. kr. i budgetperioden
til byggemodninger i landdistrikter. Derudover tilføres der kommunalt ejede arealer i landdistrikterne
for 5 mio. kr. om året. Samlet set betyder det, at der i budgetperioden tilføres 40 mio. kr. til en jordfond,
som skal sikre byggemodning i landdistrikterne.
Som en del af arbejdet med projektet har alle samråd uden for Aalborg midtby og de 11 oplandsbyer
med særlig vækstpotentiale været inviteret til fællesmøde med rådmanden for By- og
Landsskabsforvaltningen den 17. maj 2018. Efterfølgende har samrådene haft mulighed for at indsende
ideer og forslag til byggemodning i landdistrikter.
Aalborg Kommune har modtaget mange inputs fra samrådene, som er kortfattet kommenteret i notatet.
Generelt er der stor tilfredshed med, at Aalborg Kommune med projektet muliggør byggemodning i
landdistrikter på arealer, som tidligere har været nedprioriteret, eftersom businesscasen i
byggemodningen ikke har været positiv. Ved at budgettere med midler og arealer til byggemodning i
2018-2021 muliggøres byggemodning på arealer, som tidligere har forudsat, at udgifterne til
byggemodningen var dækket ved salg af jord i udstykningen forud for, at kommunen igangsatte
byggemodning i marken.
Den negative business case begrunder samtidig, hvorfor AK-Arealer ikke før nu har i gangsat
byggemodning i landdistrikter, hvor der er efterspørgsel efter få byggegrunde.
Ud fra ovenstående er der i notatet prioriteret byggemodning på kommunale arealer, hvor AK-Arealer i
forvejen oplever, at der er efterspørgsel efter byggegrunde til boligformål. Arealerne er prioriteret til
salg i 2018, 2019 og 2020-21. Antallet af projekter er afhængig af konkrete udgifter til byggemodning og
efterfølgende salg.

Side 2

På oversigtskortet er vist de landdistrikter, hvor der foreslås byggemodningsprojekter i 2018-2021. De
forskellige byggemodningsprojekter (vist med forskellige farver) præsenteres på de efterfølgende sider.
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Forslag til prioritering i 2018:
Nedenstående kommunale arealer er prioriteret til byggemodning i 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Grindsted - Kornelparken
Tylstrup - Tylstrupparken
Farstrup - Præstegårdsvej og Højageren
Ellidshøj - Stillekrogen
Mou – Skuen

Beliggenheden af de kommunale arealer til byggemodning i 2018 er vist på oversigtskortet herunder
med blå dots.
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1. Grindsted - Kornelparken
Det kommunale areal i Kornelparken er omfattet af lokalplan 15-016 fra august 1988. Lokalplanen
gælder for et større areal end markeret på kortet herunder, men da en del er lokalplanområdet er
udpeget som §3 beskyttet natur, reduceres det kommunale areal til byggemodning til de 4 skitserede
parcelhusgrunde.
Processen for byggemodning er igangsat, som følge af en tidligere interesse for arealet til boligformål.
Der er foretaget naboorientering om byggemodningen, og anlægsarbejdet forventes gennemført 4.
kvartal 2018.

Strategi og forventning til salg:
Grindsted vurderes at være en eftertragtet by med nærhed til Hammer Bakker. På den baggrund
vurderer AK-Arealer, at der vil være interesse for grundene i Kornelparken.
Salgspris pr. parcelhusgrund forventes at være ca. kr. 400.000, ex. tilslutningsafgifter og moms.

Input fra samråd:
Der er interesse for nye udstykninger i Grindsted, som skal ske i en kontrolleret tilgang, der afpasses
efter byens lokale kapacitet/ressourcer, herunder skolen.
Naboerne på Kornelparken ønsker ikke den kommunale udstykning på Kornelparken og foretrækker i
stedet planlægning og udstykning til boligformål på et privat areal syd/øst for Tranevej (del af matr.nr.
6av, Grindsted By, Hammer). Private arealer indgår dog som udgangspunkt ikke i projektet.
Samrådet har ønske om ældrevenlige/seniorboliger i Grindsted og øvrige landdistrikter, da folk ellers
flytter fra de mindre byer, når de bliver ældre.
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2. Tylstrup - Tylstrupparken
Det kommunale areal i Tylstrupparken er omfattet
af lokalplan 14-015 fra juni 1988. Lokalplanen
indeholder et restareal på ca. 8.300 m², som
endnu ikke er bebygget (delområde III). Arealet
giver mulighed for åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse.
Arealet har siden oktober 2007 været til salg på
Aalborg Kommunes grundsalgsside som storparcel
med mindstepris på kr. 2.000.000 inkl. moms.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer har modtaget flere henvendelser om mulighed for at købe kommunale parcelhusgrunde i
Tylstrup. Det foreslås derfor, at der udarbejdes et nyt udstykningsforslag med optimal udnyttelse af det
resterende areal i Tylstrupparken. Grundene bør have en størrelse på ca. 800-900 m². Det vurderes, at
der kan blive ca. 5 grunde på området. Byggemodning bør igangsættes hurtigst muligt.
Salgspris pr. parcelhusgrund forventes at være ca. kr. 500.000, ex. tilslutningsafgifter og moms.

Input fra samråd:
Der er stor interesse for nye udstykninger til parcelhuse i Tylstrup, og der er købere til min. 2 grunde.
Samrådet er interesseret i en kommunal udstykning i Tylstrupparken, men også i ny planlægning og
udstykning af 3 parcelhusgrunde på et mindre kommunalt areal ved Ultvedvej (matr.nr. 12fs, Tylstrup
By, Ajstrup).
Samrådet foreslår samtidig, at et privat areal ”Søparken” nord for Luneborgvej i den nordvestlige del af
Tylstrup planlægges til boligformål (del af matr.nr. 12ai, Tylstrup By, Ajstrup). Private arealer indgår dog
som udgangspunkt ikke i dette projekt.
Samrådet gør opmærksom på, at de kommunale arealer vil være meget nemmere at sælge, hvis de
byggemodnes forud for et salg.
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3. Farstrup - Præstegårdsvej og Højageren
Den kommunale grund på 695 m² på Præstegårdsvej er
omfattet af lokalplan 10-6-101 fra marts 2015 og lokalplan
L32 fra februar 1990 (kun grundejerforening). Lokalplan
10-6-101 fastlægger området til boliger (åben-lav og tætlav). Grunden er frigivet til byggemodning i forhold til
arkæologiske undersøgelser.

Det kommunale areal på Højageren er ligeledes omfattet
lokalplan 10-6-101 fra marts 2015 og lokalplan L32 fra
februar 1990 (kun grundejerforening). Lokalplan 10-6-101
fastlægger området til boliger (åben-lav i form af
storparceller). Der skal udarbejdes nyt udstykningsforslag.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer modtager forespørgsler på parcelhusgrunde i
Farstrup.
Som følge heraf forventes grunden på Præstegårdsvej
udbudt til salg i 2018 til kr. 300.000, ex. tilslutningsafgifter
og moms.
AK-Arealer arbejder samtidig på en ny udstykningsplan for Højageren, der også forventes udbudt til salg
i 2018. AK-Arealer vurderer, at en udstykningsplan med storparceller på min. 1.200 m² kan give
mulighed for ca. 8-9 grunde. I udstykningsplanen skal der tages højde for et areal til forsinkelsesbassin
og, at 2 mindre jordstykker kræver yderligere arkæologiske undersøgelser.
Salgspris pr. storparcel forventes udbudt til kr. 400.000, ex. tilslutningsafgifter og moms.

Input fra samråd:
Der er ikke modtaget input fra samrådet.
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4. Ellidshøj - Stillekrogen
Det kommunale areal på Stillekrogen er omfattet af lokalplan
02-027 fra august 1988. Lokalplanen fastlægger området til
boligformål som åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse.
Stillekrogen er allerede udstykket i 5 grunde, hvoraf
Stillekrogen 40 og 48 er solgt i 2018.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer vurderer, at de resterende 3 grunde bør
byggemodnes og sættes til salg på kommunens
grundsalgsside i 2018.
Som en del af byggemodningen skal der etableres en støjvold
mod Hobrovej – hvorfor byggemodningsudgifterne for de
resterende 3 grunde estimeres til et niveau på kr. 1,5-2 mio.
Eksisterende prisniveau på kr. 240.000 pr. grund, ex.
tilslutningsafgifter og moms, foreslås fastholdt.

Input fra samråd:
Der er ikke modtaget input fra samrådet.
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5. Mou - Skuen
På Skuen i Mou ejer Aalborg Kommune et
større areal på ca. 32.000 m². Arealet er
omfattet af lokalplan 30.25.06 fra september
2006. Lokalplanen fastlægger arealet til åbenlav boligbebyggelse.
Området giver mulighed for en større
udstykning med mulighed for op til 20
parcelhusgrunde.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer har modtaget henvendelser om byggegrunde til
parcelhuse i Mou og vurderer, at der er et behov.
Lokalplanområdet forslås opdelt i 2 etaper, hvoraf etape 1
sælges som råjord i 2018 (arealet ligger vest for Skuen – se
skitse her til højre). Etape 1 udgør ca. 22.000 m² og giver
mulighed for at udstykke ca. 12 grunde. Der skal reserveres
areal til et regnvandsbassin.
Udbud af etape 1 som råjord bør ske i 2018.
Tidspunkt for udbud af etape 2 vurderes på baggrund af efterspørgslen efter etape 1.
Prisen for råjord i etape 1 forventes at kunne udbydes til kr. 80-100 pr m².

Input fra samråd:
Der er ikke modtaget input fra samrådet.
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Forslag til prioritering i 2019:
Nedenstående kommunale arealer er prioriteret til byggemodning i 2019:
1.
2.
3.
4.

Sulsted - Elkærvej
Langholt - Kidholm
Gandrup – Ved Søerne og Poul Smeds Vej
Sønderholm – Stadionvej

Beliggenheden af de kommunale arealer til byggemodning i 2019 er vist på oversigtskortet herunder
med pink dots.
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1. Sulsted – Elkærvej:
Aalborg Kommune ejer et areal på Elkærvej
umiddelbart vest for Mindejorden og nord for
byskoven. Det samlede areal er ca. 30.000 m2.
Arealet er omfattet af lokalplan 14-018 fra juli
1990, der udlægger området til boligformål i
form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer oplever, at der er interesse og
efterspørgsel efter parcelhusgrunde i Sulsted.
Konkret er AK-Arealer i dialog med Sulsted
Samråd om forslag til udstykning af 4-8
parcelhusgrunde på arealet ved Elkærvej.
Salgspris pr. parcelhusgrund påregnes at være
ca. kr. 450.000, ex. tilslutningsafgifter og
moms. Prisniveauet er oplyst til samrådet,
som fortsat har interesse.
På den baggrund vurderer AK-Arealer, at der
bør laves udstykningsforslag på 4-8 grunde, så
arealet kan sættes til salg i 2019.

Input fra samråd:
Sulsted Samråd har tilkendegivet, at de har stor interesse i, at Aalborg Kommune udstykker det
kommunale areal på Elkærvej (matr.nr. 11cb, Sulsted By, Sulsted). Arealet ligger tæt på skolen, hallen og
klubhuset, som kan nås via eksisterende stier. Desuden bemærker samrådet, at byggegrundene vil være
beskyttet mod støj fra motorvejen. Samrådet foreslår, at der bliver vejadgang til arealet via Elkærvej 30
og 32.

Side 11

2. Langholt - Kidholm
Der er efterspørgsel efter flere parcelhusgrunde på Kidholm i Langholt. Aalborg Kommune ejer et større
areal på Kidholm, hvoraf en del er udstykket til parcelhusgrunde. Der er solgt 4 grunde 2018. Der er 2
grunde tilbage i udstykningen, som er til salg på kommunens grundsalgsside.
Arealet er omfattet af lokalplan 15-027 fra 1999, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer vurderer, at den resterende del af det kommunale areal på ca. 14.000 m ² på Kidholm kan
udstykkes til ca. 12 parcelhusgrunde. Som følge af efterspørgslen på arealer på Kidholm vurderer AKArealer, at udstykningen bør foretages, så grundene kan blive salgsklare i 2019.
Udbudsprisen på de eksisterende kommunale grunde på Kidholm er kr. 400.000 inkl. moms. og ex.
tilslutningsafgifter. Salgsprisen for nye parcelhusgrunde påregnes at være ca. kr. 400.000-450.000, ex.
tilslutningsafgifter og moms.

Input fra samråd:
Samrådet gør opmærksom på, at der er brug for flere parcelhusgrunde i Langholt. Der redegøres for, at
der siden 1990 er bygget over 150 boliger i Langholt, og at der fortsat er stor interesse for at bosætte sig
i byen. Samrådet appellerer til, at de sidste ca. 12 kommunale parcelhusgrunde på Kidholm udstykkes og
byggemodnes snarest med henblik på salg.
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3. Gandrup - Ved Søerne og Poul Smeds Vej
I Gandrup ejer Aalborg Kommune arealer til boligformål på
Ved Søerne og på Poul Smeds Vej.
Arealet på Ved Søerne er ca. 10.000 m² og er omfattet af
lokalplan 9-2-102 fra oktober 2012 og lokalplan 3.16 fra
april 1991 (kun grundejerforening). Lokalplan 9-2-102
udlægger arealet til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
Det kommunale areal på Poul Smeds Vej er på ca. 8.500 m2
og omfattet af kommuneplanramme 9.2.D1. Rammen
udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsområde. Der
er ikke udarbejdet lokalplan for arealet.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer har modtaget henvendelse omkring
byggemodning af større parcelhusgrunde på Poul Smeds
Vej. Samtidig opleves efterspørgsel efter boliger på Ved
Søerne, hvor kommunen samtidig har solgt et areal til
støttet boligbyggeri.
Ud fra efterspørgslen har AK-Arealer igangsat proces for
byggemodning af areal med 4 større parcelhusgrunde på
Poul Smeds Vej. Byggemodningen forventes færdig medio
2019.
Det anslås, at hver parcelhusgrund på Poul Smeds Vej kan udbydes til kr. 330.000 inkl. moms og ex.
tilslutningsafgifter.
I forhold til efterspørgslen på parcelhusgrunde på Ved Søerne foreslår AK-Arealer, at det kommunale
areal prioriteres byggemodnet og solgt forud for byggemodningen af Poul Smedsvej. Der skal
udarbejdes ny udstykningsplan for arealet på Ved Søerne forud for et salg.
Salgspris pr. parcelhusgrund på Ved Søerne påregnes at være ca. kr. 400.000, ex. tilslutningsafgifter og
moms.

Input fra samråd:
Samrådet er meget interesseret i at have byggegrunde til rådighed for potentielle tilflyttere, da man for
øjeblikket i Gandrup oplever, at liggetiden for huse til salg er meget kort, og mange ældre huse handles
og renoveres. Byen bør også suppleres med muligheder for at opføre nybyggeri.
Ifølge samrådet vil byggegrunde Ved Søerne være mest attraktive, da der er lille afstand til indkøb,
budrute og indfaldsvej til byen samt adgang til Teglværkssøerne. Grunde ved Pouls Smeds bør ikke
prioriteres til byggemodning.
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4. Sønderholm - Stadionvej
I Sønderholm ejer Aalborg Kommune et areal på ca. 9.000 m2 nord for Sønderholm Skole, som er
relevant til boligformål i form af tæt-lave boliger (areal markeret med rødt). Arealet er
kommuneplanlagt til område til offentlig service i kommuneplanramme 6.4.O1. Der er ikke udarbejdet
lokalplan for arealet.
Samtidig har Aalborg Kommune modtaget en ansøgning om planlægning til boligformål på private
arealer vest for skolen (areal markeret med grønt). Arealerne ligger i landzone og er ikke planlagt.

Strategi og forventning til salg:
AK-Arealer vurderer, at det vil være relevant at udarbejde planlægning til boligformål på det kommunale
areal nord for skolen. Arealet udgør en naturlig afslutning af byen mod Stadionvej. I Sønderholm er der
flere rammelagte områder i kommuneplanen til boligformål, som ikke er taget i brug, hvorfor
ansøgningen om planlægning for det private areal bør afvente efterspørgslen for boliger på det
kommunale areal.

Input fra samråd:
Samrådet gør opmærksom på, at de oplever henvendelser fra flere developere, som ønsker at udstykke
arealer i Sønderholm til boligformål. Samrådet har ønske om, at der opføres almennyttige boliger i
Sønderholm og foreslår 3 områder i hhv. den vestlige, nordlige og sydøstlige del af byen. Det vestlige
område er sammenfaldende med kommunens areal nord for skolen.
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Forslag til prioritering i 2020-21:
Nedenstående kommunale arealer foreslås byggemodnet i 2020-21. Projekterne er ikke prioriterede og
afhænger af økonomi og efterspørgsel. Igangsætning af byggemodning vurderes i 2019.
•
•
•

Bislev – Høje Bislev. Kommunalt og privat areal til boligformål m.m., der er omfattet af lokalplan
10-2-101 fra november 2012.
Hou – Nørregade. Kommunalt areal, der er omfattet af lokalplan 9-5-101. Det er muligt at
udstykke 5 parcelhusgrunde på arealet.
Nørholm – Det gl. stadion. Det skal afdækkes, om det er muligt at udnytte den gamle boldbane
til boligformål, hvorefter ny planlægning bør igangsættes.

Beliggenheden af de kommunale arealer til byggemodning i 2020-21 er vist på oversigtskortet herunder
med grønne dots.
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Opfølgning på øvrige arealer:
Ferslev:
Det kommunale areal ved Traverbakken udgår af listen med forslag til byggemodning, da arealet er
omfattet en deklaration til fællesareal for grundejerforeningen, Traverbakken 40-83.fælles friareal.
Derudover sker der en del privat boligudbygning i den sydlige del af byen i forbindelse med nedrivning af
gamle gårde.

Øster Hassing:
Det kommunale areal i Øster Hassing er planlagt anvendt til forsamlingshus og udgår derfor som
kommunalt areal til byggemodning. For at sikre byggegrunde i byen vurderer samrådet, at et
samarbejde med private kan være relevant.

Kongerslev:
I Kongerslev er der allerede arealer til salg på kommunens grundsalgsside. Der udbydes arealer til salg til
boligformål på Marsvej 6 og Gartnervænget 39, 41 og 43. Derudover er der planlægning på vej på et
privat areal til boligformål i den nordlige del af Kongerslev.

Vaarst:
I Vaarst på Vaarst Engvej er der areal til salg på kommunens grundsalgsside til udstykning til
Jordbrugsparceller. Det kommunale areal på Vaarst Kærvej udgår, da der kun kan opføres bolig i
tilknytning til erhverv (fx portnerbolig).

Fjellerad:
Samrådet gør opmærksom på, at Fjellerad grundet byens beliggenhed er potentiel til byudvikling i
forhold til det nye sygehus. Aalborg Kommune ejer dog ikke areal til boligformål i Fjellerad, men der er
planlægning på vej på et privat areal for 24 boliger i den sydlige del af byen.

