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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 15.12.2014
kl. 09.00
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Punkt 2.

Den kommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2014
2014-7725
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapporten januar-oktober 2014.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 15.12.2014
kl. 09.00
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Sagsbeskrivelse
På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til oktober gives en økonomisk status og forventet
regnskab 2014.
Status pr. 31. oktober 2014 – afvigelser i forhold til korrigeret budget 2014
Skattefinansieret område, mio. kr.
ServiceBudgetudgifter
garanterede
udgifter
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen

1-2

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

-6-0

Ældre- og Handicapforvaltningen

15

Skoleforvaltningen

-38

Sundheds- og Kulturforvaltningen

-3

Anlæg

-120
0-10
-10- -7

Miljø- og Energiforvaltningen
Rammebeløb
I alt
- = mindreforbrug
+ = merforbrug

-3
-27 - -34

0-10

-130- -127

Borgmesterens Forvaltning
Indtægter skatter, tilskud og udligning mm.
Merindtægter fra ejendomsskatter og forskerskatteordningen på 14,3 mio. kr.
Pr. ultimo oktober forventes det, at nettomerindtægterne fra grundskyld og dækningsafgifter i 2014 vil udgøre
12,1 mio. kr. Merindtægten skyldes dels et ikke budgetteret særtilskud fra staten på 7,3 mio. kr. vedrørende
kommunens tilbagebetaling af grundskyld i tidligere år og dels forventede mindre udgifter til tilbagebetaling af
grundskyld og dækningsafgift i 2014.
Der forventes endvidere i 2014 merindtægter på 2,2 mio. kr. vedrørende forskerskatteordningen
(kildeskattelovens § 48 E).
Serviceudgifter
Sektor Fælles kommunale udgifter
På tjenestemandspensioner forventes der et mindreforbrug i størrelsesordenen 3 – 4 mio. kr. Det skyldes
dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til
tjenestemandsansættelse af direktør
Pr. 1. januar 2015 sættes den nye IT-koncernløsning i drift, som følge heraf skønnes der på nuværende
tidspunkt ekstraordinære udgifter i 2014 i størrelsesordenen 4 – 5 mio. kr.
På de øvrige aktiviteter vurderes der samlet set for Borgmesterens Forvaltnings sektorer balance på
regnskabet for 2014.
Anlægsudgifter
Ingen bemærkninger
Magistratens beslutning: Behandles den 15. december 2014.

By- og Landskabsforvaltningen
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Serviceudgifter
Samlet forventes der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget et merforbrug på mellem 1 og 2 mio.
kr. Merforbruget skyldes usikkerhed om den tidsmæssige placering af indtægter vedr. naturprojekter.
Indtægten indgår muligvis først primo 2015 - efter regnskabsår 2014 er lukket.
Herudover er der usikkerhed om regnskabsresultatet i Entreprenørenheden (EBL). Der forventes pt. et
resultat på mellem -1,5 og +1,5 mio.kr.
Herudover vil udgifter til vintertjeneste udover en gennemsnitsvinter medføre en yderligere overskridelse af
By- og Landskabsforvaltningens serviceramme.
Anlæg
Samlet set forventes mindre udgifter på 175 mio. kr. og mindre indtægter på 55 mio. kr. Netto mindre udgifter
på 120 mio. kr. I forhold til sidste virksomhedsrapportering er det et mindre forbrug på yderligere 20 mio. kr.
Det skyldes udskydelser vedr. Egnsplanvej som følge af drænarbejde.
Overførsler fra drift til anlæg
I forbindelse med beslutningen om overførsler fra 2013 til 2014, blev der godkendt indstilling fra
Borgmesterens forvaltning om, at der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget for serviceudgifter på
sektor Veje i 2014 overføres et rammebeløb på 15,0 mio. kr. fra drift til anlæg, idet By - og
Landskabsforvaltningen forventede, at der vil kunne overføres 10 – 15 mio. kr. Primo september er der i det
korrigerede budget overført 14,6 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres yderligere 0,4 mio. kr.
By- og Landskabsforvaltningens beslutning: Godkendt.
Kirsten Algren var fraværende.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Drift
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne økonomirapport aktuel status på baggrund af
forbruget pr. 31. oktober 2014 vurderet i forhold det pr. 22. september korrigerede budget.
Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der
vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra
budgettet. Dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter i henhold til Aalborg Kommunes
definition på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der både et samlet bud for hver
bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet.
For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov.
For de samlede serviceudgifter forventes der på baggrund af 10 måneders forbrug et mindreforbrug på
mellem 0 – 6 mio. kr. Det skyldes to forhold:
Det specialiserede børneområde: merforbrug på forventet 4 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling den 10.
november 2014 til området på 4 mio. kr.
Budgetgaranterede udgifter
På det budgetgaranterede område forventes der samlet et merforbrug på mellem 0 - 10 mio. kr. Det dækker
over følgende væsentlige forhold:
Beskæftigelsestilskud: merforbrug på mellem 15 - 20 mio. kr.
Sygedagpenge: mer forbug på mellem 7 - 10 mio. kr.
Aktivering: mindre forbrug på mellem 10 - 15 mio. kr.
Boligsikring: mindre forbrug på mellem 4 - 5 mio. kr.
Førtidspension: mindre forbrug på mellem 2 - 3 mio. kr.
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration
Serviceudgifter
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Det forventes, at budgettet holder.
Sektor Børn og Unge
Budgetgaranterede udgifter
Det forventes, at budgettet holder for udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige
merudgifter til forsørgelse af børn og unge i eget hjem.
På baggrund af refusionsberegningen for 2013 og et uændret udgiftsniveau i 2014, forventes det korrigerede
budget at holde for refusion for særligt dyre enkeltsager.
Serviceudgifter
På baggrund af familiegruppernes disponeringer på cpr-niveau forventes et merforbrug på 4 mio. kr. i forhold
til det korrigerede budget til børn og unge med særlige behov. Afvigelsen skyldes, at området er under pres
grundet en voldsom stigning i antallet af underretninger samt flere sager, herunder også anbringelser.
Forvaltningen har udarbejdet en række tiltag, som kan imødegå det forventede pres på budgettet i 2014 og
2015. Disse tiltag vil dog forventelig kun have en begrænset virkning i 2014, hvorfor der forventes en mindre
merudgifter i forhold til det korrigerede budget.
På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindre forbrug på mellem 5-10 mio., hvilket primært skyldes
mindreforbrug i institutionerne. Dette mindre forbrug vil være omfattet af den decentral overførelsesret.
Vedr. særlige dagtilbud forventes det, at budget holdes, selv om flere børn i Birken er blevet skoleudsat.
Denne udfordring er blevet løst ved at besætte de ledige pladser, der har været i andre institutioner.
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Beskæftigelsestilskud
Der forventes samlet et merforbrug på mellem 15 - 20 mio. kr., som følge af højere udgifter til
medfinansiering af A-dagpengene.
Budgetgaranterede udgifter
På området forventes samlet mindre udgifter mellem 2 - 6 mio. kr. Dette dækker over følgende afvigelser:
-

På aktivering forventes der et mindre forbrug på mellem 15 - 10 mio. kr. som følge af lavere udgifter til
specielt ressourceforløb.

-

Til sygedagpenge forventes merudgifter på mellem 7 og 10 mio. kr., hvilket bl. a. skyldes at den
forventede effekt af sygedagpengereformen ikke kan ses endnu.

-

Aktiv forsørgelse forventes at afvige mellem -1 og +1 mio. kr., hvilket skyldes større udgifter til
kontanthjælp og mindre udgifter til job afklaring.

Serviceudgifter
Det forventes, at budgettet holder.
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Budgetgaranterede udgifter
Der forventes et mindre forbrug på mellem 10 og 7 mio. kr fordelt på et mindreforbrug for førtidspensioner på
3-2 mio. kr. og boligsikring/boligydelse på 7-5 mio. kr.
Serviceudgifter
Det forventes, at budgettet holder.
Familie- og Socialudvalgets beslutning: Godkendt.
Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt.

Ældre- og Handicapforvaltningen
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Serviceudgifter
Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo oktober en forbrugsprocent på 84,1 hvilket er over det
vejledende forbrug. Samlet set forventes et merforbrug ved årets udgang på op mod 15 mio. kr.
Det er en stigning i forhold til seneste økonomirapport, der skyldes ændringer på sektor serviceydelser for
ældre. Merforbruget overføres og kommer i balance i 2015.
På Sektor serviceydelser for ældre forventes et samlet merforbrug ved årets udgang på 10 mio. kr.
Tidligere økonomirapporter har forudsat balance på sektoren. Ændringen skyldes, at Ældre og
Sundhedsafdelingen nu forventer et merforbrug mod tidligere et mindreforbrug. Dette skyldes hovedsageligt
merforbrug på flere plejehjem.
På Sektor tilbud for mennesker med handicap forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr. ved årets
udgang, da der ikke i indeværende år er fundet fuld finansiering til den yderligere tilgang af
førtidspensionister og den deraf følgende udgiftsvækst fra august 2013 til april 2014. I forhold til seneste
økonomirapport er myndighedsøkonomien kommet yderligere under pres, mens det vurderes, at udfører
økonomien kan præstere et større mindre forbrug end forudsat.
På Sektor myndighedsopgaver og administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende.
Dette skyldes dels etableringsomkostninger vedr. lokaler på Lindholm Brygge og dels et generelt højt forbrug
i myndighedsafdelingen. I forhold til seneste økonomirapport er situationen uændret.
Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt.

Skoleforvaltningen
Det samlede driftsregnskab 2014 for sektor Skoler og sektor Administration vil vise et mindre forbrug på 38
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes et mindre forbrug på 7- 10 mio. kr. i
anlægsregnskab for 2014.
Serviceudgifter
Sektor Skoler
Sektoren forventer et mindre forbrug på 38 mio. kr.
Sektor Administration
Sektoren forventes overholdt.
Anlæg
Hovedparten af anlægsbevillingen "styres" nu af AK Bygninger. Vurderingen herfra er, at på ESKO-projektet
på Vester Hassing skole og Ferslev skole vil der være ca. 4 mio. kr., der ikke bliver brugt i 2014. På
"Tilgængelighed" vil der være et beløb til elevatorer, der ikke nås at blive afholdt vurderingen er ca. 3 mio. kr.
Derudover kan der være almindelige forskydninger mellem årene, således det vurderes, at 7-10 mio. kr. skal
overføres til 2015.
Skoleudvalgets beslutning: Godkendt

Sundheds- og Kulturforvaltningen:
Udvalgets driftsramme for serviceudgifter forventes overholdt,

at der for ikke ramme belagte service udgifter forventes et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr., og

at anlægsudgifter forventes i balance i 2014.
Virksomhedsrapporten for ultimo september indeholder budgetopfølgning for årets første 9 måneder, hvilket
svarer til en vejledende forbrugsprocent på 75 procent. Af driftsbudgettet er der samlet forbrugt 70,55
procent, mens der af anlægsbudgettet er forbrugt 50,59 procent.
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Serviceudgifter
Sektor Sundhed
Forbruget på medfinansieringsområdet (ikke rammebelagt serviceudgift) ligger lavere end forventet ved
budgettet. Der forventes således en mindre udgift på 3 mio. til den aktivitetsbestemte medfinansiering. I
forhold til det øvrige budget på sundhedsområdet forventes ikke overskridelser af budgettet for 2014.
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
Samlet forventes ikke merudgifter på sektorens ramme idet det bemærkes, at den højere forbrugsprocent på
86,1 for området direkte kan henføres til udbetaling af tilskud til institutioner m.v. for 11 måneder.
Sektor Kollektiv Trafik
Forbrugsprocenten på 98,7 ligger højere hvilket er forventeligt, da aftalen med NT medfører at der på
nuværende tidspunkt er afregnet det fulde beløb for 2014.
Sektor Bibliotek
Forbruget ligger som forventet, og der forventes således ikke afvigelser.
Sektor Administration
Der forventes ikke afvigelser. I forhold til den højere forbrugsprocent på 87,8 skal det bemærkes, at der
endnu ikke er fordelt IT udgifter m.v. til de øvrige sektorer.
Anlæg
Sektor Sundhed
Udgifterne for 2014 vedrørende TelecareNord vil først blive afholdt i slutningen af året.
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
Der forventes ikke overskridelser på de igangsatte projekter. Det bemærkes dog, at der må forventes
overførsler til næste budgetår idet afregningen for igangsatte projekter ofte først skal ske når projektet er
gennemført.
Sektor Kollektiv Trafik
Samlet set forventes ingen afvigelser.
Sektor Bibliotek
Der forventes ingen afvigelser.
Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt.

Miljø- og Energiforvaltningen
Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 72,72 mio. kr. mod et budget
på 92,15 mio. kr. Forbruget fordeler sig som følger:
Serviceudgifter:
Budgetterne for de skattefinansierede områder forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes
fortsat, at der i mindre grad på enkelte planlægningsområder vil være behov for overførsel af uforbrugte
driftsbudgetter i 2014 til anvendelse i 2015. Det bemærkes, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og
Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og
efterår.
Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Til orientering.
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Bilag:
1.Bilag til den kommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2014.pdf
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Punkt 3.

Den ukommenterede Virksomhedsrapport januar-november 2014
2014-7725
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Virksomhedsrapporten januar-november
2014.
Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den ukommenterede virksomhedsrapport indeholder rapportering på drift, anlæg, likviditet og
sygefravær. Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort pr. en given dato, som 3-måneders
gennemsnit og som 12-måneders gennemsnit.
Sygefraværsrapporteringen bygger på definitionerne i Det Fælleskommunale Løndatakontors
(FLD) årlige sygefraværsrapport, som muliggør sammenligning af sygefraværet mellem
kommunerne. Sygefraværet præsenteres i både dagsværk og i procent.
Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. ultimo november bygger på dataudtræk fra Aalborg
Kommunes koncernsystem få dage efter månedsskiftet.
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Bilag:
Bilag Den ukommenterede Virksomhedsrapport januar _november 2014.pdf

Magistraten

Møde den 15.12.2014
kl. 09.00

Side 11
3 afaf386

Magistraten

Punkt 4.

Aktuel status 2014 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014
2014-187793
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der vedrørende ejendomsskatter gives en tillægsbevilling på 12,1 mio. kr. i merindtægt,
at der vedrørende forskerskatteordningen gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i merindtægt,
at der vedrørende Aalborg Kommunes overtagelse af Taleinstituttet gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i
merindtægt,
at der vedrørende indtægt (servitut) - Sohngårdsholmsvej 55-57 gives en tillægsbevilling på 16,1 mio. kr i
merindtægt på sektor AaK-Arealer i By- og Landskabsforvaltningen, og
at nettobeløbet fra ovenstående fire tillægsbevillinger på i alt 31.357.000 kr. i merindtægt indgår i
kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales.
Magistraten foreslår overfor budgetforligspartierne, at kasseforøgelsen på 31.357.000 kr. reserveres som en
del af kommunens medfinansiering af letbaneprojektet indenfor de 15 % i 2015 i en senere bevillingssag.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Merindtægt fra ejendomsskatter
Pr. ultimo november forventes det, at nettomerindtægterne fra grundskyld og dækningsafgifter i 2014 vil
udgøre 12,1 mio. kr. I merindtægten indgår et ikke budgetteret særtilskud fra staten der vedrører kommunens tilbagebetaling af grundskyld i årene 2002-2011. Særtilskuddet er udbetalt i 2014 og udgør 7,3 mio. kr.
Årsagen til nettomerindtægterne på 12,1 mio. kr. er først og fremmest det ikke budgetterede særtilskud på
7,3 mio. kr., som kompenserer for tilbagebetalinger, som skyldtes, at der i en periode fra 2012-2011, i sager
vedrørende fradag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat uden hjemmel i
ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserer staten for tilbagebetalingen.
Den resterende del af merindtægten skyldes bl.a. at der i 2014 er sket færre tilbagebetalinger vedrørende
grundskyld og dækningsafgift end forventet.
Merindtægt fra forskerskatteordningen
Kommunerne modtager indtægter fra den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (kildeskattelovens § 48 E) – også kendt under betegnelsen ”forskerskatteordningen”. Den
særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for i en periode at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark.
Pr. ultimo november forventes merindtægter på 2,2 mio. kr., hvilket indebærer samlede indtægter fra ordningen i 2014 på 6,4 mio. kr.
Taleinstituttet
I det vedtagne budget for 2014 er der forudsat en udbetaling fra Region Nordjylland på 11,1 mio. kr. Nu er
der lavet en endelig opgørelse over overtagne aktiver og passiver i forbindelse med Aalborg Kommunes
overtagelse af Taleinstituttet. Denne viser, at Aalborg Kommune har modtaget 12.021.155 kr., hvorfor skal
gives en tillægsbevilling på 921.000 kr. i indtægter. Det skyldes, at Aalborg Kommune har overtaget flere
feriepenge- og tjenestemandsforpligtelser end først antaget.
Salgsindtægt – grund, Sohngårdsholmsvej 55-57
Indtægten vedrører en servitut på ejendommen matr. nr. 1ace, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Sohngårdsholmsvej 55-57. Ejendommen blev solgt i 1960 til Aalborg Tekniske Skole. Servitutten indebærer, at den til enhver tid værende ejer er forpligtet til på anfordring fra Aalborg Kommune at betale
grundens værdi på det tidspunkt, da benyttelsen af grunden med de på denne værende bygninger til maskinteknikum eller anden videregående teknisk uddannelse ophører. Da Aalborg Universitet nu er fraflyttet ejendommen, og den ikke længere anvendes til videregående teknisk uddannelse, har By- og Landskabsforvaltningen gjort servitutten gældende overfor den nuværende ejer Bygningsstyrelsen. Værdien af grunden er
efterfølgende blevet fastsat af 2 sagkyndige ejendomsmæglere i overensstemmelse med servitutten. Vurderingen lyder på 16.136.400 kr., som Bygningsstyrelsen i henhold til servitutten skal indbetale indenfor 1 måned.
Der er fremsendt faktura med betalingsfrist 25.12.2014.

Budgetmæssige konsekvenser
Anlæg 2014
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - By- og Landskabsforvaltningen
Sektor AaK-Arealer
Indtægt vedr. servitut, Sohngårdsholmsvej 55-57, merindtægt .......................

-16.136

I alt ..................................................................................................................

-16.136
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Budgetmæssige konsekvenser
Finansiering 2014
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Finansiering. Tilskud, udligning og skatter m.v.
Hovedkonto 7 Finansiering
Ejendomsskatter, nettomerindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter
2014 ................................................................................................................

-12.100

Kommunal andel af forskerskat (kildeskattelovens § 48E), merindtægt ..........

-2.200

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger
Merindtægt i forbindelse med overdragelse af Taleinstituttet til Aalborg
Kommune ........................................................................................................

-921

I alt ..................................................................................................................

-15.221
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Punkt 5.

Overførsel af lånoptagelse fra 2014 til 2015. Tillægsbevilling
2014-38940
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at lånoptagelsen for 2014 på 41,4 mio. kr. foretages i 2015 senest den 31 marts 2015, og
at såfremt byrådet den 15. december 2014 godkender lånoptagelse til renovering og genopretning af færger
og færgelejer på 3,2 mio. kr. foretages denne lånoptagelse ligeledes i 2015, senest den 31. marts 2015.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet behandlede i mødet den 22. september 2014 (punkt 12), sag vedr. lånoptagelse 2014. Beslutningen
betyder, at der i 2014 er budgetlagt en samlet lånoptagelse på 41,4 mio. kr., som fordeler sig på
 10 mio. kr. vedr. pulje til energibesparende foranstaltninger (opr. budget),
 6 mio. kr. til genopretning af belysningsanlæg (opr. budget),
 15 mio. kr. vedr. energirenovering af kommunale bygninger jf. byrådet den 22. september 2014,
 10,4 mio. kr. til finansiering af ESCO-projektet på Vester Hassing skole og Ferslev skole, jf. byrådet den
22. september 2014.
Ovenstående anlægsaktiviteter medfører kun automatisk låneadgang i 2014 i det omfang, at projekterne
realiseres inden udgangen af regnskabsåret. En gennemgang af projekterne ved årets afslutning skal vise, i
hvor stort et omfang projekterne er blevet realiseret i 2014 og dermed også om den budgetlagte
lånoptagelse holder eller om den skal justeres inden hjemtagelse af lånet. Den endelige opgørelse foreligger
i januar 2015.
Lånoptagelsen for 2014 indstilles overført til 2015 og vil indgå i regnskab 2015. Låntagningen skal, jf.
lånebekendtgørelsen, være foretaget senest 31. marts 2015.
Budgetmæssige konsekvenser 2014
Finansiering 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Lånoptagelse 2014, mindreindtægt ...........................................................................

+41.400

Ændring i alt - Finansiering ...................................................................................

+41.400

Budgetmæssige konsekvenser 2015
Finansiering 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Lånoptagelse 2014, merindtægt................................................................................

-41.400

Ændring i alt - Finansiering ...................................................................................

-41.400
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Punkt 6.

Afgangsføring af uerholdige beløb 2. halvår 2014
2014-24983
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at der på det skattefinansierede område afgangsføres 7.974.522 kr. over afdelingernes/-institu-tionernes
egne driftskonti,
at der afgangsføres 233.578 kr. over Forsyningsvirksomhedernes egne driftskonti,
at der afgangsføres 391.698 kr. over kommunens mellemværende med staten, og
at der afgangsføres 679.032 kr. over kommunens balancekonto.
I alt ønskes 9.278.830 kr. afgangsført som uerholdelige beløb, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Afgangsføring af uerholdelige beløb vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender
(funktion 9.14 og 9.15) skal som hovedregel ske over institutionernes egne driftskonti. Denne praksis gælder
såvel kommunale afdelinger/institutioner som selvejende institutioner.
Budgetmæssige konsekvenser
- - - Kr. - - Borgmesterens Forvaltning
Regningskrav:
Rykkergebyrer ........................................................................................

8.880

Afskrivning i forhold til debitor (daginst., forbrugsafgifter m.v.) .............
Hele beløbet afskrives over balancekontoen

267.287

Uplacerbare beløb indbetalinger bank/giro ............................................
Hele beløbet afskrives over balancekontoen

-8.195

Afskrivninger for 2014 - løn ....................................................................
Hele beløbet afskrives over balancekontoen

4.127

Diverse regningskrav .............................................................................

8.625

Borgmesterens Forvaltning i alt ........................................................

280.724

By- og Landskabsforvaltningen
Regningskrav:
Trafik og Veje – civilretslig krav ..............................................................
Park og Natur – civilretslig krav ..............................................................
Øvrige regningskrav (ejendomsskat mv.). ..............................................

161.708
60.268
18.602

By- og Landskabsforvaltningen alt ...................................................

240.578

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Kontanthjælp 01.06.2014 – 30.11.2014 .................................................
Krav i henhold til Aktivloven/Serviceloven (Akse) .................................
Daginstitution ..........................................................................................
Boligstøtte...............................................................................................
Istandsættelse Almenboligloven.............................................................
Mellemkommunal refusion .....................................................................
Regreskrav/forsikring .............................................................................
For meget udbetalt førtidspension 35% .................................................
For meget udbetalt børnetilskud, dagpenge 50%, personlig tillæg ........
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering mm. ........
Heraf afskrives 199.522 kr. over balancekontoen
Øvrige regningskrav ...............................................................................

4.313.526
1.062.326
49.520
130.185
83.826
663.707
73.038
100.766
18.403
591.221

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt ..................................

7.138.107

51.589

Ældre- og Handicapforvaltningen
Afskrivning af tab på mad, husleje mm.:
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- - - Kr. - - Madservice Serviceloven § 83 ...............................................................
Boligadministrationen, huslejetab...........................................................
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen ..........
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Myndighedssekretariatet ...
Øvrige regningskrav (egenbetaling, mm.) .............................................

367.267
110.827
32.407
20.373
31.890

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt ...............................................

562.764

Skoleforvaltningen
Mellemkommunal refusion .....................................................................
Bibliotek – erstatning bøger/plader ........................................................
Bibliotek - overdagspenge ......................................................................
Diverse regningskrav ..............................................................................

429.926
12.350
8.682
36.577

Skoleforvaltningen i alt .......................................................................

487.535

Sundhed- og Kulturforvaltningen
Regningskrav..........................................................................................

79.170

Sundhed og Kulturforvaltningen i alt ................................................

79.170

Miljø- og Energiforvaltningen
P-afgift/Parkeringskontrol .......................................................................
Hele beløbet afskrives over balancekontoen

216.291

Aalborg Forsyning, Gas ..........................................................................
Aalborg Forsyning, Varme......................................................................
Aalborg Forsyning, Renovation .............................................................
Diverse regningskrav .............................................................................

16.315
158.362
58.901
40.083

Miljø- og Energiforvaltningen i alt .....................................................

489.952

Til afgangsføring i alt ...........................................................................

9.278.830

Afgangsføring 2012-2014

Juni 2012

Dec. 2012

Juni 2013

Dec. 2013

Juni 2014

Dec. 2014

- - - Kr. - - Afdelinger/institutioner, egne
driftskonti ...................................
Forsyningsvirksomhederne ........
Renter ........................................
Mellemværende med staten ......
Balancekonto .............................

3.234.141
1.253.043
11.954
0
-37.612

5.393.196
1.116.313
4.384
132.426
68.361

7.461.010
525.104
4.255
855.935
5.110.849

9.387.015
451.486
241
109.606
2.892.257

6.754.358
459.639
0
703.046
1.627.521

7.974.522
233.578
0
391.698
679.032

I alt ............................................

4.461.526

6.714.680

13.957.153

12.840.605

9.544.564

9.278.830
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Punkt 7.

Vederlag til 2. viceborgmester 2014
2014-188646
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at der for udført arbejde i 2014 ydes Aalborg Kommunes 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen et
vederlag på 8.400 kr., og
at udgiften afholdes over kontoen ”Vederlag til borgmester og viceborgmestre”
Beslutning:
Anbefales til byrådet.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I byrådets møde den 11. december 1995 (punkt 10) vedtog byrådet, jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter
og efterløn § 19, at 1. viceborgmester ydes et fast vederlag på 10% af borgmestervederlaget.
Er der valgt flere viceborgmestre, kan vederlaget, ifølge bekendtgørelsen, kun ydes til 1. viceborgmester.
Da 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen har udført repræsentative opgaver 18 gange (15 arrangementer af maks. 4 timer og 3 arrangementer over 4 timer) indstilles, at der udbetales 8.400 kr. til Mads Sølver
Pedersen, jf. § 34, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse.
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Punkt 8.

Kommunalpolitisk Topmøde 2015
2014-186493
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet udpeger delegerede til Kommunernes Landsforenings
Kommunalpolitiske Topmøde den 12. – 13. marts 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center, som anført i
sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Ifølge § 4 i KL’s love vælger hver af KL’s medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver
påbegyndte 8.000 indbyggere i Aalborg Kommune. På baggrund af seneste befolkningstal fra Danmarks
Statistik, har KL meddelt, at Aalborg Kommune har 26 pladser, der fordeles således:
Socialdemokratiet
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Enhedslisten 2 delegerede
Det Radikale Venstre
Dansk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Liberal Alliance
Socialistisk Folkeparti

11 delegerede
8 delegerede
2 delegerede
1 delegeret
1 delegeret
1 delegeret
1 delegeret
1 delegeret

Aalborg Kommune skal senest den 20. februar 2015 meddele KL navnene på de delegerede, ligesom navne
på andre deltagere fra kommunen skal meddeles. Materiale udleveres til gruppeformændene.
I henhold til KL’s love, § 5, stk. 1, skal forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden være
KL’s bestyrelse i hænde senest den 12. februar 2015, 1 måned forud for mødets afholdelse.
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Punkt 9.

Erhvervsplan 2015-2018 - Aalborg Den Globale Videns- og Industriby
2014-43671
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter høring i de stående udvalg, at byrådet godkender Erhvervsplan
2015-2018.
Beslutning:
Anbefales, med den ændring, at afsnittet vedrørende 3. Limfjordsforbindelse (side 27) tilføjes "som besluttet af
byrådet den 12. september 2011".
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Jf. Magistratens møde den 8. december 2014, hvor sagen blev udsat.
Aalborg Erhvervsråd skal i starten af hver byrådsperiode udarbejde et forslag til Erhvervsplan for Aalborg
Kommune, der beskriver vision, strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik. Erhvervsplanen skal
vedtages af byrådet.
I mødet den 20. oktober 2014 behandlede Magistraten Erhvervsrådets forslag til Erhvervsplan 2015-2018.
Derefter har forslaget til den nye plan været i høring i de stående udvalg, og fremsendes nu til endelig
godkendelse i byrådet. Høringssvar fra udvalgene fremgår af bilag og er opsummeret og kommenteret sidst i
dette punkt. De konkrete ændringsforslag, der indstilles godkendt, er indarbejdet i den Erhvervsplan, der nu
fremsendes til godkendelse.
Erhvervsplanens tilblivelse
Forslaget til Erhvervsplanen er blevet til i en åben proces i Erhvervsrådet, hvor samarbejdspartnere og
relevante aktører har bidraget bl.a. via temamøde i Erhvervsrådet, seminar og separate dialogmøder.
Derudover holdt Erhvervsrådet i september en åben erhvervskonference med omkring 275 deltagere, der
gav deres input og ideer til Erhvervsplanen og Erhvervsrådets arbejde. Alle input, ideer og kommentarer er
blevet vurderet og samlet i det endelige forslag til Erhvervsplanen.
Vision og mål for Erhvervsplanen
Erhvervsplan 2015-2018 har overskriften ’Aalborg Den Globale Videns- og Industriby’. Erhvervsplanen tager
afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig videns- og industriby.
Aalborg vil understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være en moderne industriby, hvor viden og
forskning nemt omsættes til nye produkter og forretningsmodeller.
Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. I
Erhvervsplanen er der opstillet to konkrete måltal, som skal fungere som pejlemærker for Aalborgs
erhvervsindsats:


Mål 1. Flere arbejdspladser
Målet er, at der skabes 5.000 flere arbejdspladser, så der i Aalborg Kommune er 109.000
arbejdspladser i 2018. Der skal skabes og fastholdes videns-, service- og produktionsarbejdspladser,
og arbejdspladser i både styrkepositionerne og i andre brancher.



Mål 2. Mere værdi pr. medarbejder
Målet er at øge værdiskabelsen pr. medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi pr.
medarbejder. Målet er en vækst på 10% i værditilvæksten pr. medarbejder indtil 2018.

Aalborg Erhvervsråd foreslår med Erhvervsplanen en helhedsorienteret erhvervsstrategi, hvor klynger, tiltag
og aktører spiller positivt sammen. Erhvervsrådet har formuleret en Erhvervsplan, der tager udgangspunkt i
Aalborgs DNA og eksisterende styrker.
Styrkepositioner og strategiske
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De horisontale bjælker er de strategiske tiltag, der iværksættes for at fremme den globale videns- og
industriby. For hvert tiltag er der i Erhvervsplanen formuleret en handlingsplan med konkrete initiativer.
De vertikale søjler er de styrkepositioner, hvor erhvervsindsatsen koncentreres og de områder der gøres en
ekstraordinær indsats for at fremme de kommende år. I søjlen ’Andre vækstområder’ igangsættes initiativer
for andre brancher (eks. kulturerhvervet, handel og turisme) og for nye, spændende vækstområder, der
opstår undervejs i Erhvervsplanens periode.
Hvad er nyt?
Erhvervsplan 2015-2018 adskiller sig fra den tidligere Erhvervsplan på følgende punkter:


Vision om Aalborg som Videns- og Industriby
Der er en tendens i Danmark mod reindustrialisering og en erkendelse af, at vi ikke kan leve af viden og
forskning alene. Erhvervsrådet vil med den nye Erhvervsplan pointere, at Aalborg er en moderne
industriby, der evner at koble viden og produktion sammen og skabe nye produkter og
forretningsmodeller. Aalborg er og skal forblive en specialiseret, videntung og energieffektiv industriby.
Og samtidig med at være industriby, skal Aalborg også fortsat være en vidensby, en kulturby, en
uddannelsesby mv. Visionen er, at Aalborg skal rumme at være ”flere byer på én gang” og evne at få
dem til at spille sammen.



Aalborg som SmartCity
I den nye Erhvervsplan prioriteres en indsats for Energi, Bæredygtighed, IKT, Sundhedsteknologi,
Logistik mv. og ikke mindst for koblingen af disse styrkeområder. Og det er netop i samspillet mellem
disse områder, at grundstenene til en smartere by ligger.



Transport og Logistik som ny styrkeposition
Energi, IKT, Sundhedsteknologi og det arktiske samarbejde er prioriterede styrkepositioner både i den
tidligere og i den nye Erhvervsplan. I den nye er Transport & Logistik formuleret som ny styrkeposition.
Dette er begrundet i, at infrastruktur, transport og intelligent logistik som konkurrenceparametre bliver
vigtigere og vigtigere for virksomhederne, og ikke mindst, at der i Aalborg er mange stærke
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virksomheder, der arbejder med transport og logistik, og området vokser. Endelig er transport og logistik
en vigtig del af udviklingen af SmartCity Aalborg.


Større fokus på synlighed og investeringsfremme
Med den nye Erhvervsplan sættes kraftigere ind på en indsats, der skal markedsføre Aalborgs styrker
og fastholde og tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser til Aalborg.



Større globalt udsyn og internationalt fokus
Med den nye Erhvervsplan følger en forstærket indsats for at gøre Aalborg til en global by, der i højere
grad end i dag favner internationale virksomheder, medarbejdere og studerende. Dertil kommer en
målrettet indsats for eksport og globalisering, der skal understøtte virksomhedernes samhandel og
samarbejde internationalt.



Styrket regionalt samarbejde
Med Business Region North Denmark skabes et tættere nordjysk samarbejde for at fastholde og udvikle
væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen. Med den nye, stærke
Erhvervsplan tager Aalborg regionalt ansvar - også på det erhvervspolitiske område, hvor Aalborg
Kommune påtager sig rollen som regional vækstdynamo.

Sammenhæng med andre politikområder
Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder. Derfor nævner
og afspejler Erhvervsplanen bl.a. kommuneplan, bæredygtighedsstrategi, uddannelsesstrategi og
beskæftigelsesplan. Derudover beskriver Erhvervsplanen eksempler på, hvordan kommunen arbejder med
bl.a. SmartCity, velfærdsinnovation og digitalisering.
Økonomi og realisering af strategien
I efteråret 2014 udarbejder BusinessAalborg en action plan/eksekveringsplan til Erhvervsplanen, der tydeligt
viser, hvem der gør hvad og hvornår for at realisere Erhvervsplanen. Action planen vil fra 2015 fungere som
handlings- og statusdokument i Aalborg Erhvervsråd.
Byrådet afsætter hvert år en pulje til erhvervsfremmeinitiativer på 1,5 mio. kr. Erhvervsrådet bevilger midler
fra puljen til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til realiseringen af Erhvervsplanen.
Udover Erhvervspuljen søges initiativer medfinansieret hos samarbejdspartnere samt fra fonde, statslige
midler, EU-programmer samt de regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler, der administreres af
Vækstforum.
BusinessAalborg vil løbende følge op på initiativerne og målene i Erhvervsplanen, og evaluere
Erhvervsplanen midtvejs i og ved afslutningen af planens periode.
Synliggørelse af Erhvervsplanen
Når Erhvervsplanen er endeligt godkendt, vil BusinessAalborg synliggøre og markedsføre Erhvervsplanen
og dens vision og indhold.
Høringssvar
De stående udvalg i Aalborg Kommune har alle drøftet og givet høringssvar til Erhvervsplanen.
Høringssvarene er gengivet i bilag i deres fulde længde. Herunder er de konkrete ændringsforslag fra
høringssvarene oplistet med angivelse af, hvilke konsekvenser de har medført.
Ændringsforslag
’Aalborg, Den Attraktive By’
fremhæves som en
erhvervsmæssig styrkeposition
’Business Region North
Denmark – fælles om vækst og
udvikling’ fremhæves
’Infrastruktur’ udskiftes med
’Mobilitet’ for at afspejle
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Udvalg
BLU

BLU

BLU

Konsekvens
Ikke indarbejdet. Erhvervsrådet har meget bevidst formuleret
en Erhvervsplan med stramt fokus på erhverv og i mindre
omfang på rammebetingelser som den attraktive by
Indarbejdet på side 5

Ikke indarbejdet. Erhvervsplanen skal afspejle og være
målrettet virksomhedernes behov. Virksomhederne
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diskursskifte

Letbanen, og de muligheder
den giver, skal have mere fokus
3. Limfjordsforbindelse tilføjes i
handlingsplan for infrastruktur
Tranholmvej tilføjes i
handlingsplan for infrastruktur
De enkelte styrkeområder i den
regionale energisatsning gøres
mere specifikke
Transportområdet gøres til et
indsatsområde i den regionale
energisatsning
Aalborg Kommunes
Energistrategi nævnes
Etablering og udvikling af
socialøkonomiske virksomheder
tilføjes som initiativ
Tæt samarbejde med
erhvervslivet ændres til
forpligtende samarbejde i
initiativet ’Flere faglærte’
Samarbejdet mellem
BusinessAalborg og Jobcenter
Aalborg tydeliggøres

BLU
BLU, SUN,
BSU, FSU,
SKO
BLU, SUN,
BSU, FSU,
SKO
MEU

MEU

efterspørger bedre infrastruktur som et afgørende
rammevilkår. Mobilitet tager derimod udgangspunkt i
mennesker og mobilister. Dertil kommer, at en væsentlig del
af det strategiske tiltag ’Infrastruktur’ i Erhvervsplanen
omhandler digital infrastruktur, hvilket ikke kan ses som en
del af begrebet mobilitet
Indarbejdet på side 27, hvor Letbanen er skrevet ind som et
initiativ i handlingsplanen for infrastruktur
Indarbejdet på side 27
Indarbejdet på side 27 under initiativet ’Aalborg Havn og
erhvervsområde Øst’
Ikke indarbejdet, da den regionale energisatsning ikke er
endeligt fastlagt og konkretiseret endnu. Alle initiativer bliver
gjort specifikke i den Action plan, der udarbejdes til
realisering af Erhvervsplanen
Ikke indarbejdet. Transportområdet anses som et område
under søjlen ’Energioptimering’

MEU

Indarbejdet på side 13

ÆHU, FSU,
BSU

Indarbejdet på side 19 som initiativ i handlingsplanen for
Erhvervsservice

FSU, BSU

Indarbejdet på side 29

FSU, BSU

Indarbejdet på side 19 under initiativet ’Tættere samarbejde
på tværs af forvaltninger’, hvor det tydeliggøres, at det øgede
samarbejde er mellem Jobcenter, Miljø, Byggesager,
BusinessAalborg m.fl.

Bilag
Erhvervsplan 2015-2018 – Aalborg Den Globale Videns- og Industriby
Høringssvar fra de stående udvalg til Erhvervsplan 2015-2018
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Bilag:
Erhvervsplan 2015-2018 - Den Globale Videns- og Industriby
Høringssvar til Erhvervsplan 2015-2018 fra de stående udvalg
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Punkt 10.

Status - Møllesøvej 12, 9280 Storvorde
2014-185319
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering status på udgifterne i forbindelse med
købet af Møllesøvej 12, 9280 Storvorde
Beslutning:
Til orientering.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den daværende Sejlflod Kommune afgav i forbindelse med etableringen af Lille Vildmose Naturefterskole i
2006 en selvskyldnerkaution på maksimalt 750.000 kr. til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse for et lån
på oprindeligt 1.400.000 kr. vedrørende anlægsinvesteringer.
Den Almennyttige Andelskasse har ved brev af 10. februar 2014 anmodet Aalborg Kommune om at udbetale
kautionsbeløbet, idet Lille Vildmose Naturefterskole har misligholdt afviklingen af lånet. Herudover
fremsendte andelskassen dokumentation for, at den aktuelle restgæld på lånet overstiger
kautionsforpligtelsen.
Den Almennyttige Andelskasse Merkur fremsendte efterfølgende dokumentation for, at Lille Vildmose
Naturefterskole den 21. februar 2014 blev taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aalborg.
Magistraten besluttede den 3. marts 2014 (punkt 2) at udbetale 750.000 kr. i henhold til garantien.
Herudover har den daværende Sejlflod Kommune i forbindelse med etableringen af Lille Vildmose
Naturefterskole stillet en garanti på op til 4.500.000 kr. til LR Realkredit A/S for et realkreditlån i Lille
Vildmose naturefterskoles ejendom på oprindeligt 5.400.000 kr.
På den baggrund bemyndigede Magistraten i mødet den 12. maj 2014 (punkt 7) Borgmesterens Forvaltning
til at give møde på tvangsauktionen over Lille Vildmose Naturefterskoles ejendom, beliggende Møllesøvej
12, Dokkedal, 9280 Storvorde.
På tvangsauktionen den 13. maj 2014 blev Aalborg Kommune højestbydende med et bud på 725.000 kr.
I stedet for at indbetale budsummen og restbeløbet på garantien til LR Realkredit A/S valgte Aalborg
Kommune, at underskrive en gældovertagelseserklæring på realkreditlånet i ejendommen, nominelt stort
5.162.000 kr. Restgælden på realkreditlånet blev på tvangsauktionen den 13. maj opgjort til 5.200.980,47 kr.
Det bemærkes, at der ikke skal ske deponering i forbindelse med gældovertagelsen, idet ejendommen
forudsættes videresolgt snarest. Ejendommen er annonceret til salg via ejendomsmægler den 18. november
2014.
Samlet set har Aalborg Kommune afholdt følgende omkostninger i forbindelse med købet af ejendommen:
- - Kr. - Energi Nord A/S

Depositum

Energi Nord A/S

Slutafregning - el

2.884,93

Retten i Aalborg

Hammerslagsgebyr

4.400,00

Abel & Skovgård Larsen,
Advokatfirma

Annoncer, gebyrer,
befordring m.m.

23.073,66

Alm. Brand A/S

Brandforsikring

3.024,62

Fredericia Advokaterne I/S

Kørselsgodtgørelse

1.574,06

Aalborg Forsyning, service A/S

Renovation

5.141,49

Lån

Ydelse på realkreditlån

28.468,16

Lån

Ydelse på realkreditlån

74.637,24

Abel & Skovgård Larsen,

Rekvirenthonorar,

68.625,00
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Advokatfirma

fotokopiering mv.

Fredericia Advokaterne I/S

Mødesalær

Tinglysnings-afgift

Tinglysningsafgift

I alt

1.000,00
39.008,00
271.837,16

Herudover har Aalborg Kommune pr. 26. november 2014 afholdt i alt 30.786,00 kr. til ejendommens drift,
herunder forbrug og mindre vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Magistraten

Møde den 15.12.2014
kl. 09.00

Side 32
3 afaf386

Magistraten

Punkt 11.

Principper for åbning af Østerå gennem byen
2014-2435
By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at åbningen af
Østerå gennemføres i etaper som en fleksibel løsning.
By- og Landskabsudvalget: Jens Toft-Nielsen bemærker, at man måske bør undlade at lægge Østerå ind
over Godsbanearealet, men i stedet forskønne åens forløb igennem Håndværkerkvarteret.
Jens Toft-Nielsen bemærker også, at åen ved Karolinelund kan forblive i sit nuværerende trace under
Kanalstien, således at dækket over Kanalstien fjernes, og der laves en skråning ind imod Karolinelund, der
sikrer rekreativt ophold og håndtering af store regnmængder ved skybrud.
Miljø- og Energiudvalget: Tommy Eggers var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fagligt er åbningen af Østerå både en Byudviklingsopgave og en Vandmiljøopgave. Derfor er nærværende
sag forankret i Miljø- og Energiudvalget og By- og landskabsudvalget.
Byrådet har allerede 2009 taget principiel stilling til at en åbning af Østerå skal gennemføres. Målet på dette
tidspunkt, var at sikre en reservation af areal til åbning af Østerå, for herved at skabe mulighed for at tilføre
kvalitet til de nye byomdannelsesområder - Godsbanearealet, Karolinelund, Teglgårds Plads og Musikkens
Plads og således sikre, at Østerå over tid kan åbnes i et forløb hele vejen fra Gabriel gennem byen til Limfjorden.
Østerå kan således ses som et strategisk vigtigt projekt for byen, idet der kan skabes en helt ny rekreativ
stiforbindelse og en kobling mellem to grøn/blå strukturforløb gennem de tidligere industriområder.
Efterfølgende er der i vandplanen blevet stillet krav om, etablering af en god økologisk tilstand i Østerå. Et
krav som en åbning af Østerå kan sikre imødekommet. Endvidere giver projektet en mere effektiv afledning
af overfladevand som en tiltrængt klimasikring af byen. Projektet handler således om både byomdannelse,
byrum/landskaber, grønne forbindelser, vandmiljø og klimatilpasning/klimasikring.
Den løsning, der i 2009 blev regnet med og skitseret på, forudsatte at Østerå og de to landgrøfter blev adskilt i 2 særskilte forløb. Imidlertid har Kommunen forbedret vandmiljøet siden da, og der stilles med de nye
vandplaner også krav til at overløbsbygværker med opspædet spildevand til Østerå og de to landgrøfter,
Vestre- og Østre landgrøft, skal være fjernet inden 2019. Dette betyder, at det ikke længere er nødvendigt at
adskille de to vandsystemer - Åen og landgrøfterne - for at opnå god økologisk tilstand.
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at der fremover arbejdes med en
model, hvor Østerå og Vestre og Østre Landgrøfter ikke adskilles i to særskilte forløb, men indgår i en samlet
fleksibel løsningsmodel
Den fleksible løsningsmodel giver følgende fordele i forhold til den tidligere foreslåede 2. delte løsning.
Etapedeling:
Med den fleksible løsning kan projektet etapeopdeles, og de enkelte deltrækninger kan udføres uafhængigt
af hinanden. Da stillingtagen til de enkelte deletaper også indbefatter planlægning og finansiering af de enkelte byrum, betyder denne løsningsmodel meget større frihed til at udvikle byrummene i takt med, at byplanlægningen er klar. Etapedelingen betyder, at finansieringen af åbningen også kan ske i etaper.
Økonomi:
Anlægsudgifter til den fleksible løsning er klart billigere at gennemføre end den, hvor vandløbene holdes
adskilte. De eksisterende og foreløbige beregninger tyder på, at den fleksible model er 10-20 mio. kr. billigere at gennemføre end den delte løsning. Dette betyder, at den samlede sum for åbning af Østerå vil være ca.
80-90 mio. kr. i stedet for 100-110 mio. kr.
Vandmiljø:
Både den delte og den samlede løsning vil kunne sikre god økologisk tilstand i Østerå. Med de nye vandplaner stilles der som nævnt tidligere - krav til, at overløbsbygværker med opspædet spildevand til Østerå og
landgrøfterne skal være fjernet inden 2019. Dette skal gennemføres og finansieres af Aalborg Forsyning,
Kloak A/S. Det er derfor ikke længere en forudsætning, at Østerå skal adskilles fra landgrøfterne for at opnå
god økologisk tilstand og dermed sikre målopfyldelse i åen.
Dertil kommer, at Østerå har en større faldhøjde fra Gabriel til fjorden end den har længere opstrøms. Det
giver mulighed for, at åen gennem byen kan få meget gode fysiske betingelser for et rigt dyre- og planteliv
og dermed blive en attraktiv å.
Ved den fleksible løsning vil fordelingen af faldet på de enkelte delstrækninger være meget mere gunstig for
Østerå end ved den 2.delte løsningsmodel. Derved vil åen også være mere robust over for mindre påvirkninger af åens vandkvalitet ved f.eks. udløb fra befæstede arealer. For at sikre et godt vandmiljø, og efterle-
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velse af vandplanens krav, er det helt afgørende, at åen gennem hele byen etableres så, der skabes de
sammen fysiske og hydrologiske vilkår som i et naturligt vandløb. Den fleksible løsning sikre de bedste vilkår
herfor.
Afvanding/klima:
Begge løsninger vil kunne give afvandingsmæssige gevinster, og dermed bidrage til at mindske risikoen for
oversvømmelser i Aalborg.
Byrum/byudvikling:
Musikkens Plads:
Projektet, som allerede er planlagt og skitseprojekteret i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Enggaard A/S, går ud på at åbne den nuværende kanal fra Nyhavnsgade til fjorden mellem Musikkens Hus og
Østre Havn, og gøre vandet tilgængeligt med trapper, ramper og opholdspladser. Kanalen indeholder vand
fra både Østerå og landgrøfterne. I denne etape vil der være særlig fokus på at skabe gode fysiske og hydrologiske vilkår, som sikrer, at Åen fungere som en naturlig å. Dette for at sikre, at der ikke som følgende af
Limfjordens skiftende vandstand opstår stillestående brakvand. Denne del er således allerede finansieret og
udgør med den nye model den 1etape i det store projekt ”Åbning af Østerå”.
Teglgårds Plads:
Østerås forløb fra Karolinelund til Nyhavnsgade er muliggjort med en reservation tværs over Teglgårds
Plads. Andre muligheder skal dog også undersøges – bl.a. at åen i stedet kan åbnes foran indgangen til
Karolinelund og derved indgå som en del af byrummet.
Karolinelund:
Der er igangsat en proces for en helhedsplan for indretning og brug af Karolinelund.
Åbning af Østerå gennem Karolinelund indgår heri, som en forholdsvis lang strækning af Østerå med en
relativ lille anlægsudgift. Åen vil kunne integreres i den grønne park og vil udgøre en helhed sammen med
Teglgårds Plads og Musikkens Plads. På grund af den store omkostningseffektivitet, hvor en lang strækning
kan åbnes for skønnet under 10 mio. kr., vil denne delstrækning udgøre en oplagt 2. etape.
Godsbanearealet:
Åbning af åen indgår her som en helhed i den planlagte ”Åparken”, og det vil være hensigtsmæssigt at etablere åforløbet og parken samtidigt. I den fleksible løsning ledes også vandet fra landgrøfterne, evt. kun Vestre Landgrøft, over Godsbanearealet. Åparkprojektet skal samlet set fungere som et klimademonstrationsprojekt til forsinkelse af regnvand. Demonstrationsprojektet vil blive mere helstøbt med den fleksible løsning,
idet der ved kraftig regn kommer store vandmængder fra regnbetingede udløb til landgrøfterne, som midlertidig kan opsamles i Åparken. Derved udjævnes vandføringerne i Øster Å ved kraftig regn.
Håndværkerkvarteret:
Østerå løber i dag langs Håndværkerkvarteret fra Østre Alle til Sønderbro. Strækningen blev åbnet i begyndelse af 1990´erne ved at dækket over betonkassen blev fjernet. Den fleksible løsning giver flere muligheder
for, at der fortsat kan være et vandelement her i en udvikling af området, fx i form af vandet fra Østre Landgrøft alene, selvom Øster Å forlægges til godsbanearealet.
Området omkring Gabiel:
Med den fleksible model bliver der tale om et projekt, der skal sikre at fisk og smådyr frit kan vandre forbi de
to niveauspring i Østerå ved Gabriel. Udjævningen af de to niveauspring vil give åen et større fald på en
strækning fra Østre Alle og opstrøms. Derved kan der her skabes værdifulde gydeområder i Østerå, på en
strækning inden sammenløbet med de to landkanaler. Forbedring af opholdsmuligheder ved åen og den
rekreative sø samt opgradering af stisystemet i området omkring Gabriel kan med fordel tænkes sammen
med selve projektet om sikring af vandmiljøet.

I vedlagte bilag findes en kort beskrivelse af de to løsningsmodeller, inkl. to kort.
Forvaltningernes samlede anbefaling.
Som beskrevet ovenfor er der følgende fordele ved den fleksible model:
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1) En etapeopdeling af åbningen kan gennemføres, hvorved én etape kan finansieres adgangen
2) Den giver de bedste muligheder for at genskabe en åben Å, der har samme fysiske og hydrologiske
forhold som en naturlig å herunder gode strømforhold.
3) Den samlede åbning forventes at være billigere
4) Åbningen af 2. etape gennem Karolinelund kan teknisk set gennemføres allerede fra 2016.
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Bilag:
Bilag til indstilling om løsningsmodel for åbning af Østerå
Kort 1, delt løsningsmodel
Kort 2, fleksibel løsningsmodel
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Punkt 12.

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026
og lokalplan 1-3-110 (1. forelæggelse)
2014-6829
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalgets møde 22. maj 2014 (punkt 7)
Formål
Formålet med planerne er at sikre nye anvendelsesmuligheder af ”Den tidligere Poul Paghs Gade Skole”
samt at give mulighed for etablering af ny bebyggelse mod Valdemarsgade/Poul Paghs Gade.
Kommuneplantillægget foreslår ændring af de faktiske byggemuligheder for følgende ejendomme:
Poul Paghs Gade 2, bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan max. 110, ændres til max. 185.
Poul Paghs Gade 4, bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan max. 110, ændres til max. 195.
Lokalplanens formål er, at sikre en nænsom ombygning af bygningerne ”Den tidligere Poul Paghs Gade
Skole” med respekt for den eksisterende arkitektur.
Lokalplanen skal samtidig give mulighed for opførelse af nybyggeri placeret med facader mod hhv.
Valdemarsgade og Poul Paghs Gade og derved skabe et tæt urbant kvarter, med et spændende bymiljø
skabt i mødet mellem den tidligere skoles stemningsgivende kulturspor og moderne arkitektur af høj kvalitet.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Poul Paghs Gade.
Bæredygtighedstiltag har været et gennemgående element i planlægningen. Bl.a. sikres følgende
- Byfortætning i stationsnære byzoner, som bidrager til at fremme de bæredygtige
transportformer.
- På sigt vil lokalplanområdet få en unik beliggenhed mht. adgang til offentlig transport, der
giver let adgang til Universitetet, Universitetshospitalet, Midtbyen, lufthavnen osv.
Lokalplanområdet er placeret ca. 250 m fra vestbyens nærbanestation, som også vil være
krydsningspunkt med den kommende letbane.
- Mulighed for at gennemføre lokal håndtering af regnvand (LAR) ved f.eks
vandgennemtrængelige belægninger, grønne tage eller lignende.
- Det eksisterende store træ i gården skal bevares.
Kommuneplanen
Lokalplanen følger de overordnede visioner for kommuneplanens hovedstruktur ved at give mulighed for
byfortætning på et stationsnært areal i Midtbyen.
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade m.fl.
Bebyggelsesprocenten er i kommuneplanrammen fastsat til 110 for lokalplanområdet. Udarbejdelse af
lokalplanen kræver et kommuneplantillæg, hvor bebyggelsesprocenterne for ejendommene hæves til hhv.
185 og 195, hvilket ikke er usædvanligt for området.
Der står anført i målsætningen for kommuneplanrammen, at boligmassen i Midtbyen ønskes bevaret og
udbygget, hvor der er mulighed for at styrke helheden, og at byens kvalitet som boligområde forbedres, bl.a.
ved fokus på arkitektur, belysning og byrum. Byfortætning er desuden en del af Aalborg Kommunes
overordnede strategi ift. bæredygtighed og mobilitet (lokalplanområdet har en stationsnær placering).
Projektet anses derfor at være i overensstemmelse med både kommuneplanens hovedstruktur og
kommuneplanrammens principper.
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.
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
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kl. 09.00
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eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse
en VVM-screening.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og / eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Tillaeg - 1-026 politisk behandling.pdf
1-3-110_forslag.pdf

Magistraten

Møde den 15.12.2014
kl. 09.00

Side 41
4 afaf486

Magistraten

Punkt 13.

Skansekvarteret, Galstersgade, boliger, erhverv m.v. Kommuneplantillæg 2.017 og
lokalplan 2-1-103 (1. forelæggelse)
2014-33196
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at sikre, at de bevaringsværdige bygninger, som tidligere blev
anvendt til varmeværk, kan indrettes til andre formål.
De eksisterende bygninger på matrikel 20fa og 20x, Nørresundby Bygrunde, har i dag en
bebyggelsesprocent på 86 som ændres med dette kommuneplantillæg til en bebyggelsesprocent på 100.
Bebyggelsesprocenten hæves for at give mulighed for, at bygningerne kan indrettes på en ny måde, når de
skifter anvendelse.
Desuden ændres bebyggelsesprocenten for den øvrige del af kommuneplanrammen fra 25 til 30 for åbenlav bebyggelse, og etagerne fra max 1½ til max 2, som en konsekvens af bygningsreglementets ændringer i
2007.
Her ud over tilføjes også anvendelsen ”Tekniske anlæg”.
Lokalplanens formål er at give mulighed for, at de eksisterende bygninger, som tidligere har huset
Nørresundby Fjernvarmeværk, fremover kan anvendes til boliger, klinikker, kontorer, service, værksteder og
tekniske anlæg.
Lokalplanen skal sikre, at de bevaringsværdige bygninger bevares. Det betyder, at eksteriør skal ombygges
mindst muligt, mens ”indmaden” kan tilpasses den nye anvendelse.
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Galstersgade, og der skal indrettes 15 P-pladser. Antallet af P-pladser
er fastsat ud fra en konkret vurdering af parkeringsbehovet til de mulige anvendelser, samt en vurdering af,
hvor mange P-pladser det er fysisk muligt at etablere indenfor lokalplanområdet.

Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 2.1.B8 Bondropsgade.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne med hensyn til bebyggelsesprocenten.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse
mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Byplanvedtægt nr. 71, Bondropsgade
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 71, Bondropsgade.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-1-103, ophæves
byplanvedtægten for det område, som er omfattet af lokalplan 2-1-103.
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.
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.

Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
2-1-103_Forslag.pdf
Tillaeg - 2-017 politisk behandling.pdf
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Punkt 14.

Vejgård, Nørre Tranders Vej 69. Boliger, kommuneplantillæg 4.031 og lokalplan 4-1-106
(2. forelæggelse)
2013-23630
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Ændringer i planerne
I forhold til de godkendte forslag (september 2014), er der kun foretaget redaktionelle justeringer.

Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde 18. september 2013 (punkt 10)
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 12. august 2014 (punkt 2)
Magistratens møde 25. august 2014 (punkt 6)
Byrådets møde 8. september 2014 (punkt 9).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 17. september 2014 til og med 12. november 2014.
Formål
Da Vejgaard Østre Skole har nedlagt deres skolefritidsfunktion på Nørre Tranders Vej 69, ønsker Aalborg
Kommune at sælge ejendommen til boligformål.
Formålet med planerne er at give mulighed for
 at området kan anvendes til boligformål
 at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende
bebyggelse med hensyn til facade, højde, materialer og taghældning
 at området gives et grønt præg.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en
miljøvurdering.
Kommuneplanen
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.1.O5 Vejgaard Østre Skole.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og
kommuneplanen. Ved planens vedtagelse bliver den pågældende ejendom en del af det omkringliggende
boligområde. Dette bidrager til kommuneplanens målsætning om at bevare kvaliteterne og gøre bydelen til et
attraktivt boligområde, og der lægges vægt på at understrege kvaliteterne af havebyen, det grønne og de
lave tætte bebyggelser.
Lokalplan 11-008, Vejgaard Østre Skole
Grundet behovet for en ændring af lokalplanområdets anvendelsesbestemmelser udarbejdes en ny lokalplan
for den pågældende ejendom. Eksisterende lokalplan 11-008, Vejgaard Østre Skole ophæves derfor for det
område, der er omfattet af den nye lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Tillaeg - 4-031 politisk behandling.pdf
4-1-106.pdf
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Punkt 15.

Vindmølleområde ved Bredhage. Kommuneplantillæg 4.034 med VVM-redegørelse og
Lokalplan 4-10-102 med miljøvurdering (1. forelæggelse)
2014-2825
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Jens Toft-Nielsen kan anbefale, at forslaget sendes i høring, men bemærker, at opstiller, Aalborg Portland,
inden endelig vedtagelse skal fremsende skriftlig dokumentation til Aalborg Kommune på, at alle lejere i
Hesteskoen har accepteret, at de fremtidigt ikke overnatter i området, ikke har folkeregisteradresse i området
og samtidig anerkender, at området ikke er kolonihaveområde, men udelukkende nyttehaver.
Alternativt må opstiller dokumentere, at møllerne kan støjdæmpes, således at støjbelastningen på Hesteskoen
ikke overstiger reglernes støjgrænser, svarende til den nuværende faktiske anvendelse, jfr.
vindmøllebekendtgørelsen.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalgets møde 6. november 2014 (punkt 3).
Formål
På baggrund af vindmølleplanen fra september 2013, hvor der blev peget på ni områder til opstilling af
vindmøller, har kommunen modtaget en ansøgning om opstilling af fem vindmøller i området Bredhage. For
det konkrete projekt er der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse og
miljøvurdering.
Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge retningslinjer og rammer for opstilling af fem vindmøller
på op til 149,9 meters totalhøjde i området Bredhage mellem Aalborg Portland og Limfjorden. Ud fra det
konkrete projekt sker der fornyet afgrænsning af det udpegede vindmølleområde Bredhage. På den
baggrund er en række retningslinjer og rammer i kommuneplanen gennemgået, vurderet og justeret i det
omfang de er relevante i forhold til det konkrete vindmølleprojekt.
Lokalplanen fastsætter – på et mere detaljeret niveau – bestemmelser, der muliggør opstilling af fem
vindmøller i området. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes placering under hensyntagen til naboer samt
landskabs- og naturinteresser, ligesom der er sikret vejadgange til området og de enkelte vindmøller.
Desuden er der fastsat bestemmelser i forhold til at sikre et ensartet udseende af vindmøllerne i forhold til
bl.a. højde, dimensioner og afmærkning, samt krav til reetablering af området.
Kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-redegørelse og miljøvurdering tager udgangspunkt i at området
Hesteskoen (kommuneplanens rammeområde 4.10.R2) er udlagt til en anvendelse til nyttehaver. Med denne
anvendelse er det en forudsætning, at der dels ikke sker overnatning og dels ikke kan opnås tilladelse til
helårsbeboelse i området. Det er dermed også forudsætninger for, at der kan gives tilladelse til opstilling af
vindmøller på Bredhage.
Kommuneplanen
I kommuneplanens hovedstruktur er der under hovedtemaet ”Det åbne land” fastlagt, at Aalborg skal være
en klima- og energiansvarlig kommune. I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængig af fossile brændsler
og 80% af elforbruget skal dækkes af strøm produceret af vindmøller.
Opstilling af vindmøller til at realisere klimamålene kan have konsekvenser for naboer, den visuelle
oplevelse af landskabet mv. Det betyder, at kommunen i nogle områder må gå på kompromis med nogle
andre interesser i det åbne land. Kommunen prioriterer således placeringen af energianlæg i det åbne land.
Kommuneplanens retningslinjer tilpasses det konkrete projekt med opstilling af fem vindmøller med en
totalhøjde på op til 149,9 meter på Bredhage. Det berører følgende retningslinjer:

14.2.1 Vindmøller; afgrænsning og det maksimale antal vindmøller.

14.2.12 Vindmøller Bredhage; Ny retningslinje – 5 vindmøller på 145-149,9 meter.

11.4.1; Delvis beliggende i område A, det kystnære kystlandskab. Overføres til kystzone område B.

11.4.2; Delvis beliggende i område B, planlagt kystlandskab.

11.2.3 Øvrige landområder; Afgrænsning ændres.

11.3.8 Økologiske forbindelser; Mindre område mod nord udtages.
Kommuneplanens rammer ændres, så det sikrer mulighed for at opstille vindmøllerne. Det berører følgende
kommuneplanrammer:

4.10.V1 Vindmøller Bredhage; Geografisk afgrænsning med 5 møller på 145-149,9 meter.

4.10.T1 Fyldplads; Justeret så afgrænsningen svarer til lokalplanen for fyldpladsen.

4.10.R2 Nyttehaver Hesteskoen; Anvendelsen af området fastsættes til nyttehaver, hvilket betyder der
ikke er mulighed for overnatning og helårsbeboelse.
Ud over de nævnte retningslinjer og rammer berører området til vindmøller andre udpegninger i
kommuneplanen, men dog ikke forhold der er uforenelige.
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MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og
programmer”. Kommunen har udarbejdet miljøvurdering for begge planforslag. Miljøvurderingen beskriver,
hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljøvurderingen er integreret som en del af VVM-redegørelsen, og foreligger som et særskilt dokument
”VVM redegørelse og miljøvurdering for vindmøller på Aalborg Portlands område ved Bredhage”.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Forslaget omfatter et projekt opført på ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet” bilag 1, pkt. 38 vedr. ”Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller
med flere end 3 møller”. Projektet er derfor VVM-pligtigt, og der er udarbejdet en VVM-redegørelse, som
beskriver projektets påvirkning af miljøet.
VVM-redegørelsen er udarbejdet som en kombineret miljørapport, som også indeholder miljøvurderingen
efter ”Lov om vurdering af planer og programmer”. Den foreligger som et særskilt dokument ”VVM
redegørelse og miljøvurdering for vindmøller på Aalborg Portlands område ved Bredhage”.
Her er der gjort rede for alle de miljøpåvirkninger, der følger af etableringen af den pågældende
vindmøllepark med fem vindmøller. Der har været særlig fokus på vindmøllernes påvirkninger ved
nabobeboelser i form af støj og skygge samt vindmøllernes visuelle påvirkning ved naboer og af landskabet.
Endvidere har der været fokus på naturinteresserne i området – særligt i forhold til de eksisterende
fuglekolonier, flagermus og beskyttede naturtyper.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Den grønne ordning i VE-loven giver kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at
dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og
informative aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes ud fra størrelsen på de opsatte vindmøller, og forventes
i dette projekt at udgøre ca. 1,3 mio. kr.
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Bilag:
Tillaeg - 4-034 politisk behandling.pdf
4-10-102_forslag.pdf
VVM-redegørelse og miljøvurdering for vindmøller på Aalborg Portlands område ved Bredhage.docx
Bilag til VVM-redegørelse og miljøvurdering for vindmøller på Aalborg Portlands område ved Bredhage.pdf
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Punkt 16.

Boliger og boldbaner vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner,
Frejlev skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (1. forelæggelse)
2014-003666
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Der har gennem længere tid været et stort pres på de eksisterende boldbaner i Frejlev, hvorfor der har været
ønske om at udvide idrætsanlægget med yderligere to boldbaner i tilknytning til de eksisterende baner og
Frejlev skole. Der er på kommunens budget for 2015 bevilget penge til at etablere boldbanerne.
Baggrunden for kommuneplantillægget er, at kommunen ønsker at udvide boldbanerne i Frejlev. Samtidig
ønskes mulighed for en fortsat udvikling af Frejlev by vest for skolen – primært i form af boligområder.
Kommuneplantillægget omfatter således både en udvidelse af det eksisterende område til offentlige formål i
tilknytning til Frejlev skole samt en udvidelse af det eksisterende boligområde ved Griegsvej, så der sikres
sammenhæng i arealudlæggene.
Formålet med lokalplanen er at skabe rammerne for, at der kan etableres to boldbaner indenfor
lokalplanområdet. Anvendelsen af området er således fastlagt til offentlige formål i form af boldbaner.
Med lokalplanen overføres lokalplanområdet til byzone.
Kommuneplanen
Frejlev er i kommunens hovedstruktur ”Vision 2025” udpeget som en by med vækstpotentiale. På grund af
stærke drikkevandsinteresser i området ved Frejlev – særligt syd og øst for byen – er udviklingsretningen for
Frejlev mod vest.
Etableringen af Griegsvej i 2012/2013 var næste skridt i byudviklingen i Frejlev. Med placeringen af
Griegsvej blev der samtidig peget på de kommende boligområder i Frejlev, som ligger placeret på arealet
mellem Griegsvej og den eksisterende by. Som en del af denne byudvikling skal der nu etableres to
boldbaner i tilknytning til skolen og idrætsanlægget, hvilket bliver muligt med dette kommuneplantillæg og
lokalplan.
Da en del af arealet til de nye boldbaner ligger indenfor OSD-område (område med særlige
drikkevandsinteresser) er der i kommuneplantillægget en redegørelse, der begrunder, hvorfor det er
nødvendigt at placere og etablere boldbanerne på det pågældende areal.
Kommuneplantillægget og lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 6.6.N4 Hasseris
Enge, som har fokus på rekreative værdier, landbrug og naturbeskyttelse. Der er således ikke
overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og
kommuneplanen. Desuden rammelægges yderligere areal til både boldbaner og boliger.
Kommuneplantillægget ændrer også kommuneplanens retningslinje 2.1.1, som er tilpasset de nye byroller jf.
hovedstrukturen "Vision 2025". Opgørelsen over ledige arealer er ligeledes opdateret.
Som følge af det nye udlæg til byformål er området, benævnt "Øvrige landområder", i kommuneplanens
retningslinje 11.2.3 reduceret.
Kommuneplantillæg 6.015 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.
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.
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.
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Økonomi
På kommunens budget for 2015 er der afsat 3.5 mio. kr. til boldbaner i forbindelse med byudvikling.
Pengene skal finansiere dels opkøb af jorden og dels anlæg af banerne.
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Bilag:
Tillaeg - 6-015 politisk behandling.pdf
6-3-104_Forslag.pdf

Magistraten

Møde den 15.12.2014
kl. 09.00

Side 55
4 afaf486

Magistraten

Punkt 17.

Hobrovejkvarteret, Forchhammersvej, Plejeboliger og institution. Kommuneplantillæg
3.018 og lokalplan 3-2-105 (1. forelæggelse)
2014-41427
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et nyt rammeområde 3.2.O5. Dette gøres ved at
reducere i rammeområderne 3.2.B4 og 3.2.H1
I det nye rammeområde 3.2.O5 tillades yderligere bebyggelse nord for det eksisterende Plejecenter Birkebo.
Der gives mulighed for etablering af en mindre butik med salg af kioskvarer til centrets beboere og deres
2
besøgende. Butikken må maks. etableres med et butiksareal på 250 m .
Bebyggelsesprocenten i rammeområde 3.2.O5 fastsættes til maksimal 90. Etageantallet fastholdes til 2
langs Forchhammersvej, mens der tillades maksimalt 4 etager mod banen.
Lokalplanens formål er at sikre, at der indenfor området kan opføres 50 nye plejeboliger og et tilhørende
serviceareal i tilknytning til Plejecenteret Birkebo.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad Forchhammersvej.
Kommuneplanen
Tillægget giver mulighed for en udvidelse af eksisterende plejecenter og mulighed for opførelse af
plejeboliger i tilknytning til plejecenteret Birkebo. Der udlægges et nyt rammeområde til offentlig service,
herunder mulighed for institutioner.
Kommuneplanramme 3.2.B4 udlægger området til bl.a. boligformål, institutioner mv. Boligerne må opføres i
form af tæt/lav eller etageboliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 50, i maksimalt 2½ etage og med
en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Desuden skal der udlægges opholdsarealer svarende til minimum
10 pct. af etagearealet.
Kommuneplanramme 3.2.H1 er udlagt til bl.a. kontorer, service, institutioner, engroshandel og værksteder.
Der må kun etableres boliger som er nødvendige for virksomhedens drift.
Kommuneplanramme 3.2.O5 udlægger området til institution med en bebyggelsesprocent på maksimalt 90.
Bebyggelsen må opføres i 2-4 etager i max. 18 m højde. Desuden skal der udlægges opholdsareal på
2
minimum 10 % af etagearealet. Dertil kommer mulighed for etablering af en kiosk på max. 250 m .
Dermed sikres den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Lokalplan 06-014, Boliger mv., Forchhammersvej, Aalborg
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 3-2-105 ophæves lokalplan 06-014,
Boliger mv., Forchammersvej, Aalborg, for det område, der er omfattet af lokalplan 3-2-105.
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.
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.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og / eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Tillaeg - 3-018 politisk behandling.pdf
3-2-105_forslag.pdf
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Punkt 18.

Vodskov, Følfodvej 33, Center- og Erhvervsformål. Lokalplan 5-2-107 (1. forelæggelse)
2013-20552
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik i den nordøstlige del af lokalplanens område. I den sydvestlige del af området fastholdes muligheden for at etablere erhvervsformål,
hvor der er forholdsvis brede anvendelsesmuligheder.
Dagligvarebutikken er placeret indenfor centerområdet i Vodskov. I tilknytning til butikken etableres friareal
og parkeringsareal, hvor der er fokus på, at de gående og cyklende kan færdes sikkert. I forbindelse med
butikkens indgang sikres et større bilfrit areal – forplads/ankomstareal – der også kan fungere som torv for
butikken.
Langs Vodskovvej fastholdes den eksisterende grønne struktur med et bredt grønt bælte med græs og enkeltstående træer. Parkeringsarealet brydes op af to smallere grønne bælter med enkeltstående træer.
Kommuneplanen
Lokalplanen medvirker til at understøtte temaet ”Byerne – et godt sted at bo hele livet” i kommuneplanens
hovedstruktur. Vodskov er udpeget som en af de 11 byer, der har et særligt udviklingspotentiale, hvilket skal
understøttes med øget offentlig og privat service, butikker, lokale erhverv mv.
Lokalplanområdet ligger dels i centerområde og dels i erhvervsområde, hvilket der ikke ændres på i forbindelse med lokalplanen.
Lokalplan 15-008 Center og erhverv, Vodskov
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 15-008 center og erhverv, Vodskov - som er fra
1985.
Med vedtagelsen af nærværende lokalplan vil lokalplan 15-008 blive ophævet på alle punkter med undtagelse af punkt 11 om grundejerforeninger.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanforslaget er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Kommunen har derfor
foretaget en screening med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, idet forslaget ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
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.
Økonomi
Lokalplanen ledsages af en udbygningsaftale for etablering af en venstresvingsbane på Vodskovvej med
den vejudvidelse, der er nødvendig i den forbindelse.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
5-2-107_forslag.pdf
Udkast til udbygningsaftale for Lokalplan 5-2-107 (underskrevet)
Kortbilag til udbygningsaftale for Lokalplan 5-2-107
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Punkt 19.

Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup. Lokalplan 7-1-103 (1. forelæggelse)
2013-48749
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en børneinstitution til ca. 100 børn og at udstykke
et areal til 10 parcelhusgrunde øst for idrætsanlægget. Vejadgang bliver fra Klarupvej. Den nye vej får
navnet ”Majvej”.
Lokalplanområdets sydlige del omfatter det lavtliggende areal langs Damgrøften, der indgår som en del af
den grønne struktur i Klarup. Dette areal udlægges som rekreativt område / fælles opholdsareal for de nye
boliger. Inden for området indrettes regnvandsbassin, som forventes at skulle betjene hele lokalplanområdet.
Der etableres stier på tværs af området: Den ene sti forbinder Mejeristien med Augustvejkvarteret og
forløber langs det rekreative område. Den anden sti giver direkte adgang til børneinstitutionen fra det nye
parcelhusområde og Augustvejkvarteret.
Bæredygtighedstiltag har været et gennemgående element i planlægningen. Bl.a. sikres følgende:
- Mulighed for, at terrænet kan hæves til niveau med omgivende arealer, for at
imødekomme stigende grundvandsspejl og oversvømmelse ved skybrudshændelser.
- Et stort rekreativt fællesareal med et regnvandsbassin udformet som en sø med konstant
vandspejl og dimensioneret til håndtering af regnvand.
- Der plantes træer langs veje og stier.
- Der plantes hække omkring parcelhusgrundene.
- Det grønne gaderum langs Klarupvej fastholdes og styrkes.
- Der kan etableres støjskærm mellem parcelhusgrundene og Klarupvej.
Kommuneplanen
Hele Romdrup-Klarup er udpeget som ”værdifuldt kulturmiljø” (landsby, forteklyngeby, parcelhusudstykning),
jf. kommuneplanens retningslinje 5.2. Lokalplanen er ikke i strid med udpegningsgrundlaget.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 7.1.B3 Decembervej m.m., og er i
overensstemmelse hermed.
Lokalplan 04-002, Klarup, Idrætsanlæg m.m.
Nærværende lokalplan omfatter en del af delområde A i Lokalplan 04-002, udlagt til idrætsanlæg, bypark og
forsinkelsesbassin for regnvand.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 7-1-103 ophæves Lokalplan 04002, for det område, der er omfattet af Lokalplan 7-1-103.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanforslaget er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Kommunen har derfor
foretaget en screening med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, idet forslaget ikke må
antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
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.
Økonomi
Kommunen får udgifter til byggemodningen og efterfølgende indtægter ved salg af byggegrundene.
På Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens investeringsoversigt er der i 2015-2016 budgetteret med 14,9
mio. kr. til udvidelse af børnehavekapaciteten i Klarup.
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Bilag:
7-1-103.pdf
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Punkt 20.

Boligforeningen Vanggården - Østerbro mod Nyhavnsgade - Ansøgning om støtte til
opførelse af 34 almene ungdomsboliger (skema A)
2014-44659
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger mv. til projektet med en støtteberettiget
anskaffelsessum på 38.539.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 3.854.000 kr., svarende til 10% af
anskaffelsessummen,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og
at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 179 kr. pr. m2 pr. år,
hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20%.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen Vanggården, afdeling 47
Projekt
Byrådet har den 27. oktober 2014 (punkt 5) givet tilsagn efter almenboligloven til et projekt med 55
ungdomsboliger på nabogrunden ud mod Østre Havnegade, også kaldt ”Sørwi-grunden”. Her er
Boligforeningen Vanggården også bygherre.
Dette projekt er med på boligprogram 2013-15 som et af de 16 projekter, som byrådet har besluttet skal
opføres med støtte efter almenboligloven, og som indgår i kommunens budgetforslag 2013-16.
Under budgetdrøftelserne blev projektet udvidet med 32 boliger og senere med yderligere 2 boliger, der
skulle gennemføres inden for den samlede, flerårige økonomiske ramme til ungdomsboliger, som allerede
var afsat i budgetforslaget til boligprogram 2013-15.
Det nu ansøgte projekt omhandler opførelsen af de nævnte 34 ungdomsboliger på et byggefelt, kaldt
”Bonderup-grunden”.
Byggeriet bliver en del af det nye kvarter Østerbro Brygge. Byggefeltet ligger langs Nyhavnsgade i
forlængelse af et andet af Boligforeningen Vanggårdens ungdomsboligbyggerier med 142 boliger, som er
under opførelse vest for. Byggefeltet grænser mod øst op til byggefelt ”Sørwi-grunden”. Når byggerierne er
opført, så vil hele randbebyggelsen langs sydsiden af Nyhavnsgade være fuldt udbygget fra Stuhrsvej til
Østre Havnegade.
Boligforeningens køb af ”Bonderup-grunden” er først nu forhandlet på plads, og var derfor ikke klar til en
kommunal behandling sammen med projektet på ”Sørwi-grunden”. De to projekter skal derfor behandles
som to adskilte projekter og afdelinger i forhold til almenboliglovens regler, men vil blive sammenlagt efter
ibrugtagning.
De to projekter ønskes udbudt samlet og ønskes også opført som et samlet byggeri. Derfor vil bygherren
gerne have dette skema A fremskyndet mest muligt, også af hensyn til overholdelse af 9 måneders fristen
for indsendelse af skema B på ”Sørwi-grunden”.
Bebyggelsen udføres som et altangangshus i 5 etager uden kælder.
Bebyggelsen får adgang fra Østre Havnegade gennem en stor portåbning under nabobygningen med
adgang fra gårdsiden til to trapperum og en elevator. Det ene trapperum og elevatoren bliver fælles for de to
afdelinger. Herfra er der adgang til boligerne på hver etage via altangange, som vender ud mod
Nyhavnsgade. I en parterre etage indrettes cykelparkering i dobbelthøjt rum. En hævet stueetage indrettes
med 2 boliger. 1. til 4. sal indrettes med 8 ens boliger på hver etage.
2

Alle boliger bliver to-rums boliger på 50 m . Alle boliger får altaner mod syd og eget depotrum i lejligheden.
2
Det samlede etageareal bliver på 1.700 m .
Bebyggelsen indgår sammen med karreens øvrige boliger og erhvervsbyggeri i et gårdfællesskab med
mulighed for udendørs ophold og bilparkering.

Byggeriets art

Antal boliger

Etagebyggeri

34 2-rums á ca.50
2
m

Husleje pr. måned Planforhold
1)
3.620 kr.

Lokalplan 1-4-101, Boliger,
kontorer m.v.,
Stuhrsvej-Østre Havnegade

2

1): Huslejen er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 179 kr. pr. m pr. år.
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Der har været afholdt dialogmøder med bygherren og dennes rådgivere, hvor arkitektur og bæredygtighed
har været drøftet og projektet vurderet med udgangspunkt i bæredygtighedsblomsten og det brede
bæredygtighedsbegreb. Især facadeudformningen har været indgående drøftet.
Bebyggelsen vil blive tilpasset den tilstødende bebyggelse.
Det skal være et vilkår, at materiale- og farvevalg til facader skal godkendes af kommunen, inden
udsendelse i licitation, ligesom indretning af gårdrum med parkering og friarealer skal bearbejdes i
samarbejde med kommunen, så der opnås et grønnere gårdrum med mere værdi som opholdsareal.
Byggeriet projekteres, så det overholder energikravene til lavenergibygninger, klasse 2015 i
bygningsreglement 2010. Vinduer udføres som lavenergiruder, og der indbygges solceller integreret i
tagkonstruktionen.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering (pr. april 2014):
Anskaffelsessum

Realkreditlån Kommunal
(88%)
grundkapital
(10%)

Beboerindskud (2%)

Årlig
Kommunal
kommunal
Garanti
ungdomsbolig 2)
-bidrag
1)

- - - Kr. - - 38.539.000

33.914.000

3.854.000

771.000

61.000

Ikke beregnet
2

1): Ungdomsboligbidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og udgør 179 kr. pr. m pr. år i 2014. Heraf
betaler kommunen 20% og staten 80%.
2): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 20%, omkostninger 16% og håndværkerudgifter 64%.
2

Den samlede anskaffelsessum er på 22.670 kr. pr. m svarende til det gældende rammebeløb inkl.
energitillæg.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den gennemsnitlige årlige husleje pr. m beregnet til 1.048 kr. (uden
fradrag af ungdomsboligbidrag). Heraf udgør kapitaludgifterne 696 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl.
2
forsyningsudgifter 352 kr. pr. m pr. år.
Den beregnede husleje og den samlede anskaffelsessum må betegnes som rimelige.
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Bilag:
Vilkår - Skema A - Østerbro 39 mod Nyhavnsgade.doc
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Punkt 21.

Sundby-Hvorup Boligselskab - Etablering af serviceareal i eksisterende bygning i
tilknytning til eksisterende almene ældreboliger, Bredgade – Gandrup - Ansøgning
om støtte (skema A)
2014-46771
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om støtte efter lov om almene boliger,
og på statens vegne giver tilsagn om tilskud til Sundby-Hvorup Boligselskab til etablering af 557 m2
serviceareal i eksisterende bygning til betjening af eksisterende ældreboliger, samt godkender
boligselskabets køb af ejendommen.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 252.
Servicearealerne indrettes i en eksisterende bygning, der er opført af den tidligere Hals Kommune i Gandrup
som et aktivitetshus med 4 aflastningsboliger. Bygningen, kaldet ”Værestedet”, ligger Bredgade 4 i Gandrup,
og blev ved kommunesammenlægningen overtaget af Ældre- og Handicapforvaltningen. Bygningen har
siden været anvendt som aktivitetshus.
Bygningen er nu solgt til Sundby-Hvorup Boligselskab, og skal ombygges til tidssvarende servicearealer for
de omkringliggende ældreboliger i området. Servicearealerne skal efterfølgende udlejes til Ældre- og
Handicapforvaltningen og skal anvendes til servicering af beboerne i 36 eksisterende ældreboliger, som vil
blive tilknyttet servicearealet.
Prisen for ejendommen er 3.325.000 kr. Heraf indgår 1.500.000 kr. som kommunalt tilskud til ombygningen.
Salget, og den efterfølgende leje af ejendommen, er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 25.
oktober 2013 som et sale-and-lease-back arrangement.
2

2

Ejendommen er udstykket som en selvstændig ejendom på 2.896 m og bygningen er på 557 m .
Ejendommen skal udgøre en selvstændig afdeling i boligselskabet.
Ældre- og Handicapforvaltningen har godkendt anskaffelsessummen, finansieringen og den tilhørende
husleje.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering for servicearealer (pr. oktober 2014):
Anskaffelsessum

Kommunal
medfinansiering

Servicearealtilskud
1)

- - - Kr. - - 2.940.000

1.500.000

1.440.000

1) Tilskuddet udgør maksimumbeløbet på 40.000 kr. pr. ældrebolig, som er tilknyttet servicearealet.

Ifølge § 140 i lov om almene boliger mv. kan byrådet på statens vegne give tilsagn om tilskud til etablering af
arealer, der skal anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig
bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger med henblik på overvejende at
betjene beboerne i disse boliger.
Sådanne arealer benævnes servicearealer. Boliger, hvortil der er tilknyttet serviceareal, benævnes
plejeboliger.
Normalt opføres ældreboliger og servicearealer samtidigt, når der i dag bygges nye plejeboliger. Tidligere,
hvor der også fandtes mange kommunale plejehjem, var det mere almindeligt at opføre ældreboliger, uden
at der blev tilknyttet servicefunktioner til boligerne.
Der er nu opstået et behov og et ønske om at tilknytte serviceareal til boligerne, så de får status af
plejeboliger. Dette kan ske med offentligt tilskud.
Tilskuddet udgør 40.000 kr. pr. bolig, som er tilknyttet servicearealet, dog maksimalt 60 pct. af
anskaffelsessummen for servicearealet. I dette projekt, hvor der er tilknyttet 36 ældreboliger, kan der opnås
maksimal støtte på 40.000 kr. pr. bolig.
Tilskuddet ydes som et engangstilskud fra staten, der udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet
er endeligt godkendt (skema C).
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Udover den kommunale medfinansiering udgør de kommunale udgifter en driftsudgift i form af husleje til
boligselskabet. For at et boligselskab skal kunne opføre servicearealer efter almenboliglovens regler, så
kræves det, at kommunen går ind som lejer, og at der oprettes en langtids lejekontrakt. Der er indgået en
lejekontrakt med Ældre- Handicapforvaltningen på 15 år, svarende til løbetiden på de lån, som
boligselskabet har optaget til finansiering af købet af ejendommen.
2

Ifølge det foreløbige driftsbudget er den årlige boligafgift pr. m beregnet til 747 kr. (når
servicearealtilskuddet er fratrukket).
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Bilag:
Almindelige og særlige vilkår - Skema A - Bredgade - Gandrup.doc
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Punkt 22.

Lejerbo Aalborg - Godthåbsvej 20A - Bøgemarkscentret - Endelig anskaffelsessum
(skema C) - 10 almene ældreboliger med serviceareal
2013-18532
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
en endelig støtteberettiget anskaffelsessum på 12.872.000 kr. for boligdelen,
et kommunalt grundkapitallån på 901.000 kr.,
en kommunal garanti på maks. 7.282.215 kr.for realkreditlån til finansiering af boligdelen og
en gennemsnitlig årlig starthusleje for boligerne på 1.047 kr. pr. m2 samt
en

endelig støtteberettiget anskaffelsessum på 1.413.000 kr. for servicearealerne.

Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre:

Boliger: Lejerbo Aalborg, afdeling 826-0
Serviceareal: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Lejerbo Aalborg har fået tilsagn til at bygge 10 nye plejeboliger med serviceareal på ejendommen
beliggende Godthåbsvej 20A i Svenstrup. Byggeriet er nu opført og taget i brug. Byggeriet er fysisk
forbundet med Bøgemarkscentret for at skabe sammenhæng og synergi i Aalborg Kommunes tilbud.
Aalborg Kommunes oprindelige boliger på Bøgemarkscentret, Lejerbos nye boliger og servicearealerne er
opdelt i hver deres ejerlejlighed af hensyn til driftsregnskaber mv., således at hver især udgør en juridisk og
økonomisk selvstændig enhed.
2

2

2

Byggeriet er uændret i forhold til skema B og udgør i alt 660 m , hvoraf 600 m er boligareal og 60 m er
2
serviceareal. I boligdelen er indeholdt et fælles boligareal på 100 m . Bortset fra den uopvarmede
forbindelses-gang i glas er der ikke sket bygningsmæssige ændringer i det oprindelige Bøgemarkscenter.
Skema A blev godkendt i byrådet den 13. december 2010 (punkt 37).
Skema B blev godkendt i byrådet den 28. november 2011 (punkt 6).
Ændringer i forhold til skema B:
Grundudgifterne er reduceret med 13.000 kr., da tilslutningsafgifter er blevet billigere end budgetteret.
Entrepriseudgifterne er reduceret med 80.000 kr. på grund af mindre forbrug til entreprisesum og
vinterforanstaltninger. Resultatet er indeholdt et merforbrug på uforudsete udgifter på 421.000 kr.
Omkostningerne er steget med 99.000 kr. på grund af højere udgifter til teknisk rådgivning end forventet.
Den samlede anskaffelsessum er reduceret med 4.000 kr. i forhold til skema B. Det svarer til en samlet
2
anskaffelsessum på 21.453 kr. pr. m .
2

Rammebeløbet for almene ældreboliger påbegyndt i 2011 er på 21.460 kr. pr. m inkl. energitillæg.
Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er steget med 93.000 kr. til 1.413.000 kr.
Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(91%)

Kommunal
grundkapital
(7%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

257.520
520

7.282.215
-0

257.520

max 7.282.215

- - - Kr. - - Skema B
Ændring
Skema C.

-

12.876.000
4.000
12.872.000

-

11.717.160
3.160
11.714.000

-

901.320
320
901.320

-

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien blev
foreløbig beregnet til ca. 60 % af lånebeløbet ved skema A. Ejendommens værdi (markedsværdien) og dermed garantibeløbet er nu
beregnet foreløbigt af det långivende realkreditinstitut til 62,15% af lånebeløbet.

Anskaffelsessummen for servicearealerne skal finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. Staten giver
et tilskud til finansieringen på 40.000 kr. pr. tilknyttet ældrebolig, svarende til 400.000 kr.
Husleje for boligdel
2

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema B, og er på 1.048 kr. pr. m pr. år.
Den månedlige husleje pr. ældrebolig udgør ca. 5.240,00 kr.
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Punkt 23.

Ekspropriation af areal til udvidelse af vejkrydset Parkvej/Anlægsvej i Nibe til busrute
2014-32505
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation af areal i henhold til lov om offentlige veje § 43, stk. 1, og
at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålet.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Der har igennem længere tid været ønske om at fredeliggøre Nibe Torv for på den måde at forskønne
byrummet og åbne op for at torvet kan bruges til andre aktiviteter. Dette gøres ved at flytte al tung trafik fra
Nørregade og Torvet til Parkvej-Anlægsvej-Hovvej.
I krydset Parkvej/Anlægsvej bibeholdes vigepligten, men der skal ske en udvidelse af krydset, da
arealbehovet for busser og øvrig tung trafik forøges, hvilket nødvendiggør en udvidelse af vejkrydset mod
vest. Udvidelsen kan ikke foretages inden for det eksisterende vejareal, og der må derfor erhverves areal fra
den tilgrænsende ejendom Parkvej 2.
Ekspropriationens omfang
Ekspropriationen omfatter et areal på ca. 21 m2 af ejendommen matr. nr. 5c, Nibe Markjorder, beliggende
Parkvej 2, Nibe. Ekspropriationens nærmere omfang fremgår af udarbejdet ekspropriationsbeskrivelse med
lodsejerfortegnelse samt tilhørende kortbilag, som forefindes i sagen.
Tidsplanen
Anlægsarbejdet i krydset Parkvej/Anlægsvej ønskes gennemført hurtigst muligt – forventeligt primo 2015.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 21. oktober 2014 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre ejendommen.
Lodsejerne gav på åstedsforretningen samtykke til, at anlægsarbejdet kan iværksættes umiddelbart efter, at
der er modtaget meddelelse om byrådets beslutning om ekspropriation. Der er ikke indgået forlig med
lodsejerne om erstatningen for arealet.
På åstedsforretningen fremsatte lodsejerne ønske om, at der i stedet for ekspropriation mod erstatning
foretages magelæg med ca. 21 m2 af det tilstødende grønne friareal nordvest for ejendommen, som er ejet
af Aalborg Kommune. By- og Landskabsforvaltningen har meddelt, at dette ønske ikke kan imødekommes,
da den nuværende linieføring og veletablerede grønne afgrænsning mellem boligerne og parkanlægget (det
grønne bælte langs Nørregade) ønskes fastholdt.
Økonomi
Erstatningsbeløbet afholdes af By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje over projekt 2840: Nibe
Midtby, Houvej.
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Bilag:
ekspropriationsplan 23441.pdf
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Punkt 24.

Fælles hjælpemiddeldepot
2014-186588
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender den tilrettede § 60 interessentskabskontrakt
omhandlende fælles hjælpemiddeldepot mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner.
Hans Peter Beck var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådene i Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner godkendte henholdsvis 16., 18. og 19. juni
2014, at der oprettes et fælles hjælpemiddeldepot, der etableres som et interessentskab efter § 60 i lov om
kommunernes styrelse.
Det fælles hjælpemiddeldepot navngives - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og vil få fysisk
placering Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst.
Efter byrådenes godkendelse blev der indsendt ansøgning om godkendelse af det fælles
hjælpemiddeldepots interessentskabskontrakt til Tilsynet ved Statsforvaltningen, idet oprettelse af et
kommunalt § 60 fællesskab forudsætter tilsynsmyndighedens godkendelse.
Tilsynsmyndigheden har 18. november 2014 givet deres godkendelse af interessentskabskontrakten og det
fælleskommunale selskab. De har dog ønsket rettelser i kontrakten vedr. bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen skulle jf. den oprindeligt indsendte kontrakt bestå af 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til
Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1
medarbejderrepræsentant. Aalborg Kommune udpeger formanden og i tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. Tilsynet har gjort opmærksom på, at medarbejderrepræsentanten ikke
kan have stemmeret jf. lov om kommunernes styrelse, og med bortfald af en stemme ville Aalborg Kommune
have både flertal i medlemmer og formandskab med udslagsgivende stemme ved stemmelighed. Dette er nu
tilrettet i interessentskabskontrakten, således at Aalborg Kommune bevarer 5 medlemmer, men i tilfælde af
stemmelighed gælder princippet om, at en beslutning ikke er truffet, dersom der ikke er flere stemmer for et
forslag end imod det. Tilsynet har godkendt ændringerne.
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Bilag 1 - Tilrettet interresentskabskontrakten
Bilag 2 - Tilsynets godkendelse
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Punkt 25.

Flytning af Taleinstituttet pr. 1. januar 2014
2013-33715
Ældre- og Handicapudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at Ældre- og Handicapforvaltningen overtager driftsansvaret for Taleinstituttet fra Skoleforvaltningen pr. 1.
januar 2014, og
at der til drift sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 10.376.000 kr. i mindre udgift vedr. Ældre- og
Handicapforvaltningens overtagelse af myndighedsbudgettet fra Skoleforvaltningen. Samtidig gives en
tillægsbevilling på 10.376.000 til sektor Tilbud for mennesker med handicap.
Hans Peter Beck var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune overtog 1. januar 2014 ansvaret for Taleinstituttet fra Region Nordjylland, der efterfølgende ansvarsmæssigt blev placeret ved henholdsvis Skoleforvaltningen med tale- og sprogområdet under navnet ”Taleinstituttet” og ved Ældre- og Handicapforvaltningen for hjerneskade- samt afasiområdet
under navnet ”Hjerneskadecenter Nordjylland”.
I forbindelse med Budget 2015-18 blev de to forvaltninger enige om, at det vil være mest hensigtsmæssigt at
samle de to funktioner i Ældre- og Handicapforvaltningen og med bevillingsansvaret samme sted - med virkning fra 1. januar 2015.
De to forvaltninger har i fællesskab drøftet den tekniske flytning af funktionen fra Skoleforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen og konkluderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at effektuere flytningen
af såvel driften som myndighedsbudgettet allerede pr. 1. januar 2014. Derved undgås bl.a. interne afregninger mellem forvaltningerne og overtagelse af projekter, som ikke er afsluttede. Effektueringen indebærer, at
der i 2014 flyttes myndighedsbudget på 10.376.000 kr. fra Skoleforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen til køb af ydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Skoleforvaltningen bidrager med ressourcer i forbindelse med opgaveoverdragelsen efter nærmere aftale
med Ældre- og Handicapforvaltningen.
Flytningen betyder, at Taleinstituttet forbliver i bygningen på Borgmester Jørgensens Vej. Det betyder, at de
funktioner i Fagcenter for erhvervet hjerneskade, der var påtænkt flyttet fra Mølleå til Borgmester Jørgensensvej, i stedet forbliver på Mølleå indtil september 2015, og derefter flyttes til Løkkegade.
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Punkt 26.

Henvendelse fra Dansk Folkepartis og Enhedslistens byrådsgrupper vedr. overvågning
i fiksering
2014-187349
Dansk Folkepartis og Enhedslistens byrådsgrupper har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen
til byrådets møde den 15. december 2014:
”Dansk Folkeparti og Enhedslisten indstiller, at byrådet godkender, at der skal være konstant overvågning
af borgere ved fastspænding med stofbælte.
Beslutning:
Til orientering.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Dansk folkeparti og Enhedslisten ønsker konstant overvågning af borgere på plejehjemmene, når de bliver
fastspændt med en stofsele, for at undgå kvælning med døden som følge.
Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønsker ikke at løbe denne risiko. Vi mener, at der må være andre muligheder, der kan tages i anvendelse. Vi finder det uacceptabelt, at vi fastspænder beboerne på plejehjemmene
i deres eget hjem, for derefter at blive efterladt uden opsyn.
I henhold til serviceloven har svage borgere ret til pleje og omsorg og kommunen har pligt til at yde dette,
specielt i forhold til plejekrævende borgere.
Flertallet af plejehjemsbeboerne er svagere end tidligere, og det er normalt meget plejekrævende og demente borgere, der kommer på plejehjem. Statistikken viser, at en tredjedel af beboerne går bort om året. Det vil
sige ca. 600 borgere.
Samtidig med at 80% af vores plejehjemsbeboer er demente.
Dansk Folkeparti og Enhedslisten finder det uacceptabelt, at vi fastspænder beboerne på plejehjemmene og
beboerne blive efterladt uden opsyn.”
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Punkt 27.

Eventuelt
Beslutning:
Kommunaldirektøren orienterede om status for økonomiske konsekvenser af ændringer i
fremmede lejemål, salg og køb af ejendomme, herunder Ejendomsanalysen.
I januar 2015 behandles oplæg vedrørende en samlet plan for modtagelse af det forhøjede antal
flygtninge.
Der udarbejdes forslag til påbegyndelse af organiseringen af letbaneprojektet i januar 2015.
Møderne mellem Byrådet og Ungebyrådet i 2015 holdes den 13. april og den 19. oktober, begge
dage kl. 15.00-16.00.
Der holdes møde mellem Magistraten og Advisory Board, Smart City Aalborg den 9. februar 2015
kl. 9.00.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Punkt 28.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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