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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Vedrørende pkt. 15:
Det foreslås at indstillingen videresendes, således det er byrådet der godkender sagen.
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Punkt 2.

Virksomhedsrapportering pr. 30. september 2015
2015-027669
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Virksomhedsrapporten
pr. 30. september 2015.
Beslutning:
Godkendt
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den sjette økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i
2015.
Som i 2014 skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til korrigeret budget fra
udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre budgetoverholdelse.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Bilag:
Virksomhedsrapport pr. 30. september 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område.
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Bilag:
Virksomhedsrapport ultimo september 2015 (OLAP).pdf
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Punkt 3.

Limfjordsbroen - Regnskab 2014
2014-45372
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender regnskab 2014.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Udvalget for Limfjordsbroen har godkendt regnskabet den 21. april 2015. Driftsunderskuddet er på
33.273.497 kr. Statstilskud for 2014 er indgået med 31.943.414 kr. For lidt modtaget statstilskud for 2014 er
herefter 1.330.083 kr.
Oprindeligt
budget 2014

Korrigeret
budget 2014

Regnskab
2014

Afvigelse

- - - Hele kr. - - Indtægter
Lejeindtægter
Renteindtægter

0

0

0

0

30.000

30.000

0

-30.000

30.000

30.000

0

-30.000

Udgifter
Personaleudgifter
Vedligeholdelse
Drift
Skibsstødssikring
……………………….

3.313.000
9.402.648
710.000
20.825.397

3.313.000
9.402.648
710.000
20.825.397

2.983.478
8.785.247
679.376
20.825.397

-329.522
-617.401
-30.624
0

I alt

34.251.045

34.251.045

33.273.497

-977.548

Driftsunderskud

34.251.045

34.251.045

33.273.497

947.548

I alt

Minus i kolonnen “Afvigelse” = mindreindtægter/mindreudgifter.
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Bilag:
Revisionsprotokollat Limfjordsbroen.pdf
Erklæring Limfjordsbroen.pdf
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Punkt 4.

Aalborg Midtby, Østre Alle/Sønderbro, Erhverv. Kommuneplantillæg 1.030 og
Lokalplan 1-1-120 (1. forelæggelse)
2014-6827
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalgets møde 9. april 2015 (punkt 10). Debatperioden forløb fra 15. april til 13. maj
2015. I debatperioden modtog kommunen 9 skriftlige henvendelser samt et antal mundtlige henvendelser,
bl.a. på informationsmødet d. 29. april 2015. Opsamlingen på fordebatten blev behandlet i By- og Landskabsudvalget d. 16. juni 2015, pkt. 17.
Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at gøre det muligt at opføre byggeri i op til 7 etager og med en
bebyggelsesprocent på op til 145 på hjørnet af Sønderbro og Østre Alle. Samtidigt bliver det ikke længere
muligt at etablere nye virksomheder indenfor anvendelseskategorierne transport o.l., oplagsvirksomhed o.l.
samt mindre industri, indenfor hele rammeområdet. Desuden udpeges området til byomdannelsesområde i
kommuneplanens retningslinje 2.1.2. for at understrege det ønske, kommunen har om at omdanne området.
Lokalplanen omfatter kun den sydøstlige del af rammeområdet på hjørnet af Sønderbro og Østre Alle. Inden
for lokalplanområdet kan der opføres lette erhvervsformål som bl.a. lager- og kontorvirksomhed i op til 7
etager. Nybyggeriet skal erstatte de eksisterende erhvervsbygninger, som tillades nedrevet.
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Østre Alle og Bødkervej.
Områdets friarealer skal gives et grønt udtryk, med særlig vægt på etableringen af en markant beplantning
langs Sønderbro og Østre Alle.
Kommuneplanen
Tillægget ændrer på etageantal og bebyggelsesprocent på hjørnet af Sønderbro og Østre Alle. Dette sker for
at sikre, at der kan ske en fortætning af arealet, i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.
Desuden ændres på anvendelserne, og området optages i retningslinje 2.1.2 Byomdannelse, byudvikling og
miljø, som et skridt i retningen af en omdannelse af området.
Lokalplan 1-1-108 Erhverv, Sønderbro og Østre Alle, Aalborg Midtby
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1-1-120 ophæves Lokalplan 1-1108 for det område, der er omfattet af lokalplan 1-1-120.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan 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:
Kommuneplantillæg 1.030 for den nordlige del af Håndværkerkvarteret
Lokalplan 1-1-120, Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg Midtby
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Punkt 5.

Hasseris, Otiumvej. Boliger. Kommuneplantillæg 3.019 og lokalplan 3-3-111 (1.
forelæggelse)
2015-004374
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalgets møde 5. marts 2015 (punkt 8)
By- og Landskabsudvalgets møde 19. marts 2015 (punkt 9)
Formål
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at justere rammeområdet 3.3.B6 Blegdalsparken, Hasseris for at muliggøre, at der kan opføres etageboligejendomme på maksimalt 4 etager og en bygningshøjde
på 16,5 m. Derudover ændres bebyggelsesprocenten på matrikel 18æ Gl. Hasseris, Hasseris fra 50 til 80
procent.
I den eksisterende kommuneplanramme 3.3.B6 er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimalt 50 med undtagelse af de ejendomme, hvor der er foretaget en konkret vurdering af byggemuligheden. Disse er omfattet
af kommuneplanens bilag k – faktiske byggemuligheder. Bebyggelsens højde er fastsat til 3 etager og en
bygningshøjde på 13 m. Enkelte ejendomme i rammeområdet er dog 4 etager.
Lokalplanen omfatter 3 matrikler og et offentlig vejareal i det nordøstlige hjørne af rammeområdet, blandt
andet matrikel 18æ, Gl. Hasseris By, Hasseris, som rummer en bebyggelse med private seniorboliger på
adressen Otiumvej 1-19, Hasseris.
Bebyggelsen er på 2 etager med lejligheder fordelt på tre blokke. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive
de eksisterende bygninger og opføre ny bebyggelse med etageboliger. Desuden gives med lokalplanen mulighed for at hæve etageantallet til 4 etager plus en kælderetage som er helt eller delvist frilagt mod nord på
grund af terrænfald.
Den nye bebyggelse opføres ligeledes som 3 blokke, og med en placering som de eksisterende bygninger.
Eksisterende vejadgang og stier inden for lokalplanområdet fastholdes i lokalplanforslaget.
De karaktergivende allé-træer langs Stolpedalsvej samt beplantningsbælter fastholdes i lokalplanforslaget.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslaget / planforslagene ikke
skal miljøvurderes, idet forslaget / 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.
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af matrikel 18ø
Gl. Hasseris By, Hasseris.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3-019 for boliger i Blegdalsparken
Lokalplan 3-3-111, Boliger, Otiumvej, Hasseris
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Punkt 6.

Universitetsområdet, Marshalls Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.040 og lokalplan
4-4-113. (1. forelæggelse)
2015-038726
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Formål
Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for et nyt boligområde med en markant grøn karakter
og med forskellige typer tæt-lav bebyggelse og etageboliger i form af punkthuse. Områdets bebyggelse skal
markere overgangen mellem det åbne landskab og den planlagte byfortætning ved Gigantium samt den nye
planlagte letbanestation.
Vejbetjening af området skal ske ved tilslutning til Alfred Nobels Vej. Der skal etableres mindst 1 p-plads per
bolig.
Der er reserveret areal til en eventuel fremtidig sti- og busvejsforbindelse mellem Universitetsområdet og
Gug samt en lokal vejadgang mellem Gug og Gigantium.
En fuld udbygning af området kan kun ske under forudsætning af, at der etableres støjafskærmning langs
motorvejen.
Kommuneplanen
Kommuneplantillægget ændrer afgræsningen for rammeområde 4.4.D2 "Syd for Gigantium" og 4.10.N4
"Fjelshøj" og udlægger en ny ramme 4.4.B8 til boligformål.
Kommuneplantillægget giver mulighed for fortætning i forbindelse med etageboliger mod Alfred Nobels Vej.
Andre boligformer end etageboliger tillades, dog ikke parcelhus.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan 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:
Kommuneplantillæg 4.040 for området nord for Fjelshøj
Lokalplan 4-4-113. Boliger, Marshalls Alle, Universitetsområdet
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Punkt 7.

Boligområdet vest for Frejlev Skole, Kommuneplantillæg 6.017 og Boliger, Griegsvej,
Frejlev, Lokal-plan 6-3-105 samt delvis ophævelse af Lokalplan 6-3-103 Boliger,
Griegsvej, Frejlev (1. forelæggelse)
2015-044857
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Formål
2
Kommuneplantillægget omfatter en mindre udvidelse på ca. 4.000 m af det eksisterende rammelagte boligområde på Griegsvej. Med udvidelsen vil afgrænsningen af boligområdet følge den eksisterende afskærende
kloakledning, der løber gennem området. Desuden sikres det, at der kan etableres gode sammenhængende
friarealer til hele boligområdet, og at der er en fysisk sammenhæng til boldbanerne mod øst. Størstedelen af
det udvidede område, vil fremadrettet skulle udnyttes som fælles friareal.
Lokalplanen giver mulighed for at udbygge Frejlev mod vest, som det har været intentionen i den overordnede planlægning og med etableringen af Griegsvej i 2013. Der gives mulighed for åben-lav bebyggelse med i
alt 59 grunde. Udstykningens struktur og principper lægger sig op ad det eksisterende område ved Griegsvej
mod øst, så der tegner sig en samlet struktur og sammenhæng i området.
Der er fokus på at sikre en åbenhed i området. Dels så der er udsigtslinjer og grønne kiler mellem byen og
fjorden/engene. Dels så der internt i området er grønne kiler i varierende bredde, hvilket også åbner mulighed for varierede fri- og opholdsarealer. Endvidere er der lagt vægt på at sikre sammenhæng og forbindelse
mellem lokalplanområdet og naboområderne – ikke mindst skole- og fritidsområdet omkring Frejlev Skole.
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. Dette kommuneplantillæg og lokalplan giver mulighed for næste etape af Frejlevs boligudbygning mod vest.
Det areal som er omfattet af Kommuneplantillæg 6.017 ligger indenfor OSD-område (område med særlige
drikkevandsinteresser). Som en del af kommuneplantillægget redegøres der for, hvorfor området inddrages
til byformål.
Kommuneplantillæg 6.017 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.
Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 6-3-103. Arealet omfatter udelukkende stamvejen,
Griegsvej, fra Nibevej til boligområderne på Griegsvej. Lokalplan 6-3-103 ophæves i sin helhed i forbindelse
med byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 6-3-105, for så vidt angår det areal, der omfatter stamvejen.
Et mindre areal på ca. 835 m 2 af Lokalplan 6-3-103 ophæves ikke af nærværende Lokalplan 6-3-105, da der
ikke er sammenfaldende lokalplangrænser. Det skyldes, at der i forbindelse med den matrikulære sag for
etablering og udstykning af stamvejen Griegsvej er justeret i vejens placering. Dette har resulteret i, at det
pågældende areal ikke længere er aktuelt som vejareal, og derfor ikke længere giver et retvisende billede af
den fysiske planlægning for området. Den del af Lokalplan 6-3-103, der ikke ophæves af Lokalplan 6-3-105,
ophæves derfor i sin helhed med hjemmel i Planlovens § 33. Samtidig sker der en tilbageførsel fra byzone til
landzone for arealet.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan 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.
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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.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af vejudvidelse inkl. cykelsti og etablering af venstresvingsbane på Nibevej ved indkørsel til Griegsvej.
Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området iflg. lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed. Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 6.017 boligområdet vest for Frejlev Skole
Lokalplan 6-3-105 Boliger, Griegsvej, Frejlev
Udkast til udbygningsaftale for Griegsvej
Kortbilag til udbygningsaftale for Griegsvej
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Punkt 8.

Budolfi Plads, Nedrivning af Budolfihus m.m. Lokalplan 1-1-126 (1. forelæggelse)
2015-047479
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Fordebat (opsamling)
Byrådets møde 22. juni 2015 (punkt 2).
Formål
Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade
10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større parkeringsanlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen
af 2012.
Aalborg Kommune gennemførte i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer,
og i 2013 blev en del af området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne
bud enten var for lave eller ikke overholdte udbudskravene.
Med udgangspunkt i de tydeligste tendenser i de synspunkter, der fremkom under debatten i 2010 er området efterfølgende blevet gentænkt bl.a. med fokus på at tilføre området grønne byrums- og opholdskvaliteter
(herunder med nye forbindelser og flows), aktivitetsskabende funktioner i ny bebyggelse samt med fokus på
at fremhæve Budolfi Kirke og dens sammenhæng med et nyt attraktivt byrum.
Med Aalborg Kommunes køb af Budolfihus (med henblik på nedrivning) er det blevet muligt at realisere disse visioner. Budolfihus rummer såvel arkitektoniske som kulturhistoriske kvaliteter, men i en afvejning og
prioritering er det vurderet, at ovenstående visioner for området i højere grad vil kunne opfyldes med nedrivningen af bebyggelse indenfor lokalplanområdet.
Formålet med lokalplanen er således at give mulighed for at eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan nedrives. Lokalplanen skal betragtes som en rammelokalplan, der ikke er byggeretsgivende, men
giver mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan nedrives. Området skal fremadrettet anvendes til blandet
bymæssig anvendelse, herunder med et stort byrum, men der skal udarbejdes en ny lokalplan på baggrund
af et konkret projekt, inden ny bebyggelse kan realiseres.
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.C4 Vingårdsgade, Jernbanegade m.fl. og er
i overensstemmelse hermed.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til lokalplan 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
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen da nedrivning af den
eksisterende bebyggelse forventes gennemført af den nye ejer (efter udbud af grunden).
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Bilag:
Lokalplan 1-1-126 Nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads,Aalborg Midtby
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Punkt 9.

Sundby-Hvorup Boligselskab - afd. 252 - Bredgade 4, Gandrup - Serviceareal til 36
eksisterende ældreboliger (Skema C)
2015-055489
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender en endelig anskaffelsessum for etablering
af 557 m2 serviceareal til betjening af 36 ældreboliger og
et endeligt servicetilskud på 1.196.000 kr. samt en årlig boligafgift på 747 kr. pr. m2.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 252.
Servicearealerne er indrettet i en eksisterende bygning, der er opført i Gandrup af den tidligere Hals
Kommune. Bygningen ligger Bredgade 4 og blev ved kommunesammenlægningen overtaget af Ældre- og
Handicapforvaltningen og har siden været anvendt som aktivitetshus.
Bygningen blev solgt til Sundby-Hvorup Boligselskab, og er ombygget til tidssvarende servicearealer for de
omkringliggende ældreboliger i området. Servicearealerne skal udlejes til Ældre- og Handicapforvaltningen
og anvendes til servicering af beboerne i 36 eksisterende ældreboliger, som er tilknyttet servicearealet.
Salget og den nuværende lejeaftale 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 udgør en selvstændig afdeling i boligselskabet.
Byrådet har på mødet den 12. januar 2015 (pkt. 10), på statens vegne, givet tilsagn om støtte til etablering af
servicearealet og godkendt boligselskabets køb af ejendommen.
Byrådet har på mødet den 5. marts 2015 (pkt. 10) godkendt projekt og anskaffelsessum inden byggestart.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering efter færdiggørelsen af byggeri:
Anskaffelsessum

Kommunal
Medfinansiering
1)

Servicearealtilskud
2)

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

2.488.000
- 494.000

1.048.000
- 250.388

1.440.000
- 243.612

Skema C ................

1.994.000

797.612

1.196.388

1) Den kommunale medfinansiering betales af Ældre- og Handicapforvaltningen.
2) Tilskuddet udgør 33.233 kr. pr. ældrebolig, som er tilknyttet servicearealet. Svarende til cirka 60% af den endelige
anskaffelsessum. Tilskuddet ydes af staten.

Reduktionen i anskaffelsessummen på 494.000 kr. skyldes, at de budgetterede beløb til reetablering af
byggeplads, byggelånsrenter og rådgivningshonorar var for høje. Derudover er der også brugt mindre til
uforudsete udgifter end forventet.
Servicetilskuddet kan maksimalt udgøre 40.000 kr. pr. bolig, som er tilknyttet servicearealet, men tilskuddet
kan ikke overstige 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. I dette projekt, hvor der er tilknyttet 36
ældreboliger, er servicetilskuddet på 33.233 kr. pr. bolig.
Tilskuddet ydes som et engangstilskud fra staten, der udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet
er endeligt godkendt (skema C).
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 kræves,
at kommunen går ind som lejer og at der oprettes en langtidslejekontrakt. 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.
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Ifølge det endelige driftsbudget er den årlige lejeafgift pr. m2 beregnet til 747 kr. (når servicearealtilskuddet er
fratrukket).
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Punkt 10.

Boligforeningen Fjordblink, afd. 35, Godsbanen - 175 almene ungdomsboliger endelig anskaffelsessum (skema C)
2013-14707
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender en endelig støtteberettiget anskaffelsessum
på 190.144.000 kr.,
et kommunalt grundkapitalindskud på 13.310.000 kr.,
en kommunal garanti på 104.822.000 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet,
en gennemsnitlig årlig starthusleje på 803 kr. pr. m2 (fratrukket ungdomsboligbidrag) samt
at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 168 kr. pr. m2 pr. år,
hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20 %.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen Fjordblink, afd. 35, v/ Alabu Bolig, Brohusgade 2B, 9000 Aalborg.
Projekt
Boligerne er opført som etagebebyggelse på Godsbanearealet på byggefelt 1A13. Boligerne er etableret i en
ejerlejlighed for sig i en ny afdeling, nr. 35. Den del af stueetagen, der orienterer sig mod Campustorvet er
etableret som en ejerlejlighed for sig, der ejes og drives af en eller flere private investorer. Tanken er at etablere funktioner ud mod torvet, der kan skabe liv og mangfoldighed i området.
Byggeriets art

Antal boliger

Husleje pr. måned
skema B
1)

Husleje pr. måned
skema C
1)

etagebyggeri

175 stk. 2-rums á 50 m2

3.325 kr.

3.346 kr.

2

1 ) I huslejen pr. måned er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 168 kr. pr. m pr. år.

Det samlede bruttoetageareal er på i alt 8.740 m2.
Det er oplyst, at byggeriet overholder energikravene til lavenergibygninger, klasse 2015 i bygningsreglement
2010 i overensstemmelse med de krav, der er stillet i lokalplan 1-1-110 for Godsbanearealet.
Skema A blev godkendt på byrådsmøde, den 13.12.2010
Skema B blev godkendt på byrådsmøde, den 30.05.2011, pkt.17.
Byggeskadefond
Byggeskadefonden har ved 1 års eftersynet konstateret væsentlige byggeskader.
Det drejer sig om følgende skader:








Altangange har fald mod bygning og opfugtning af facaden
Utætte, fejlplacerede fuger ved yderdøre
Manglende sålbænke ved vinduer og facader
Svigt i facadebeklædning af zink og aluminium
Vindspærre eksponeret for vejrlig.
Ventilering af facadebeklædning
Svigt i afvanding – ”grønne tage”.

Byggeskadefonden har anslået at udbedring af byggeskaderne for hele bebyggelsen vil beløbe sig til ca.
29,7 mio. kr.
Byggeskadefonden har ved brev af 14. august 2014 overfor boligforeningen givet tilsagn om at ville dække
95 % af udgifterne til udbedring af de anerkendte byggeskader for den almene boligdel i bebyggelsen (afd.
35 og 36). Boligforeningen skal selv dække 5 % af udgifterne, hvilket anslås til et beløb på i alt ca.1.483.500
kr. for begge afdelinger. Andelen for afd. 35 anslås til 1.233.500 kr.
Afdelingen har fra driftens opstart en reguleringskonto med en saldo pr. 31.12.2014 på 869.527 kr. udgiften
til udbedring af byggeskaderne vil blive reguleret herpå, og det resterende beløb på 363.973 kr. vil blive
dækket af hovedforeningens dispositionsfond. Udgiften vil således ikke påvirke huslejen.
Udgifterne til udbedring af byggeskaderne for erhvervsarealerne i stueetagen skal afholdes af de private
ejere.
Der pågår i øjeblikket en syn og skønssag. Udbedringsarbejderne kan derfor ikke igangsættes før den er
afsluttet.
Byggeskadefonden vil rejse en regressag mod de ansvarlige for skaderne.
Ændringer i forhold til skema B:
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Projektet er i princippet uændret i forhold til skema B.
Økonomi:
Den samlede stigning i anskaffelsessummen i forhold til skema B er på 1.382.000 kr. svarende til en stigning
på 159 kr. pr. m2 eller 0,7 %. Det svarer til en samlet anskaffelsessum på 21.756 kr. pr. m2.
Maksimumbeløbet for almene ungdomsboliger påbegyndt i 2011 er på 21.610 kr. pr. m2 incl. et energitillæg
2
på 1.070 kr. pr. m boligareal, da der er tale om etagebyggeri.
Byggeriet skal finansieres indenfor nævnte beløb og ifølge almenboligloven må maksimumbeløbet inkl.
energitillæg godkendt ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C). Dog kan der godkendes en overskridelse som følge af ekstraudgifter til regulering af entreprisekontrakter som følge af, at
byggeperioden har været længere end den gældende 1-årige fastprisperiode. Denne indeksering kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumbeløbet.
Anskaffelsessummen er steget med 1.382.000 kr. hvilket svarer til indekseringsbeløbet.
Stigningen i entrepriseudgifterne på 4.083.000 kr. skyldes blandt andet valg af en bedre type epoxygulve,
foldedøre for at gøre boliger til 2-rums boliger samt opgradering af inventar m.m.
Reduktionen i grundudgifterne på 1.300.000 kr. skyldes at tilslutningsafgifterne er blevet mindre end anslået
ved skema B.
Reduktionen i omkostninger på 1.401.000 kr. skyldes mindre udgifter til byggelånsrenter og øvrige finansielle
udgifter.
Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(91%)

Kommunal
grundkapital
(7%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

Årlig kommunal
ungdomsbolig
bidrag 2)

- - - Kr. - - Skema B
Ændring

188.762.000
+ 1.382.000

171.773.000
+ 1.258.000

13.213.000
+ 97.000

3.775.000
+ 28.000

Ikke beregnet
0

294.000
0

Skema C

190.144.000

173.031.000

13.310.000

3.803.000

104.822.000

294.000

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantien er beregnet af det långivende realkreditinstitut til 60,58 % af lånebeløbet.
2): Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag. Bidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og
2
udgør 168 kr. pr. m pr. år for tilsagn meddelt i 2011. Heraf betaler kommunen 20 % og staten 80 %.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.
Husleje
Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 5 kr. i forhold til skema B til 971 kr. pr. m2. Heraf udgør kapitaludgifterne 650 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 321 kr. pr. m2 pr. år.
Den gennemsnitlige starthusleje, hvor der er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 168 kr. pr. m 2, udgør 803
kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Kortbilag
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Punkt 11.

Boligforeningen Fjordblink, afd. 36, Godsbanen – 35 almene familieboliger – endelig
anskaffelsessum (skema C)
2013-14707
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender en endelig støtteberettiget anskaffelsessum
på 60.856.000 kr.,
et kommunalt grundkapitalindskud på 4.260.000 kr.,
en kommunal garanti på 33.565.212 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet og
en gennemsnitlig årlig starthusleje på 826 kr. pr. m2.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen Fjordblink, afd. 36, v/ Alabu Bolig, Brohusgade 2B, 9000 Aalborg.
Projekt
Boligerne er opført som etagebebyggelse på Godsbanearealet på byggefelt 1A13. Boligerne er etableret i en
ejerlejlighed for sig i en ny afdeling, nr. 36. Den del af stueetagen, der orienterer sig mod Campustorvet er
etableret som en ejerlejlighed for sig, der ejes og drives af en eller flere private investorer. Tanken er at etablere funktioner ud mod torvet, der kan skabe liv og mangfoldighed i området.
Byggeriets art

Antal boliger

Husleje pr. måned
Skema B

Husleje pr. måned
Skema C

etagebyggeri
etagebyggeri
etagebyggeri

6 stk. 2-rums á ca. 79 m2
23 stk. 3-rums á ca.96 m2
6 stk. 4-rums á ca.111 m2

5.411 kr.
6.576 kr.
7.604 kr.

5.437 kr.
6.608 kr.
7.640 kr.

2

Det samlede bruttoetageareal er på i alt 3.342 m .
Det er oplyst, at byggeriet overholder energikravene til lavenergibygninger, klasse 2015 i bygningsreglement
2010 i overensstemmelse med de krav, der er stillet i lokalplan 1-1-110 for Godsbanearealet.
Skema A blev godkendt på byrådsmøde, den 13.12.2010
Skema B blev godkendt på byrådsmøde, den 30.05.2011, pkt.16.
Byggeskadefond
Byggeskadefonden har ved 1 års eftersynet konstateret væsentlige byggeskader.
Det drejer sig om følgende skader:








Altaner på Blok A. Fald mod bygning og opfugtning af facaden
Utætte, fejlplacerede fuger ved yderdøre
Manglende sålbænke ved vinduer og facader
Svigt i facadebeklædning af zink og aluminium
Vindspærre eksponeret for vejrlig
Ventilering af facadebeklædning
Svigt i afvanding – ”grønne tage”

Byggeskadefonden har anslået at udbedring af byggeskaderne for hele bebyggelsen vil beløbe sig til ca.
29,7 mio.kr.
Byggeskadefonden har ved brev af 14. august 2014 overfor boligforeningen givet tilsagn om at ville dække
95 % af udgifterne til udbedring af de anerkendte byggeskader for den almene boligdel i bebyggelsen (afd.
35 og 36).
Boligforeningen skal selv dække 5 % af udgifterne, hvilket anslås til et beløb på i alt ca. 1.483.500 kr. for
begge afdelinger. Andelen for afd. 36 anslås til 250.000 kr.
Udgiften dækkes af hovedforeningens dispositionsfond. Der er allerede dækket 124.950 kr. af dispositionsfonden jf. referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 15. juni 2015, da Byggeskadefonden på dette tidspunkt havde oplyst, at de samlede udgifter til udbedringen var skønnet til 15,0 mio. kr.
Det resterende beløb på 125.050 kr. vil blive dækket af hovedforeningens dispositionsfond. Udgiften vil således ikke påvirke huslejen.
Udgifterne til udbedring af byggeskaderne for erhvervsarealerne i stueetagen skal afholdes af de private
ejere.
Der pågår i øjeblikket en syn og skønssag. Udbedringsarbejderne kan derfor ikke igangsættes før den er
afsluttet.
Byggeskadefonden vil rejse en regressag mod de ansvarlige for skaderne.
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Ændringer i forhold til skema B:
Projektet er i princippet uændret i forhold til skema B.
Økonomi:
Den samlede stigning i anskaffelsessummen i forhold til skema B er på 475.000 kr. svarende til en stigning
på 142 kr. pr. m2 eller 0,8 %. Det svarer til en samlet anskaffelsessum på 18.209 kr. pr. m2.
2

Maksimumbeløbet for almene familieboliger påbegyndt i 2011 er på 18.090 kr. pr. m incl. et energitillæg på
1.070 kr. pr. m2 boligareal, da der er tale om etagebyggeri.
Der var budgetteret med en anskaffelsessum der var lidt under det gældende maksimumbeløb. Dette beløb
må ikke overskrides ved skema C. Dog kan der godkendes en overskridelse som følge af ekstraudgifter til
regulering af entreprisekontrakter som følge af, at byggeperioden har været længere end den gældende 1årige fastprisperiode. Denne indeksering kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumbeløbet.
Anskaffelsessummen er steget med 475.000 kr. hvilket svarer til indekseringsbeløbet.
Stigningen i entrepriseudgifterne på 1.402.000 kr. skyldes blandt andet opgradering af inventar, håndlister i
rustfrit stål, blokvæg i fællesrum og molokker.
Reduktionen i grundudgifterne på 502.000 kr. skyldes at tilslutningsafgifterne er blevet mindre end anslået
ved skema B.
Reduktionen i omkostninger på 425.000 kr. skyldes mindre udgifter til byggelånsrenter og øvrige finansielle
udgifter.
Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
91%

Kommunal
grundkapital
7%

Beboerindskud
2%

1) Kommunal
garanti

- - - Kr. - - Skema B
Ændring

60.381.000
+ 475.000

54.947.000
+ 432.000

4.227.000
+ 33.000

1.208.000
+ 9.000

Ikke beregnet
0

Skema C

60.856.000

55.379.000

4.260.000

1.217.000

33.565.212

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi (markedsværdien).
Garantien er beregnet af det långivende realkreditinstitut til 60,61 % af lånebeløbet.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.
Husleje
Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 4 kr. i forhold til skema B til 826 kr. pr. m 2. Heraf udgør kapitaludgifterne 547 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 279 kr. pr. m2 pr. år.
2

Den gennemsnitlige starthusleje udgør 826 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Kortbilag
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Punkt 12.

Vivabolig – 90 almene ungdomsboliger - Kjellerupsgade 12 / Søndergade 62 - Endelig
anskaffelsessum (skema C)
2013-34643
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender en endelig støtteberettiget anskaffelsessum
på 97.245.000 kr.,
et kommunalt grundkapitalindskud på 6.807.000 kr.,
en kommunal garanti på 65,22% vedrørende realkreditlån kr. 88.493.000 til finansiering af projektet,
en gennemsnitlig årlig starthusleje på 790 kr. pr. m2 (fratrukket ungdomsboligbidrag) samt
at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 168 kr. pr. m2 pr. år,
hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20 %.
Beslutning:
Anbefales
Udvalget finder det utilfredsstillende, at der er så stor en overskridelse i forhold til skema B.
På baggrund af flere lignende tilfælde ønsker Udvalget at få fremsendt en generel liste over merforbrug i
forhold til den godkendte entrepriseudgift ved skema B.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig, Vesterbro 23, 9000 Aalborg, afdeling 10 (tidligere Boligselskabet Limfjorden, afdeling
33)
Ungdomsboligerne er skabt ved omdannelse og udvidelse af en eksisterende kontorbygning samt ny tilbygning. Ungdomsboligerne er sammenbygget med nabobygningen (tidligere Symfonien), hvor der ligeledes
bygges nye almene ungdomsboliger.
Intentionen har været at skabe liv i et spændende område, hvor der er meget variation i bebyggelsen. Området rummer såvel bygninger med industrielle udtryk og mindre byhuse inden for kort afstand. Med udgangspunkt i forskelligheden i bybilledet er kontorbygningen nu ændret til en moderne bebyggelse, der fortolker stedets muligheder samtidig med, at den oprindelige bygningsstruktur er bevaret.
2

Byggeriet er i 5 etager og indeholder 90 ungdomsboliger, der gennemsnitligt har en størrelse på 50 m . Det
samlede boligareal er 4.500 m2.
Byggeriets art
Etagebebyggelse

Antal boliger

Husleje pr. måned
Skema B

Husleje pr. måned
Skema C

3.292 kr.

3.292 kr.

90 stk. 2-rums boliger med
bad/toilet og køkken (50
m 2)

Huslejen er eksklusive forbrugsafgifter og er angivet med fradrag af ungdomsboligbidrag på 168 kr. pr. m2
pr. år.
Skema A blev godkendt i byrådet den 14. juni 2010 (pkt. 20).
Skema B blev godkendt i byrådet den 9. maj 2011 (pkt. 6).
Ændringer i forhold til skema B:
De samlede grundudgifter er reduceret med 1.079.000 kr., hvilket skyldes en besparelse i tilslutningsafgifterne på 1.224.000 kr. Denne besparelse er gennemført ved at brug af det etablerede system til den eksisterende bebyggelse.
Entrepriseudgifterne er steget med 5.944.481 kr., hvilket skyldes, at bygherre efter udbud og efter godkendelse af skema B, har valgt materialer af bedre kvalitet til bebyggelsen.
Omkostningerne er steget med 2.235.199 kr., hvilket primært skyldes, at byggelånsrenterne er forhøjet på
grund af en forlænget byggetid, samt at beløbet var budgetteret for lavt.
Den samlede stigning i anskaffelsessummen er 7.197.000 kr. i forhold til den anskaffelsessum, der blev godkendt ved skema B. Beløbet svarer til en overskridelse på 7,4%. Da skema B anskaffelsessummen (med
visse undtagelser) ikke må overskrides herefter, er konsekvensen, at overskridelsen skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. På den måde kommer overskridelsen ikke direkte til at påvirke huslejen i
afdelingen. Denne bestemmelses formål er alene at beskytte den nye afdelings lejere mod huslejestigning
forårsaget af uforudsete udgifter under byggeriet.
Økonomi
Den samlede støtteberettigede anskaffelsessum, der nu søges godkendt, er således uændret i forhold til
skema B. Anskaffelsessummen er 21.610 kr. pr. m2.
Rammebeløbet for almene ungdomsboliger påbegyndt i 2011 er 21.610 kr. pr. m2 inkl. et energitillæg på
1.070 kr. pr. m2 boligareal, da der er tale om etagebyggeri.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 31 %, håndværkerudgifter 56 % og omkostninger & gebyrer 13 %
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Den gennemsnitlige årlige husleje er beregnet til 958 kr. pr. m 2. Heraf udgør kapitaludgifterne 659 kr. og de
øvrige driftsudgifter, eksklusive forsyningsudgifter 299 kr. pr. m 2 pr. år.

Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(91%)

Kommunal
grundkapital
(7%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

Årlig kommunal
ungdomsboligbidrag 2)

Se nedenfor

ca. 152.000
-800

- - - Kr. - - Skema B
Ændring

97.245.000
0

88.493.000
0

6.807.000
-

1.945.000
-

Skema C.

97.245.000

88.493.000

6.807.000

1.945.000

151.200

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens
værdi (markedsværdien). Garantien er beregnet af det långivende realkreditinstitut til 65,22 % af lånebeløbet.
2): Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag. Bidraget er en løbende ydelse,
der er indeksreguleret og udgør 168 kr. pr. m 2 pr. år for tilsagn meddelt i 2010. Heraf betaler kommunen 20%
og staten 80%.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af
Staten.
Husleje
Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema B.
Den gennemsnitlige starthusleje, hvor der er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 168 kr. pr. m2, udgør 790
kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegninger af projektet
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Punkt 13.

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune
2014-002592
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på
handleplan for boligplacering af flygtninge.
Beslutning:
Til orientering
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Sagsbeskrivelse
Enslydende indstilling fremsendes af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til Familie- og Socialudvalget
og Beskæftigelsesudvalget.
På fælles udvalgsmøde mellem Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget 28. oktober 2014
blev ”Handleplan for boligplacering af flygtninge” behandlet og godkendt. Efterfølgende blev ”Opfølgning på
handleplan for boligplacering af flygtninge” fremlagt til orientering i Familie- og Socialudvalget 23. februar
2015 samt By- og Landskabsforvaltningen 5. februar 2015.
Aalborg Kommune skal i 2015 modtage 587 flygtninge, samt forventer at skulle modtage 642 flygtninge i
2016. Hertil kommer familiesammenføringer. Det forventes derfor, at Aalborg Kommune i gennemsnit skal
modtage mindst 50 flygtninge pr. måned. Antallet kan være 60-70 pr. måned fra november 2015, da der pga.
sommerferieafvikling i Udlændingestyrelsen ikke er blevet visiteret det forventede antal i perioden juliseptember 2015. På baggrund af erfaringen indtil nu, så forventes der at være få familier iblandt, mens hovedparten er enlige.
Kommunen er forpligtiget til at finde bolig til nyankomne flygtninge. Antallet af flygtninge samt det faktum, at
de fleste flygtninge, der modtages i kommunen, ankommer som enlige betyder, at der er behov for et stort
antal boliger med tilstrækkelig lav husleje. Pr. 1. september vil nyankomne flygtninge få integrationsydelse
frem for kontanthjælp, hvilket betyder en reduktion i indtægten, og hvilket dermed har stor betydning for,
hvilke boliger kommunen kan anvise.
I nærværende indstilling er redegjort for de forskellige muligheder, der anvendes for at sikre det tilstrækkelige antal boliger til de nye flygtninge. Der anvendes en kombination af de nævnte muligheder, for at håndtere
boligplaceringen af det aktuelle antal flygtninge.
Såfremt der ikke opnås tilstrækkelig volumen vha. en kombination af de forskellige boligløsninger er alternativet at indlogere nyankomne flygtninge på hotel, vandrehjem, i campinghytter el.lign. Dette med store udgifter til følge både til indkvarteringen men også til administrative ressourcer.
Forventet niveau for husleje
Den maksimale husleje inkl. forbrug for en enlig vurderes at være 4.000 kr./md. Her vil kunne opnås boligstøtte på ca. 500 kr. samt 800-1.200 kr. i særlig støtte efter LAS § 341 (Lov om aktiv service).
Den maksimale husleje inkl. forbrug for en familie vurderes at være 8.000 kr./md. Her vil kunne opnås boligstøtte på ca. 1.500-3.000 kr. afhængig af antallet af børn. Familier kan (oftest) ikke modtage særlig støtte
efter LAS § 34.
Ved boligplacering i en gennemgangsbolig er der i lovgivningen fastsat et månedligt beløb som flygtningene
maksimalt må opkræves. For en enlig flygtning er dette kr. 2.122 inkl. forbrugsudgifter.
Orientering om igangværende initiativer
Anvendelse af almene boliger, herunder ungdomsboliger gennem AKU-Aalborg
Ifølge Lov om almene boliger § 59, stk. 1 og 2, i daglig tale 25%-reglen, har kommunen anvisningsret til hver
fjerde ledige bolig i den almene boligsektor. Det omfatter også ungdomsboliger. Retten har ikke hidtil været
udnyttet fuldt ud.

1

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er IT-understøttelse til beregning af særlig støtte efter LAS § 34 efter at der med
de seneste lovændringer er indført loft efter støtten. Socialafdelingen er derfor nødsaget til at foretage manuelle beregninger, som er
yderst ressourcekrævende. IT-leverandøren har meldt ud til kommunerne, at korrekt IT-understøttelse forventes at gælde fra primo
januar 2016.
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Der har i 2015 været afholdt stormøde med de almene boligselskaber, samt været afviklet en række møder
med de enkelte boligselskaber for at oplyse om behovet for boliger til flygtninge samt drøfte samarbejdet.
Dette har betydet en øget indmelding af ledige boliger.
Flere af de almene boligselskaber har tilkendegivet, at de er positive overfor at etablere kollektive bofællesskaber. Dette betyder f.eks. at en 4-værelses lejlighed anvendes til bolig for 3 personer, men at den enkelte
får egen lejekontrakt og dermed ikke hæfter for de andre beboere. Dertil monteres lås på indvendige døre,
så hver beboer kan aflåse privat værelse. Der er etableret enkelte kollektive bofællesskaber, og der arbejdes
på løbende at øge antallet. By- og Landskabsforvaltningen har beslutningskompetencen i forhold til at godkende eventuel etablering af deleboliger. Denne mulighed kan anvendes som permanent bolig. Med denne
løsning opnås en lav husleje pr. person.
Økonomi:
Der er 100 % statslig refusion på tomgangsleje. Dvs. perioden fra boligen stilles til kommunes rådighed og
indtil flygtningene flytter ind.
Istandsættelsesudgifter ved fraflytning betales af lejer. Udgifterne garanteres af Aalborg Kommune overfor
udlejeren og inddrives efterfølgende hos lejeren.
For deleboliger gælder, at der skal indbetales depositum for hvert enkelt værelse/person i boligen i stedet for
et kommunegaranteret indskudslån. Der skal påregnes ekstra kommunal administration i denne boligform,
da der kræves et godt match af beboerne samt afregning af depositum skal afklares.
Samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen om anvendelse af ældreboliger
Ældre- og Handicapforvaltningen har stillet ledige ældreboliger til rådighed for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er tale om ældreboliger, som har vist sig vanskelige at leje ud til ældre borgere f.eks. på
grund af indretning mv.
Økonomi:
Økonomi efter samme forhold som boliger i den almene sektor.
Før visitering er såvel Boliganvisningen samt rådgivere i Socialcenter Integration opmærksom på prislejeniveau. Det kan betyde, at der er boliger, som ikke anvendes og/eller skal deles af to personer.
Anvendelse af boliger i den private sektor
Lov om kommunal anvisningsret giver kommunen mulighed for at udbetale en godtgørelse til en privat udlejer, hvis der indgås en aftale om kommunal anvisningsret til hver fjerde bolig i en privat udlejningsejendom.
Således kan der skabes incitament til at stille lejemål i den private sektor til rådighed.
For at kunne anvende loven om kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme kræver det, at der
annonceres offentligt. Der er derfor siden februar 2015 annonceret på Aalborg Kommunes hjemmeside.
Primo 2015 blev der også annonceret i Nordjyske samt sendt direkte henvendelser til relevante aktører i den
private boligsektor. Dette gentages ultimo 2015. Der har dog endnu ikke været private udlejere, der har vist
interesse for at indgå aftale om kommunal anvisningsret.
Herudover kan andre private lejemål anvendes, såfremt udlejer ønsker at udleje til flygtninge uden at have
aftale om anvisningsret. Der vil ikke være mulighed for at udbetale en økonomisk godtgørelse. De private
udlejere kan få en såkaldt § 70-aftale, hvilket betyder, at der gives samme sikkerhed for dækning af udgifter,
som der gives til de almene boligorganisationer. Denne sikkerhed omfatter depositum og forudbetalt husleje
samt garanti for lejers istandsættelsesforpligtigelser ved fraflytning.
Aalborg Kommunes boliganvisning modtager løbende henvendelser fra private borgere primært med tilbud
om udlejning af huse. Disse henvendelser sorteres ift. pris, beliggenhed, kvalitet mv.
Aalborg Kommune anvender endnu ikke privat indkvartering, forstået som udlejning af enkeltværelser hos
privatpersoner. Ved at lave privat indkvartering opfylder kommunen ikke den lovmæssige forpligtigelse om at
anvise egen bolig til en flygtning, dvs. at boligen kun kan være midlertidig. Som midlertidig boliger har forvaltningen indtil nu valgt at etablere større gennemgangsboliger, som beskrevet herunder.
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Økonomi:
Administrationen ift. Samarbejdet med private udlejere er væsentlig mere tidskrævende end samarbejdet
med de almene boligorganisationer, hvor der er et formaliseret samarbejde med faste rutiner.
Udover godtgørelse har kommunen ikke økonomiske forpligtigelser ifm. anvisningsretten ud over, hvad en
almindelig § 70-aftale indeholder. Udlejer er i forbindelse med anvisningsretten sikret dækning af husleje fra
første dag kommunen får anvisningsret indtil udlejning sker.
Der er for Aalborg Kommune100 % statslig refusion på udgifter til depositum og forudbetalt husleje samt
tomgangsleje i permanente boliger i den private sektor på samme vis som i den almene sektor.
Der er 100 % statslig refusion på udgifter til godtgørelse til private udlejere, som indgår aftale om kommunal
anvisningsret. Dette kræver dog, at Aalborg Kommune skal reservere midler til dækning af refusion hos staten, før der indgås aftaler. Aalborg Kommune har derfor reserveret 500.000 kr. hos Statens Administration.
Etablering af gennemgangsboliger
Der er behov for at have ledig kapacitet af boliger, når der modtages mange flygtninge på én gang, og der er
derfor etableret gennemgangsboliger til midlertidig boligplacering. Det kan være hensigtsmæssigt at anvende gennemgangsboliger til de flygtninge, som afventer familiesammenføring, da de ved familiens ankomst
får et ændret boligbehov.
Ved brug af gennemgangsboliger er det hensigtsmæssigt at have få steder med mange værelser af hensyn
til drift og administration.
Den første gennemgangsbolig blev etableret pr. 1. februar 2015, og der er pr. 1. oktober 2015 123 pladser i
gennemgangsboliger. Der er begyndt at være udflytninger, hvilket løbende frigiver ledige pladser, men ikke
tilstrækkelige ift. antallet, der er behov for i følgende måned. Der vurderes således at være den nødvendige
kapacitet til og med november. I december bliver der behov for ca. 30 nye pladser, samt yderligere 100-150
pladser i første halvår 2016. Nye lokaliteter fremlægges for Magistraten til godkendelse.
Borgmesterens Forvaltning og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forestår i samarbejde forhandling af
husleje og betingelser. Hvis kommunen indgår lejemål med henblik på videreudlejning til flygtninge, er der
ikke lovmæssige krav om deponering.
Aalborg Kommune har på nuværende tidspunkt fravalgt modulboliger (containere eller pavilloner) som gennemgangsboliger. Samarbejdet med et af de almene boligselskaber om denne opgave er umiddelbart ikke
muligt ift. gældende lovgivning. Muligheden er fundet for omkostningsfuld at realisere, hvis kommunen selv
skal indkøbe og opstille modulboligerne.
Økonomi:
Ved boligplacering i en gennemgangsbolig er der i lovgivningen fastsat et månedligt beløb, som flygtningene
max. må betale. For en enlig flygtning er dette kr. 2.122 inkl. forbrugsudgifter. Dette beløb dækker ikke de
reelle bolig- og forbrugsudgifter, hvorfor der vil være en udgift for kommunen. Herudover er der udgifter til
inventar de steder, som ikke lejes møbleret.
Der er statslig refusion på tomgangsleje på samme måde som i permanente boliger.
Orientering om boligløsninger, der kan iværksættes
Aalborg Kommune ejer en del endnu ikke bebyggede grunde til boliger, som kan bringes i spil til at skaffe
permanente boliger.
Kommunen kan udbyde et attraktivt beliggende areal til boligbyggeri, hvor køberen gennem udbudsvilkår
forpligter sig til at opføre boliger, som kommunen har 100 % anvisningsret på. Kommunen garanterer tomgangslejen i en passende periode, der giver bygherren investeringssikkerhed. Efter denne passende periode
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kan bygherren fortsætte som udlejer eller sælge bygningerne videre. Modellen er tænkt til at fungere i
vækstområder hvor investorerne kan se et forretningspotentiale for medvirken i løsningen.
Det vil være en økonomisk fordel at vælge kommunale arealer, der allerede er byggemodnede, så der ikke
skal bruges yderligere midler på at etablere en teknisk infrastruktur (fx veje, kloak, el, vand, fjernvarme, internet, belysning). By- og Landskabsforvaltningen udarbejder forslag til model for udbud. Forslag til lokaliteter fremlægges for Magistraten til godkendelse.
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Punkt 14.

Garantistillelse jf. Almenboliglovens § 98 til sikring af brandsikringssystemet i Lejerbo
2015-002800
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ansøgningen om, at der stilles garanti jf.
Almenboliglovens § 98 til udskiftning af brandsikringssystemet i Lejerbo Aalborgs afdeling 713-0.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Lejerbos afdeling 713-0 består af en blanding af ungdoms-, ældre- og plejeboliger. Da man opførte
plejehjemsdelen blev byggeriet opført med et ABDL-anlæg (Automatisk BranddørLukningsAnlæg), hvormed
dørene til de enkelte boliger lukker i tilfælde af, at der opstår røg/ brand inden for brandsektionen. ABDLanlægget er godkendt af rette myndighed.
Anlæggets funktion er dog pt. afhængigt af ventilationssystemet. Man har konstateret, at beboerne ikke
tænder for emhætten når de laver mad og samtidig er der konstateret flere steder, hvor udsugningen er
blændet af. Disse faktorer giver fortsat anledning til fejlalarmer med det eksisterende anlæg, da detektorerne
ikke kan skelne mellem mados, cigaretrøg og røg fra en brand.
Blinde alarmer har i 2014 kostet kr. 450.000, da der naturligvis ved hver hændelse skal reageres på
alarmerne. Denne udgift betales af beboerne.
Da dørene til de enkelte boliger lukker som de skal når alarmen udløses, oplever nogle beboere, at de ikke
selv kan åbne dørene igen, da dørene samtidigt automatisk binder (vha. dørpumper) for at afskærme boligen
mod brand. Med de hyppige blinde alarmer udgør dette et stort problem for visse beboere.
For at imødegå udgiften og sikre at beboerne ikke oplever genen ved de mange blinde alarmer, er der ønske
om en større ombygning af anlægget. Der vil blive opsat nye brandmeldere, nyt alarmbord og en ombygning
af dørpumper. Pga. problematikken med fejlalarmer pga. manglende udsugning, vil man i stedet montere
intelligente detektorer som er i stand til at skelne mellem de forskellige typer af os og røg.
D. 27. februar 2015 mødtes repræsentanter fra AK (BLF og ÆH) med Lejerbo og deres rådgiver på sagen
(fra Niras). Her gennemgik Lejerbo de tekniske udfordringer samt den løsning der var forslået. Herudover
forklarede de, at den tekniske løsning ville være økonomisk rentabel ift. de udgifter de pt. har på blinde
alarmer. Dog kan afdelingen pga. deres økonomiske status ikke optage lån uden 100 % kommunegaranti.
På baggrund af dette møde har Lejerbo på deres organisationsbestyrelsesmøde d. 20. august 2015
godkendt, at der fremsendes en anmodning om kommunegaranti. Garantien henviser til et 10-årigt
kontantlån på kr. 1.163.000.
Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør kr. 12,16 pr. m² årligt, svarende til en stigning
på 1,26 %.
Den tekniske løsning af problemet er derfor den mest økonomisk holdbare og det anbefales at kommunen
stiller 100 % garanti for lånet jf. Almenboliglovens § 98. Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån, jf. §
118, stk. 4, 3. pkt., med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder.
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Punkt 15.

Forlængelse af forsøgsperiode for anvendelse af kombineret udlejning i en almen
boligafdeling
2013-42358
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forlængelse af forsøgsperioden med
kombineret udlejning i Boligforeningens Vanggårdens, afdeling 8.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.11.2015
kl. 08.30

Side 46
1 afaf270

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Siden april 2014 har afdeling 8 i Boligforeningen Vanggården været med i et forsøg med kombineret udlejning. Forsøget løber i perioden fra 1. april 2014 til 31. marts 2016. Forsøget er iværksat med tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Forsøget
er iværksat i 2 boligområder i Danmark. Henholdsvis i Vejle og i Aalborg, hvor de konkrete boligafdelinger
har haft svært ved at arbejde sig ud af den såkaldte ”ghettoliste”.
Formålet med forsøget er at undersøge om udlejningsredskabet; kombineret udlejning, kan anvendes til at
forbedre beboersammensætningen i boligafdelinger, hvor der ikke er efterspørgsel efter ledige boliger. Udgangspunktet har været, at redskabet; fleksibel udlejning, hvor boligsøgende der opfylder nærmere fastsatte kriterier, har fortrinsret til en ledig bolig, er et bedre og mere effektivt redskab end kombineret udlejning.
Men fleksibel udlejning er kun et effektivt redskab i de områder/byer, hvor der er stort pres på boligmarkedet. Der hvor det ikke er tilfældet, kan enhver flytte direkte ind i en ledig almen bolig og der er således ingen
pointe i at arbejde med en fortrinsret. Kombineret udlejning kan her bruges til at forhindre, at boligsøgende
som bidrager negativt til beboersammensætningen flytter ind i boligområder, som i forvejen har mange beboere uden for arbejdsmarkedet. Problematikken med manglende efterspørgsel på ledige boliger, gør sig
dog også gældende i forhold til dette redskab, da det er nødvendigt, at der er boligsøgende på ventelisten,
som er i arbejde, og som kan flytte ind i den ledige bolig. For at komme ud over denne udfordring er det ifølge loven muligt at lade boliger stå tomme i op til et år, med henblik på at annoncere for at tiltrække boligsøgende i beskæftigelse til de ledige boliger. Det betyder dog at boligorganisationer og kommuner
får udgifter til tomgangsleje indtil det lykkes at leje boligen ud.
Kombineret udlejning har nu været gældende for Vanggårdens afdeling 8 i lidt over et år, og indsatsen viser
en positiv effekt på flere måder, hvis man måler ud fra forskellige nøglepersoners oplevede effekt. Dermed
sagt, at beboerne oplever tryghed og glæde ved at bo i afdelingen og omtaler boligområdet i positive vendinger i større udstrækning end tidligere oplevet af såvel boligsocial projektleder, gårdmænd og administration i øvrigt.
Afdeling 8 ligger i et område, hvor stort set samtlige omkringliggende boligafdelinger er almene og enten har
foretaget eller står for at skulle i gang med gennemgribende renoveringer. Derfor har dette forsøg også haft
til formål at skærme netop afdeling 8 for de konsekvenser, som en midlertidig genhusning for de omkringliggende afdelinger kunne medføre af negativ indvirkning på en i forvejen klemt afdeling.
Der har i det seneste år været igangsat forskellige initiativer i forhold til at ændre boligafdelingens image,
blandt andet har beboerne givet afdelingen navnet ”Grønneparken”, for at identificere for omverden, at afdelingen i realiteten er en moderne, velfungerende og meget tidssvarende bebyggelse, som indeholder mange
af de kvaliteter, som rent faktisk efterspørges af boligsøgende i dag.
Endvidere har der været initiativer til at skabe en prøvebolig, som af forskellige kan afprøves i kortere perioder, så man rent faktisk får mulighed for at ”mærke”, hvordan det vil være at bo i Grønneparken, ligesom der
har været brugt penge på annoncering og tomgangsleje.
Alt i alt er den økonomiske status, at der ved udgangen af 2015 (efter 1,5 år) er brugt ca. 1/2 af midlerne i
projektet på opr. kr. 2,5 mio., hvilket er mindre end forventet. Pengene er brugt til tomgangsleje og annoncering med en udgiftsfordeling på ca. 50/50.
Fraflytningsprocenten i afdelingen er faldet mere end forventet, men om den tendens skyldes samfundsmæssige forhold, eller det kan begrundes i indsatsen i øvrigt, er det ikke pt. muligt at give et kvalificeret svar
på, på grund af den naturlige forsinkelse der er i at fremskaffe evidensbaseret statistiske data. Samme udfordring gør sig gældende for initiativet i Vejle.
Ministeriet har været i kontakt med såvel projektet i Vejle som i Aalborg på baggrund af henvendelser om en
mulighed for at forlænge projektperioden, og oplyser at imødekomme en forlængelse på 1 år, så relevante
data kan indsamles og således, at der er en vis samtidighed i, hvornår de 2 forsøg afsluttes. Det vil være
hensigtsmæssigt i forhold til at få afklaret en endelig og konkret effekt af udlejningsredskabet Kombineret
udlejning.
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Punkt 16.

Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklaration - Boligforeningen Bakkebo, afdeling 1 Granlien 1
2014-190481
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der indgås aftale med Boligselskabet
Bakkebo om frikøb af tilbagekøbsdeklaration tinglyst i boligselskabets afdeling 1, Granlien 1, 9000 Aalborg.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Byråd godkendte 14. september 2009 (punkt 7), at indgå aftaler efter den såkaldte ”Københavnermodel” om frikøb af tilbagekøbsdeklaration i konkrete boligorganisationers afdelinger.
Tilbagekøbsdeklaration blev i 1950’erne og starten af 1960’erne tinglyst på en række ejendomme, som Aalborg Kommune solgte til boligorganisationer. Deklarationen giver kommunen ret til efter 80 år, at overtage
grunden til den oprindelige salgspris med tillæg af bygningernes værdi på overtagelsesdagen, fastsat på en
uvildig vurdering. Kommunen vil på disse ejendomme kunne overtage grunden igen i en periode fra 2032 til
2042.
Aftalen fra 2009 blev, efter byrådets godkendelse, forhandlet mellem BL, Landsbyggefonden og repræsentanter for boligorganisationerne som besluttede at følge beregningsprincipperne i den såkaldte ”Københavnermodel” som boligorganisationernes mulighed for frikøb af tilbagekøbsdeklarationen.
Stort set alle berørte boligselskaber, valgte at indgå aftale om at købe sig fri af deklarationen, blandt andet
fordi deklarationen udelukker en given afdeling for renovering o.a. større forandringer.
Kun Boligselskabet Bakkebo valgte i 2009, at man ikke ønskede at frikøbe sig af deklarationen. Imidlertid er
Boligforeningen Bakkebos afdeling 1 opført i midten af 1950’erne, og det kan derfor blive nødvendigt, inden
for en rimelig fremtid at overveje behovet for en renovering. På den baggrund har Aalborg Kommune modtaget en henvendelse fra boligorganisationen, som nu ønsker at købe sig fri af tilbagekøbsdeklarationen.
Boligforeningen Bakkebo har i mail af 12.08.2015 meddelt, at organisationsbestyrelsen i boligselskabet ønsker at videreføre processen om frikøb, og at man forventede, at der blev truffet endelig beslutning på et
ekstraordinært afdelingsmøde 14. september 2015. I mail af 24. september 2015 fra Bakkebo oplyses, at
sagen nu er behørig behandlet og godkendt beboerdemokratisk.
Med henvisning til Boligforeningen Bakkebos ønske om at frikøbe afdeling 1, beliggende på Granlien 1, 9000
Aalborg er der nu foretaget beregning for at fastsætte frikøbsværdien pr. 2015:

Granlien 1 (26.06.2015)
1)

Oprindelig grundkøbesum

Grundværdi

Tilbagekøbsår

Restløbetid

Frikøbsværdi

303.128

27.644.300

2034

19

7.786.368

1

Beregning jf. Københavnermodellen:
(grundværdi - købspris)/(1+4%)^n-40% (hvor n er restløbetid i antal år)
Diskontoen er fastsat til 4 % p.a.
Beløbet er herefter reduceret med 40 %

Provenuet fra frikøbet tilgår AK Arealer, Projekt Areal- og bygningserhvervelse, ubestemt formål, til modgåelse af merforbrug/mindreindtægter.
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Punkt 17.

Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 9. pulje
2015-002641
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
Bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for følgende ejendomme:

Louisendalvej 1, Gudumlund, 9280 Storvorde
Borupvej 85, St. Ajstrup, 9240 Nibe
J.F. la Coursvej 1, 9293 Kongerslev
Halkærvej 22, Bislev, 9240 Nibe
Dankærvej 14, Ulsted, 9370 Hals.
Beslutning:
Godkendt
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Sagsbeskrivelse
Opgaven er opfølgning på kommunens landdistriktspolitik, som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om
ved mødet den 6. december 2012 (punkt 6).
Økonomien til projektet blev godkendt ved byrådets budgetforhandlinger i oktober 2013 og fremgår af Investeringsoversigten 2014-17, s. 183.
Konsulentkontrakt (og strategi) blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. december 2013
(punkt 15).
1. pulje (nedrivning af tre ejendomme) blev godkendt på byrådets møde den 26. maj 2014 (punkt 13).
Status: Nedrevet.
2. pulje (nedrivning af fire ejendomme) blev godkendt på byrådets møde den 18. august 2014. Her blev det
også godkendt, at By- og Landskabsudvalget i 2014 og 2015 kan træffe byfornyelsesbeslutninger vedr. nedrivning, istandsættelse eller opkøb af forfaldne ejendomme.
Status: Nedrevet.
3. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 4. september
2014 (punkt 5).
Status: Nedrevet.
4. pulje (nedrivning af en ejendom) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 2. oktober 2014
(punkt 9).
Status: Nedrevet
5. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 23. oktober
2014 (punkt 9).
Status: Nedrevet.
6. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 5. februar
2015 (punkt 11).
Status: Nedrevet
7. pulje (nedrivning af fire ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 7. maj 2015
(punkt 3 ).
Status: Nedrevet
8. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 13. august
2015 (punkt 13 ).
Status: Nedrives i 4. kvartal 2015.
9. pulje
Formål
Det overordnede formål er at nedrive (eller istandsætte) skæmmende og usunde bygninger i landdistriktet.
Bygningerne nedrives med hjemmel i § 8, stk. 2, nr. 3 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer (Bekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013 af Lov om byfornyelse og udvikling af byer).
Indsatsen skal gøre det mere attraktivt at bo og færdes i kommunens landdistrikter, så man kan tiltrække
ressourcestærke indbyggere og borgere. Samtidig forventes en afsmittende effekt, således at der skabes
grundlag for private investeringer.
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Denne pulje består af 5 frivillige nedrivninger:
Adresse
Louisendalvej 1, Gudumlund, 9280 Storvorde

Begrundelse
Ubeboet. Ejendommen er beliggende synligt ud til vejen, midt i
Gudumlund. Landzone. Ejendommen har oprindelig fungeret
som landsbyskole og bolig. Der er ikke planer om at bygge på
grunden igen. Ejendommen var på listen i Landdistriktsgruppens
oprindelige registrering fra 2012.

Borupvej 85, St. Ajstrup, 9240 Nibe

Tidligere bolig med udhus beliggende midt i St. Ajstrup, ud til
offentlig vej. Landzone. Den nuværende ejer har købt ejendommen fra et dødsbo. Der er ikke planer om at bygge på grunden
igen. Kommet til forvaltningens kendskab efter en henvendelse
fra ejeren.

J.F. la Coursvej 1, 9293 Kongerslev

Udtjent tidligere mejeribygning og en tom bolig beliggende synligt ud til offentlig vej i den sydlige del af Kongerslev by. Ligger i
byzone. Kommet til forvaltningens kendskab efter en henvendelse fra de tre lokale ejere. Nedrivningen åbner mulighed for
bebyggelse af grunden i privat regi. Det eksisterende plangrundlag giver mulighed for opførelse af boliger.
Støtte til nedrivning skal betragtes i et bredere perspektiv end
blot fjernelse af skæmmende bygninger. Nedrivningen bør betragtes som et forsøg på at skubbe gang i lokal byudvikling og
bevaring af landsbyen, idet ansøger har planer om opførelse af
rækkehuse på grunden.

Halkærvej 22, Bislev, 9240 Nibe

Skæmmende og ubeboet ejendom beliggende midt i Bislev by.
Ejendommen ligger i landzone. Synlig beliggenhed til gene for
omgivelserne. Den er kommet til forvaltningens kendskab efter
en besigtigelse i området.

Dankærvej 14, Ulsted, 9370 Hals

Ruinøs ejendom, der består af beboelsesbygning med indbygget udhus samt fritliggende udhus. Bygningerne har en synlig
beliggenhed ud til offentlig vej. Ejendommen ligger i landzone.
Der har tidligere været karosseriværksted på grunden, og ejendommen er registreret på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. Udgifter til afhjælpning af evt. forurening på grunden er
ikke omfattet af nedrivningsaftalen. Hvis der findes forurening på
grunden, kan det være en løsning, at bygningerne kun nedrives
til soklen. Ejendommen var på listen i Landdistriktsgruppens
oprindelige registrering fra 2012.

Ejendomsblade med beskrivelse af de enkelte ejendomme er vedhæftet som bilag.
Nedrivningerne gennemføres af Aalborg Kommune ved en af kommunen udpeget entreprenør.
Kommunen dækker samtlige udgifter ved nedrivningen.
Forholdet til anden planlægning
Nedrivning af bygningerne vil ikke være i strid med kommuneplanen for de enkelte områder, som foreskriver
en fastholdelse og udvikling af landsbyerne som fremtidige attraktive lokalsamfund.
Miljø
I nedrivningsprojekterne foretages screening og kortlægning for PCB, bly, asbest og andre miljøfarlige stoffer
samt bortskaffelse, jf. gældende lovgivning på området.
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Tidsplan
De fysiske arbejder med nedrivningerne forventes igangsat i 1. kvartal 2016.
Økonomi
Udgiften til nedrivning af bygningerne er anslået til i alt ca. 770.000 kr.
Finansieringen sker med en fordeling på 60 % statslige midler og 40 % kommunale midler.
Udgiften finansieres over den afsatte ramme på investeringsoversigten, projektnummer XA-9210150002
Forfaldne huse i landdistrikter.
Der blev ved budgetforhandlingerne i oktober 2013 afsat en rammeøkonomi på 12,7 mio. kr. i 2014 og 11,0
mio. kr. i 2015 til nedrivning og istandsættelse af skæmmende bygninger. Rammen forudsætter statslig medfinansiering på 60 %. Budgetmæssigt er der dog sket en reducering på grund af justerede statslige og kommunale rammer, således at budgettet i 2015 lyder på en rammeøkonomi på 6 mio. kr. Budgetmæssigt er der
tale om to forskellige puljer, dels en pulje til landsbyfornyelse og dels en ordinær byfornyelsespulje.
Kommunen er ikke forpligtet til at bruge hele den tildelte ramme.
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Bilag:
Ejendomsskema - Louisendalvej 1
Ejendomsskema - Borupvej 85
Ejendomsskema - J.F La Coursvej 1
Ejendomsskema - Halkærvej 22
Ejendomsskema - Dankærvej 14
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Punkt 18.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Orientering om Skrænten, Nørresundby, boliger til udsatte borgere.
Orientering vedrørende boliger i Hals.
Orientering om renovering af Fjordblink, afd. 10, Peter Freuchens Vej.
Orientering vedrørende detailhandel i forbindelse med byudviklingsplan for Hals.
Orientering om Viking Kollegiet, modernisering.
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Punkt 19.

Forbedring af fremkommeligheden på Vesterbro
2015-029044
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at de
fremkommelighedsfremmende tiltag, der er redegjort for i sagsbeskrivelsen, iværksættes.
Beslutning:
Udsat, idet udvalgets bemærkninger indarbejdes i et nyt løsningsforslag.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Vesterbro fra Østre Alle til Limfjordsbroen er trafikalt hårdt belastet med overbelastning af flere kryds og med
køproblemer store dele af dagen, især morgen og eftermiddag. De 8 signalanlæg på strækningen skal sikre,
at trafikken kan afvikles sikkert gennem krydsene, og at sidevejstrafikken kan afvikles uden urimelige forsinkelser.
Trafiktætheden på Vesterbro er på op til ca. 24.000 biler i døgnet. Vejprofilet giver ikke mulighed for at øge
færdselsarealet med flere spor eller foretage krydsudvidelser uden at inddrage vejareal forbeholdt busser,
cyklister, eller fodgængere. Herudover ligger signalanlæggene meget tæt varierende mellem 60 m og 210 m,
hvilket gør det umuligt at etablere en grøn bølge. Udfordringen er derfor under disse forudsætninger at afhjælpe de nuværende trængselsproblemer, og at sikre bedst mulige forhold for alle trafikanter.
Muligheden for et såkaldt adaptivt styringssystem, dvs. en dynamisk tilpasning af signalanlæggene på
grundlag af en løbende trafikregistrering i alle kryds via et større antal detektorer, er tidligere undersøgt, men
på grund af en meget kompleks trafiksituation på Vesterbro viste der sig at være for stor usikkerhed om effekten. I forbindelse med en fremtidig udskiftning af signalanlæggenes styreapparater kan der vise sig nye
teknologske muligheder, men en mærkbar forøgelse af kapaciteten på strækningen er dog urealistisk.
På baggrund heraf er der med konsulentbistand gennemført en kvalitativ analyse af trafikforholdene på Vesterbro (bilag 1), hvori er påvist flere årsager til kødannelser og periodevis trafikalt sammenbrud. Med baggrund heri er der opstillet en handlingsplan samt udarbejdet forslag til konkrete tiltag, der skal sikre en bedre
trafikafvikling på den centrale del af Vesterbro mellem Hasserisgade og Borgergade.
Problembeskrivelse
Den eksterne analyse har påvist flere problemstillinger, der kan sættes ind overfor. Det mest markante problem, der er observeret, er trafikafviklingen i dobbeltkrydset ved Hasserisgade og Prinsensgade. Her overstiger den samlede trafikbelastning kapacitetsgrænsen med det resultat, at trafikken ofte bryder sammen i
myldretiden om eftermiddagen med lange køer til følge, der strækker sig ad Vesterbro mod syd og ad Hasserisgade. Årsagen hertil er grundlæggende, at 2 spor fra Vesterbro syd og 2 spor fra Hasserisgade bliver til
1 spor frem mod Vingårdsgade.
Målinger af rejsetider på hele strækningen fra Østre Allé til Limfjordsbroen viser, at der især i nordgående
retning om eftermiddagen forekommer meget lange rejsetider, op mod omkring 20 min, og i særlige situationer endnu mere, mens de maximale rejsetider i sydgående retning er betydeligt mindre. Den afgørende årsag til de meget lange rejsetider er forsinkelser som følge af blokeringer for den gennemgående og indsvingende trafik ved Hasserisgade – Prinsensgade.
Et særligt problem er bussernes rejsetid over Limfjordsbroen mod syd ved køkørsel frem mod Borgergade.
Afmærkningen og trafikafviklingen over broen frem mod Borgergade medfører, at busserne kører i den yderste vognbane frem mod broen, hvor køen oftest afvikles langsommere end i den inderste vognbane, der
fører frem til højresvingsbanen mod Gl. Strandvej. En ændring af forholdene, så busserne i stedet kan benytte den inderste vognbane vurderes at ville medføre en væsentlig tidsgevinst for busserne.
Strategi og forslag til forbedringer
På baggrund af analysen anbefales det, at der gennemføres en trafikal strategi, der sikrer rimelig gennemkørsel af Vesterbro i ét gennemgående spor. Det sker ved at ”dosere” trafikken ind mod Vesterbro på Limfjordsbroen og syd for Hasserisgade. Begge steder er der bedre plads til de kødannelser, der altid vil opstå i
myldretiden, end på den centrale del af Vesterbro.
Doseringen sker allerede i dag og fungerer stort set tilfredsstillende fra nord på Limfjordsbroen, men kan
suppleres og forbedres gennem en ændret afvikling af bustrafikken over broen mod syd. Den ændrede dosering kan gennemføres ved etablering af et såkaldt ”forsignal” mellem Borgergade og Gl. Strandvej.
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Forsignalet etableres som et fremskudt signal før Borgergade. Sammen med en ændring af højresvingsbanen mod Gl. Strandvej til en kombineret bus- og højresvingsbane vil signalet give busserne mulighed for at
køre forbi køen i ligeudsporet, når der ikke er kø i højresvingssporet, og herved komme forrest i køen ved
Borgergade. Inden forsignalet etableres, gennemføres der en nærmere undersøgelse af den potentielle tidsgevinst for busserne og de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser. Muligheden for en lukning af den vigepligtsregulerede udkørsel fra Gl. Strandvej vurderes i den forbindelse.
Fra syd skal doseringen ske før Hasserisgade og på Hasserisgade for at begrænse blokering af krydsområdet. Doseringen foreslås gennemført ved en række ændringer på de tilstødende strækninger og i selve Tkrydset, som bl.a. omfatter:
 Ændring af det højre spor på Vesterbro til højresvingsbane frem mod Prinsensgade startende umiddelbart før Kirkegårdsgade. Der indføres venstresvingsforbud fra Vesterbro mod Kirkegårdsgade.
 Ændring af det højre svingspor på Hasserisgade til busbane, så der fremover kun bliver ét venstresvingsspor
 Etablering af venstresvingsmulighed for cyklister fra syd mod Hasserisgade samt optimering af signalstyringen
Krydset ved AKKC´s parkeringsplads udgør i myldretiderne en trafikal flaskehals. Her foreslås det venstre
spor fra nord ændret til et rent venstresvingsspor, der giver mulighed for bedre udnyttelse af kapaciteten og
en forbedring af sikkerheden. Herudover ændres der ikke på den grundlæggende signalstyring i de øvrige
signalregulerede kryds på Vesterbro, men der gennemføres justeringer og tilpasning af de enkelte signalanlæg for at løse lokale problemer og optimere forholdene til den trafikale situation. De konkrete ændringer er
beskrevet i bilag 2.
Ifølge den eksterne analyse fungerer samordningen, dvs. koordineringen mellem signalerne på strækningen,
rimeligt, men tager ikke tilstrækkelig hensyn til håndtering af køtrafik, herunder indsvingende trafik. Samordningen vil derfor blive gennemgået og optimeret bedst muligt.
De foreslåede tiltag kan gennemføres med følgende etapeopdeling:
 Etape 1: Dosering ved Hasserisgade, justering af signalindstillinger ved Prinsensgade, Vingårdsgade, Algade og Urbansgade samt forbedring af samordningen mellem signalerne
 Etape 2: Forbedret fremkommelighed for bustrafikken på Limfjordsbroen mod syd frem mod Borgergade, etablering af venstresvingsbane på Vesterbro mod AKKC’s parkeringsplads samt opfølgende
justeringer, der kan opstå behov for.
Etape 1 kan udføres delvis i 2015 afhængig af bl.a. vejrforholdene.
Økonomi
På anlægsbudgettet er der i 2015 afsat 0,5 mio. kr. til projekt Fremkommelighed – Midtbyen (grøn bølge).
Udgiften til gennemførelsen af foreslåede tiltag til forbedring af fremkommeligheden (bilag 2 og 3) på Vesterbro beløber sig til 1,0 – 1,2 mio. kr. inkl. konsulentudgiften. Etape 1 gennemføres inden for rådighedsbeløbet
i 2015.
Udgiften vedr. forbedring af fremkommeligheden for bustrafikken på Limfjordsbroen er anslået til ca. 300.000
kr., som forventes afholdt, under Kollektiv Trafiks midler til forbedring af fremkommelighed for kollektiv trafik.
Øvrige foreslåede forbedringer under etape 2 af fremkommelighedsprojekt er ikke budgetsat.
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Bilag:
"Forbedring af fremkommeligheden på Vesterbro – en kvalitativ analyse”, juni 2015
Forslag til forbedringer - "Forbedring af fremkommeligheden på Vesterbro"
Afmærkningsplan - Vesterbro Hasserisgade-Prinsensgade
Afmærkningsplan - Vesterbro Borgergade
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Drøftelse vedrørende henvendelse til Vejdirektoratet.
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Punkt 21.

Forslag til indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune
2015-049615
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender forslag til indsatsplan til bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg kommune.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen har udarbejdet forslag til ny indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo
samt vejledning til bekæmpelse.
Forslag til indsatsplan gælder for hele Aalborg kommune og kan træde i kraft efter endelig vedtagelse i Byrådet.
Forslag til indsatsplan har været i intern høring i By- og Landskabsforvaltningen, Miljø- og Energiforvaltningen samt Aalborg Forsyning. Der er ikke fremkommet bemærkninger fra disse.
Ifølge bekendtgørelse 2009-09-10 nr. 862 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, skal forslag til indsatsplan
offentliggøres efter kommunalbestyrelsens vedtagelse med en mulighed for indsigelser i minimum 8 uger.
Hvis dette forslag til indsatsplan vedtages, vil der derfor være en 8 ugers offentlig høringsfase, hvorefter
planen kan vedtages og offentliggøres endeligt. Hvis indsatsplanen vedtages endeligt, vil der være pligt til
bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo for alle grundejere i hele kommunen.
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Bilag:
Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo_endelig_rettet version.docx
Vejledning til bekæmpelse_rettet version.docx
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Punkt 22.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet
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Punkt 23.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet
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Punkt 24.

Henvendelse fra byrådsmedlem H. P. Beck - Forslag til bedre udnyttelse af P-pladser
2015-053769
Byrådet har på mødet den 19. oktober 2015 besluttet at fremsende sagen til behandling i By- og
Landskabsudvalget.

Byrådsmedlem H. P. Beck har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den 19.
oktober 2015:
”For at sikre optimale forhold for både fremkommelighed og parkering, ønsker Liberal Alliance en bedre
udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Midt- og Vestbyen. Der er i forslaget ingen planer om
byggeri af yderligere pladser, hvilket gerne skulle holde omkostningerne på et minimum, men blot en bedre
udnyttelse af de allerede eksisterende pladser.
at udvide området med "1 timer (8-18) (8-14) P-licens gyldig" til Dannebrogsgade. (lilla)
at udvide området med "1 timer (8-18) (8-14) P-licens gyldig" til Karolinelundsvej. (lilla)
at udvide området med "1 timer (8-18) (8-14) P-licens gyldig" til Vestre Havnepromenade mellem C.A
Ole-sens Gade og Jernbanebroen. (lilla)
at udvide området med "1 timer (8-18) (8-14) P-licens gyldig" til Fjordmarken (i det mindste indtil man bygger
noget andet)
at By- og Landskabsforvaltningen kontakter Kvickly i Dannebrogsgade mhp. at udnytte P-pladserne uden for
åbningstiden
at By- og Landskabsforvaltningen kontakter Netto på Vesterbro mhp. at udnytte P-pladserne uden for
åb-ningstiden
at By- og Landskabsforvaltningen kontakter CW Obel ejendomme mhp. at udnytte P-huset i aften- og nattetimerne ikke mindst i perioden hvor anlægsarbejde med Letbanen pågår".

Beslutning:
Drøftedes, idet udvalget bemærker, at forvaltningen sender skrivelse til ejere af private parkeringsanlæg med
opfordring til at stille pladserne til rådighed udenfor normal åbningstid. Udvalget bemærker endvidere, at
udvidelsen af parkeringslicensområdet er omfattet af nuværende vedtaget parkeringshandlingsplan. Øvrige
emner vil indgå som forslag i en revidering af parkeringspolitikken.
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Punkt 25.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Tur til materielgårde mv. d. 19. nov. 2015
Workshop Stigsborg Havnefront d. 23. nov. 2015.
Samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalg i Region Nordjylland, forslag fra Brønderslev
Kommune
Politisk Forum d. 14. og 15. april 2016.
Orientering vedrørende Egnsplanvej.
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Punkt 26.

Eventuelt
Beslutning:
Intet
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Punkt 27.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt
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