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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service
2016-014727
Oprindelig indstilling: Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag om, at Aalborg
sammen med de øvrige ICS-kommuner Aarhus og Odense tilslutter sig Københavns kommunes forslag om i
et kommunalt netværk at indsende et fælles forslag om frikommuneforsøg med overtagelse af koordinerende
opgaver fra statsforvaltningen i forhold til International Citizens Service (borgerservice for internationale), og
at den fysiske placering af opgaven i Aalborg placeres i International House, North Denmark, Rantzausgade
4, Aalborg.
Ny anbefaling:
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at sagen bortfalder med henvisning til nedenstående bemærkning.
Bemærkning:
Magistraten udsatte sagen i mødet den 4. april 2016.
Byrådet godkendte i mødet den 25. april 2016 (punkt 6) ansøgning om frikommunenetværk med de 11
nordjyske kommuner.
Københavns Kommune, Aarhus Kommune og Odense Kommune har indsendt fælles ansøgning om
ICS-frikommuneforsøg til Social- og Indenrigsministeriet. Aalborg Kommune har i den forbindelse meddelt
Social- og Indenrigsministeriet, at Aalborg Kommune gerne vil være en del af udmøntningen for at sikre en
ensartet national løsning.
Beslutning:
Sagen bortfalder.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I de fire store byer i Danmark, henholdsvis København, Aarhus, Odense og Aalborg findes den koordinerede
indsats i forhold til Internationale borgere kaldet International Citizens Service (herefter ICS).
International Citizen Service (ICS) består i dag af et samarbejde mellem den kommunale Borgerservice,
SKAT, Statsforvaltningen og Workindenmark.
Nogle af de opgaver, der bliver varetaget i ICS’en drejer sig om indrejse af internationale borgere, herunder
udstedelse af CPR nummer og EU registreringsbevis. Men disse opgaver er kun en del af den samlede servicepakke. Rådgivning om job, netværk, bolig og fritidsaktiviteter, daginstitution, skole og mange andre områder er opgaver som allerede varetages delvist af International House og af Borgerservice.
Der er fra statens side lagt op til, at man i den nærmeste fremtid (forventet inden sommer 2016) skal træffe
beslutning om den fremtidige organisering af ICS. På baggrund af en evalueringsrapport udarbejdet af Deloitte vedr. ICS’erne blev der i 2013 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som har præsenteret tre mulige modeller for den fremtidige organisering af ICS:
1.
2.
3.

En model hvor Statsforvaltningens myndighedsopgaver overgår til kommunerne,
En model hvor de kommunale myndighedsopgaver overgår til Statsforvaltningen,
En model hvor myndighedsopgaverne deles mellem Statsforvaltningen og kommunerne, men samlokaliseres i én fysisk indgang (som det er tilfældet i dag).

Erfaringerne fra det nuværende samarbejde med Statsforvaltningen har medført en del udfordringer, og det
er Borgerservice og International House North Denmarks vurdering, at Statsforvaltningen ikke ville kunne
løfte hele myndighedsopgaven, hvis de fik den overdraget.
Endvidere fremgår det af den tværministerielle arbejdsgruppes forslag, at en evt. overdragelse af de kommunale myndighedsopgaver til Statsforvaltningen vil betyde en adskillelse af myndigheds- og serviceindgangen, da Statsforvaltningen ikke kan levere servicetilbud.
ICS i Nordjylland
International House, North Denmark har været i kontakt med Statsforvaltningen og her afventer man Regeringens udspil.
Der er god begrundelse for, at den samlede indrejseopgave (udstedelse af cpr. nr. samt EU registreringsbevis) bliver en kommunal opgave, så man i ICS regi, på vegne af kommunen har mulighed for at tilpasse den
service til lokale og regionale forhold, som kan være meget forskellige fra område til område.
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Nedenunder ses antal henvendelser i de fire ICS’er.
Henvendelser i de fire ICS 2014 fordelt på myndigheder
ICS
Fremmødte i
visitationen

København

Odense

Aarhus

Aalborg (2)

I alt

25.929

3.226

2.806

2.546

34.507

5.897
5.046
13.184
1476
417

1.332
730
1.394
739
124

1.060
1.116
1.148
486
101

1.816
682
214
421
57

10.105
7.574
15.940
3.122
699

Telefon

4.611

510

1.274

125

6.520

Mail

2.350

576

1.420

449

4.795

I alt

32.890

4.312

5.500

3.120

45.822

Statsforvaltning
Skat
Borgerservice
WIDK
-heraf STAR (1)
International
Community (kun
Aarhus)

1: I tallene for Workindenmark/STAR indgår dels den informations-/og vejledningsindsats Workindenmark
yder til fremmødte i ICS dels over henvendelser vedrørende opholdstilladelser, som Workindenmark har
overtaget i Odense, Aarhus og Aalborg. I København varetager SFR fortsat denne funktion (I bilag 1 tabel 2
er tallene vedrørende henvendelser om disse ydelser til de to myndigheder opgjort særskilt)
2: ICS i Aalborg har fælles adresse med Statsforvaltningens EU-ekspedition, der således er den eneste indgang i Aalborg (Nordjylland) til Statsforvaltningens service, mens der i de andre 3 kommuner også findes
Statsfor-valtningskontorer på andre adresser. Henvendelser til Statsforvaltningen i Aalborg dækker således
over alle kunder, der møder op i Statsforvaltningen for at få registreringsbevis i ICS’ens åbningstid

Kilde: Årsrapport for International Citizen Service 2014 udgivet af Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering

Magistraten besluttede i møde den 24. juni 2013, at Aalborg Kommune tilbyder en samarbejdsaftale med de
øvrige nordjyske kommuner om udstedelse af cpr.nr. og sundhedskort til kommunernes internationale tilrejsende borgere.
Frikommuneforsøg
Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommunesystem i perioden 2016-2019, hvor udvalgte
kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.
Der er fra Social- og indenrigsministeriets side opfordret til, at man indgår i netværk/partnerskab om frikommuneforsøg, som skal bidrage til forenkling af statslige regler samt udvikling af nye løsninger, der kan understøtte en bedre og mere effektiv lokal styring.
Ifølge den føromtalte evalueringsrapport lavet af Deloitte omhandlende ICS’en, er Københavnermodellen
med samlokalisering med den kommunale Borgerservice langt mere effektivt end en adskilt sagsbehandling.
For at sikre en høj dækningsgrad i servicen til international arbejdskraft og en høj grad af fleksibilitet anbefales her et frikommuneforsøg, hvor der sker en udvidelse af kommunens opgaver (ved Borgerservice) i forhold til varetagelse af opgaven om udstedelse af registreringsbevis. Herved opnås en mere holistisk service,
som dels kan nedbringe sagsbehandlingstiden samt udvide åbningstiden for de internationale borgere.
Dette sikrer dermed de bedst mulige betingelser for internationale borgere i Region Nordjylland.
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Københavns Kommune har indsendt ansøgningen om frikommuneforsøget. Og de øvrige ICS kommuner
anmodes om at melde sin interesse til.
Såfremt Aalborg Kommune melder sin interesse til forventes det, at de fire kommuner får ansøgningen udvalgsgodkendt inden den 26. april 2016, således den kan nå at blive indsendt til Indenrigsministeriet inden
fristens udløb den 1. maj 2016.
Økonomi
Det er en forudsætning for Aalborg Kommunes deltagelse i frikommuneforsøget, at staten kompenserer
kommunerne for de netto-merudgifter, der måtte være i forsøgsperioden.
Bilag: Udkast til ansøgning om ICS-frikommuneforsøg
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Bilag:
Udkast til ansøgning om ICS-frikommuneforsøg.docx
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Punkt 3.

Godkendelse af frikommuneforsøg
2016-004027
By- og Landskabsudvalget indstiller, at Magistraten godkender følgende emner:
1.
2.
3.
4.

Samarbejde mellem kommune og private parter om udvikling og drift af offentligt byrum.
Samarbejde mellem nabokommuner om helhedsplanlægning i det åbne land.
6-by samarbejde om afprøvning af diverse trafikreguleringer.
Mulighed for flere vindmøller langs motorvejene i Aalborg Kommune.

Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at sagen bortfalder med henvisning til nedenstående bemærkning.
Bemærkning:
Magistraten udsatte sagen i mødet den 4. april 2016.
Byrådet godkendte i mødet den 25. april 2016 (punkt 6) ansøgning om frikommunenetværk med de 11
nordjyske kommuner.

Beslutning:
Sagen bortfalder.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. Samarbejde mellem kommune og private parter om udvikling og drift af offentligt byrum
Det foreslås, at Aalborg Kommune sammen med 6 andre kommuner ansøger om et frikommuneforsøg, der
muliggør at gennemføre et forsøgsprojekt, der handler om samarbejde mellem private aktører og kommuner
om drift af offentlige byrum/områder.
Aalborg blev i efteråret 2015 inviteret til et samarbejde om at lave et forsøg med såkaldte BID-projekter
(Business Improvement Districts). Forsøgsprojektet har ud over de involverede kommuner deltagelse af KL
og Real Dania. Desuden deltager – som en vigtig partner – repræsentanter for private aktører. Hver kommune deltager med en konkret case.
Det krævede netværk mellem flere kommuner for ansøgning om godkendelse til et frikommuneforsøg er
således allerede etableret. For at kunne gennemføre de forskellige cases og afdække BID-modellens muligheder og barrierer, er det nødvendigt at kunne fravige forskellige gældende bestemmelser, og der er således
behov for en eller anden form for dispensationsmuligheder. Netværket/forsøgsprojektet har efter møde med
Erhvervs- og Vækstministeriet konkluderet, at den bedste mulighed er en ansøgning om et frikommuneforsøg.
Et BID er et afgrænset område, der opgraderes og forskønnes i kraft af et offentligt-privat partnerskab. BIDs
etableres sædvanligvis på initiativ af private aktører (ejendomsejere og/eller kommercielle lejere), med kommunens godkendelse, ud fra aktørernes fælles ønske om at finansiere og supplere de kommunale serviceydelser i et byområde (f.eks. ren- og vedligeholdelse, tryghed, forskønnelse mm.). Det er vigtigt at understrege, at BIDs ikke erstatter kommunale ydelser, men altid supplerer dem. BIDs er autoriseret gennem en
lovgivning, der definerer det overordnede formål samt ledelsesstruktur, funktioner og begrænsninger, men
det konkrete indhold bestemmes af aktørerne i hvert enkelt BID. Rammen er altså fast, men indholdet er
fleksibelt.
Et BID oprettes, hvis der er flertal for det blandt ejendomsejerne og/eller de kommercielle lejere. BIDs kan
involvere fra ganske få (i princippet to) til flere tusind private aktører. BID’et kan levere en bred vifte af ydelser, der finansieres af et obligatorisk kontingent, der indsamles fra alle ejendomsindehaverne og/eller kommercielle lejere inden for BID-området. Muligheden for at indkræve et obligatorisk kontingent kræver en national lovgivning (som vi pt. ikke har i Danmark). Ansvaret og den overordnede ledelse ligger i det enkeltes
BID’s bestyrelse.
Frikommuneforsøget skal kompensere for den pt. manglende lovgivning til gennemførelse af et BID.
Vores case er området omkring Tornhøj, hvor der opføres boliger (private, almene boliger, handicapboliger)
samt dagligvarebutik. Der ud over er der erhverv i forvejen. Nybyggeriet placeres rundt om et nyt offentligt
parkanlæg, ligesom Astrupstien går gennem området og er en vigtig faktor i byrum og pladsdannelse. Der er
således både offentlige, private og almene interessenter/aktører i området.
Holdet i forsøgsprojektet består ud over de kommunale aktører af Nybolig Erhverv og Himmerland Boligforening. Forsøgsprojektets mål er bl.a. at opstille en model for et samarbejde om driften af byrummet for således at afprøve BID-modellen i praksis. Lignende forsøg gennemføres i de øvrige kommuner, der deltager i
det samlede forsøgsprojekt.
Via forsøgsprojektet pågår der pt. drøftelser med Erhvervs- og Vækstministeriet med henblik på afklaring af,
om frikommuneforsøget er egnet til at afklare de lovmæssige udfordringer.
Konkret skal frikommuneforsøget give mulighed for gennemførelse via planloven eller byfornyelsesloven.
Der vil desuden være behov for visse særlige dispensationer fra gældende regler – ikke mindst i almenboligloven, da en af aktørerne er en almen boligorganisation.
2. Samarbejde mellem nabokommuner om helhedsplanlægning i det åbne land
Det foreslås, at Aalborg kommune sammen med 6 nabokommuner ansøger om et frikommuneforsøg, der
handler om at kortlægge muligheder og barrierer for at kommunerne kan indgå forpligtende samarbejder om
kommuneplanens åben-land interesser på tværs af kommunegrænserne. Forsøget skal være med til at give
nogle redskaber til fremtidige samarbejder omkring de interesser/bindinger, der er i det åbne land. Det drejer
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sig f.eks. om fastlæggelse af skovrejsningsområder, udpegninger af økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og naturområder, rekreative områder i forhold til at højne sundheden blandt befolkningen, turisme områder, landbrugsområder mm. på tværs af kommunegrænserne. Frikommuneforsøget skal
kompensere for den manglende tværgående planlægning af det åbne land med amternes nedlæggelse med
kommunalreformen pr. 1. januar 2007.
Aalborg Kommune sidder for bordenden i netværket Plan Cirkel Nord, som består af planlæggere fra de
nordjyske kommuner i Region Nordjylland. Mulighederne for at finde aktuelle samarbejdskommuner til frikommuneforsøget kan afdækkes via kontakter og dialog i Plan Cirkel Nord. I frikommuneforsøget bør der
også deltage medarbejdere fra det statslige niveau i kraft af Erhvervsstyrelsen som er ressortmyndighed på
planloven.
3. 6-by samarbejde om afprøvning af diverse trafikreguleringer
Det foreslås, at Aalborg Kommune i 6-by regi ansøger om et frikommuneforsøg, der muliggør afprøvning af
andre måder at trafikregulere på, end det er muligt i dag.
Som led i implementering af +BUS er det nødvendigt at ensrette flere gader. Ensretninger sker bla. for at
sikre, at +BUSsen får stor fremkommelighed og for at muliggøre etablering af flere parkeringspladser i gaderne. Da Aalborg er cykelby prioriteres cyklister også højt. Derfor forslås det, at cykling mod ensretningen
tillades og i samme omgang tillades også højresving i kryds for cyklister (nogle forsøg afprøves i dag rundt
om i landet for begge disse tiltag).
Af flere hensyn ønskes hastigheden på veje i boligområder og i midtbyen sat ned til påbudt 30 km/t. Ved en
lavere hastighed minskes støjen, og der skabes et mere trygt og trafiksikkert vejrum for alle trafikantarter.
Der skal i dag etableres fysiske foranstaltninger, såfremt 85% af alle trafikanter ikke allerede kører omkring
eller under 30 km/t. Der ønskes en fritagelse for etablering af fysiske foranstaltninger ved dette påbud selvom 85%-reglen ikke alle steder er overholdt. Begrundelsen er, at fysiske foranstaltninger ikke er hensigtsmæssige i forhold til tunge køretøjer (busser, renovation, lastbiler som der er mange af i midtbyen), det koster at anlægge, og der er øgede driftsomkostninger efterfølgende ved disse foranstaltninger.
I forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby, hvor der arbejdes med at skabe sikre skoleveje ønskes der
afprøvet 2 tiltag, nedtællingssignaler samt ’myldrekryds’. I dag skal nedtællingssignaler vises med tal. Disse
signaler kan ikke fungere sammen med trafikstyrende signalanlæg, hvorfor det ønskes at afprøve nedtællingsanlæg med en anden form for grafik f.eks en cirkel. Herudover har skolebørn – og forældre – udpeget
nogle kryds på skolevejene, hvor de føler sig meget utrygge. I den forbindelse ønskes myldrekryds afprøvet.
I de få forsøg, der har været afprøvet med myldrekryds, har fodgængere krydset fra alle retninger, mens
køretøjer og cyklister holder stille fra alle retninger. Der ønskes afprøvet myldrekryds, hvor både fodgængere
og cyklister krydser på samme tid, mens køretøjer holder stille fra alle retninger.
Der er pt. ikke kontakt til andre kommuner vedr. frikommuneforsøg, men udgangspunktet er 6-byerne, som i
givet fald vil blive kontaktet.
4. Mulighed for at placere vindmøller langs motorvejene
I ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller” er det i forhold til vejanlæg fastsat, at
der skal være en mindsteafstand mellem vindmøller og overordnede vej- og baneanlæg på 1 gange møllehøjden – regnet fra kant af vej eller nødspor eller fra nærmeste byggelinje, hvis disse er pålagt, til nærmeste
del af mølletårnet. I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllehøjden kan der optræde sikkerhedsmæssige
spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller, såsom fysiske konsekvenser fx nedfald eller visuelle
konsekvenser fx skyggekast. For møller længere væk end 1,7 gange møllehøjden vurderes der ikke at være
sikkerhedsmæssige problemer ved at placere vindmøller i forhold til veje og baner. Kommunerne er myndighed for egne veje og afstandskravene gælder kun statsveje. Disse afstandskrav er fastsat i 2011 – var tidligere 4 gange møllehøjden.
Placering af vindmøller langs motorvejene kan have visse fordele. Dels er der i forvejen en markant infrastruktur i landskabet. Dels er der støj for de omkringboende.
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Udlæg af nye vindmølleområder langs motorvejene vil på sigt kunne betyde, at der kan opstilles flere landvindmøller i kommunen, samtidig med at de områder, der ligger tæt på landsbyer og oplandsbyer, kan udtages af planlægningen.
Den nye opstillingsmåde kræver et frikommuneforsøg for at blive 100% effektiv.
Planloven:
 Der skal kunne ses bort fra de almindelige landskabelige hensyn indenfor 28*totalhøjden. Dette
gælder specielt afstand til eksisterende vindmøller.
 Der skal kunne ses bort fra vindmøllecirkulærets bestemmelser om "opstilling i letopfattelige geometriske mønstre", idet vindmøllerne langs motorvejene bør følge motorvejens forløb, og derfor opstilles i "snoede" kurver.
 Møller skal kunne opstilles, uden at der er præcis samme afstand imellem dem, på langs af motorvejen. Af hensyn til, at der kan være krydsende grøfter mv.
 Møller skal kunne opstilles på begge sider af motorvejen.
Naturfredningsloven:
 Der skal kunne dispenseres fra alle beskyttelseslinjer (ekskl. strandbeskyttelse), hvor motorvejen i
forvejen har "krænket" naturen. Hvis f.eks. en å krydses af en motorvej, bør å-beskyttelseslinjen ikke
være til hinder for, at der opstilles en mølle tæt på krydsningspunktet imellem å og motorvej.
Dette forslag bryder med den traditionelle udpegning af potentielle vindmølleområder, hvor man kun udpeger
områder, hvor der er minimum 600 m til nærmeste beboelser.
Der ligger spredte beboelser langs motorvejene. Med sædvanlige støj- og afstandskrav. Reglerne siger, at
afstands- og støjkrav ikke gælder, hvis ejer er reel medejer af et vindmølleprojekt. Sammenholdt med, at
udviklere allerede i dag, privatretligt, har mulighed for at opkøbe beboelse, og at kommunen har samme
mulighed, hvis man ønsker at fremme realiseringen af en vindmølleplanlægning, ses der i dette forsøg ingen
grund til at begrænse områdernes udbredelse af, at der i dag ligger spredt beboelse.
Dette forsøg åbner op for vindmølleområder på en del strækninger, beliggende f.eks. mindst 1 km fra landsbyer. Syd for Aalborg er der muligheder, men der er i særdeleshed muligheder ved E39 og E45 tæt på
Brønderslev Kommune.
Hvis det besluttes at gå videre med dette forsøg, vil der blive taget kontakt til Brønderslev Kommune med
henblik på at samle et netværk af kommuner, der samlet kan ansøge om godkendelse af et frikommuneforsøg om vindmøller.
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Punkt 4.

Drøftelse af forslag til emner til frikommuneforsøg
2016-010606
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at Magistraten drøfter til emner til frikommuneforsøg.
Mette Ekstrøm var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at sagen bortfalder med henvisning til nedenstående bemærkning.
Bemærkning:
Byrådet godkendte i mødet den 25. april 2016 (punkt 6) ansøgning om frikommunenetværk med de 11
nordjyske kommuner.
Beslutning:
Sagen bortfalder.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Social- og indenrigsministeren har i brev af 15. januar 2016 indbudt kommunerne til deltagelse i nyt frikommuneforsøg.
Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring
med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
For at fremme fælles ideudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke
nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.
Der kan læses mere om frikommuneforsøg på www.sim.dk og der er ansøgningsfrist den 1. maj 2016.
Magistraten er positiv i forhold til deltagelse i frikommuneforsøg, og vil gerne have udvalgene til at identificere relevante emner. Medio marts drøfter Magistraten emnerne og beslutter hvilke emner der skal videresendes til KKR med henblik på en fælles ansøgning om frikommuneforsøg.

Fra Ældre- og Handicapforvaltningen er der følgende forslag, der vurderes som relevante i frikommuneforsøg:
Ældre- og Sundhedsområdet
Etablering af plejehjemsbestyrelser og tilkøb af ydelser af plejepersonale.
Der ønskes mulighed for etablering af en plejehjemsbestyrelse med ansvar for driften af plejehjemmet.
Formålet med forsøget er frihed til lokalt at tilrettelægge plejehjemmets opgaveløsning med fokus på borgernes behov og høj faglig kvalitet.
Det opleves, at mange borgere på plejehjem har et ønske om at kunne købe forskellige ekstraydelser af
plejepersonalet.
Der henvises til vedlagte notat om selvstyre på to plejehjem for uddybende beskrivelse af forslagene.
Myndigheds- og Handicapområdet
Opkrævning af betaling for ledsagerudgifter
Det er ikke lovligt at opkræve betaling for borgere i kommunale tilbud for kommunens udgifter til løn, billetter,
rejser, ophold mv. til det personale, som yder støtte og socialpædagogisk bistand, herunder ledsagelse,
under sædvanlige ferier og udflugter
Formålet med et forsøg med borgerbetaling for ledsagelse til sådanne aktiviteter er at give mulighed for, at
borgere, som ikke er i stand til at færdes udendørs uden ledsagelse af kendt personale, selv betaler for ledsagerudgifter, der ligger ud over det fastsatte serviceniveau, kan gøre det. Herved tilsigtes en højere grad af
ligestilling mellem denne persongruppe og ikke-handicappede borgere.
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Bilag:
Godkendelse_ Ansøgning Frikommune – Selvstyre på 2 plejehjem.docx
Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf
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Punkt 5.

Godkendelse af forslag fra Sundheds- og Kulturudvalget til frikommuneforsøg
2016-010098
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at der gennemføres et frikommuneforsøg
om at opkræve gebyrer ved uafhentede reserveringer på bibliotekerne i samarbejde med de øvrige store
studiebyer.
Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at sagen bortfalder med henvisning til nedenstående bemærkning.
Bemærkning:
Magistraten udsatte sagen i mødet den 4. april 2016.
Byrådet godkendte i mødet den 25. april 2016 (punkt 6) ansøgning om frikommunenetværk med de 11
nordjyske kommuner.
Beslutning:
Sagen bortfalder.
Niels Thomas Krarup var fraværende.

Magistraten

Møde den 23.05.2016
kl. 09.00

Side 14
1 afaf380

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede den 25. januar 2016 at bede udvalgene om at identificere relevante emner til det
kommende frikommuneforsøg, som social- og indenrigsministeren har bedt om forslag til. Sundheds- og
Kulturudvalget drøftede sagen den 9. marts 2016, og forvaltningen har siden arbejdet videre med et antal
mulige frikommuneforsøg.
Opkrævning af gebyrer for uafhentede reserveringer på bibliotekerne
Der har tidligere været ønske om, at bibliotekerne kunne opkræve gebyrer for uafhentede reserveringer.
Status på Aalborg Bibliotekerne er, at 19% af reserveringerne ikke afhentes, og det estimeres, at der bruges
6 timer dagligt på at nedtage uafhentede materialer.
Københavns Kommune anmodede i 2015 daværende kulturminister Marianne Jelved om mulighed for at
kunne opkræve gebyrer for uafhentede reserveringer, hvilket ministeren i første omgang afviste. Københavns Kommune har derfor foreslået, at bibliotekerne i de store studiebyer (København, Roskilde, Odense,
Aarhus og Aalborg) i fællesskab ansøger om et frikommuneforsøg herom.
Da diskussionen også har været aktuel på Aalborg Bibliotekerne, indstilles det, at Sundheds- og Kulturudvalget foreslår Magistraten, at der gennemføres et frikommuneforsøg om at opkræve gebyrer ved uafhentede reserveringer i samarbejde med de øvrige store studiebyer.
Status på sundheds- og omsorgsområdet
Sundheds- og omsorgsdirektørerne i 6-byerne har drøftet mulighederne for, at 6-byerne kunne indgå i et
frikommuneforsøg på sundheds- og omsorgsområdet. Blandt de mulige emner er foreslået forskellige former
for tværsektorielt samarbejde, genoptræningsområdet, bevilling af hjælpemidler samt plejehjemstilsyn. De
foreslåede opgaveområder er i Aalborg Kommune placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen, og eventuelle
forslag om konkrete forsøg forventes derfor fremsat af Ældre- og Handicapudvalget.
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Bilag:
Forslag fra Københavns Kommune om forsøg med gebyropkrævning for uafhentede reserveringer på
biblioteksområdet
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Punkt 6.

Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-april 2016
2016-019881
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-april 2016.
Beslutning:
Til orientering.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april 2016 fremsendes nu til Magistraten.
Formålet med den ukommenterede virksomhedsrapport er at give Magistraten en aktuel og overordnet information om drift, anlæg og likviditet.
Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler).
Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort pr. en given dato, som 3-måneders gennemsnit og som 12måneders gennemsnit.
Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. ultimo april bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes koncernsystem få dage efter månedsskiftet.
Særligt vedrørende driften i virksomhedsrapporten for januar-april 2016
Der er endnu ikke sket afregning af den interne husleje i 2016, hvilket påvirker forbrugstallene i en række
forvaltninger.
I Borgmesterens Forvaltning, hvor indtægtsbudgettet er placeret, er nettoforbruget og forbrugsprocenten
således meget høj pga. af den manglende indtægt. I nogle forvaltninger er forbrugstallene og forbrugsprocenten derimod for lave, idet der ikke er sket den forudsatte opkrævning for årets første fire måneder.
I nedenstående tabel fremgår de forvaltningsvise forbrugsprocenter på serviceudgiftsområdet for januarapril. Forbrugsprocenterne er gengivet i henholdsvis korrigeret form (som hvis den interne husleje var blevet
opkrævet) og i ukorrigeret form (som de aktuelt fremgår i vedlagte virksomhedsrapport).
Forbrugsprocenter januar-april 2016 (serviceudgifter)
Vejledende forbrugsprocent 33,3%
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
I alt
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55,5%
31,0%
33,9%
33,3%

31,5%
39,4%
46,8%
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Bilag:
Bilag - Virksomhedsrapport januar-april 2016
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Punkt 7.

Godkendelse af ny tilslutningsaftale vedrørende Fælleskommunalt
Ledelsesinformationssystem (FLIS) 2016-2023
2016-023608
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter anbefaling fra Direktørgruppen, at Magistraten godkender ny
tilslutningsaftale vedrørende Fælleskommunalt
Ledelsesinformationssystem (FLIS), jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrunden for Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)
Direktørgruppen besluttede den 16. december 2014 at tilslutte Aalborg Kommune til FLIS, og finansieringen
skete via det budgetlagte beløb for de daværende ledelsesinformationsløsninger. FLIS er en fælleskommunal databank, som drives af KL/KOMBIT. Databanken anvendes til kommunale nøgletal og analyser.
Den nuværende årlige udgift til FLIS ligger på 1,2 mio. kr., og vil stige til 1,6 mio.kr. i 2018 pga. nye dataområder i FLIS.
Aalborg Kommune underskrev den endelige FLIS-kontrakt med KOMBIT i april 2015, hvorefter der påbegyndte en implementerings- og ibrugtagningsproces, som hovedsagelig havde fokus på FLIS datavaliditeten
og nøgletalsforståelse. FLIS indeholder på nuværende tidspunkt tre tværgående dataområder (Borger, personale og økonomi), og fire fagområder (Ældre, skoler, voksen/handicap, udsatte børn og unge). I 2018
forventes to nye dataområder, sundhed og beskæftigelse. I 2019 forventes endnu to ikke fastlagte dataområder i FLIS. Alle områder er obligatoriske ved FLIS-tilslutningen, således er det alle dataområder eller ingen
tilslutning til FLIS. FLIS data er ligeledes blevet tilgængeligt i Aalborg Kommunes ledelsesinformationsværktøj, således vil det være muligt, at integrere FLIS-nøgletal i Aalborg Kommunes egen ledelsesinformation til
Magistraten og byrådet mv.
Ny tilslutningsaftale vedrørende FLIS
KOMBIT har i foråret 2016 fremsendt en ny tilslutningskontrakt til alle kommuner gældende fra perioden
2016-2023. Den væsentligste ændring i den nye tilslutningsaftale i forhold til den tidligere tilslutningsaftale er
en væsentlig øgning af bindingsperioden fra 2 år til 8 år. KOMBIT kan opsige FLIS-kontrakten med kommunerne, såfremt alle kommuner ikke tilslutter sig den nye tilslutningskontrakt. Begrundelsen for, at alle kommuner skal tilslutte sig til FLIS, er, at det giver kommunerne og KL en bedre forhandlingsposition overfor
staten, fordi FLIS-data vil styrke viden, gennemsigtighed i og dokumentation af den kommunale opgavevaretagelse.
På nuværende tidspunkt er 80 kommuner tilsluttet FLIS. De øvrige 6-byer – dvs. Esbjerg, Odense, Aarhus,
København og Randers Kommuner - har tilsluttet sig den nye FLIS-tilslutningsaftale.
Teksten vedrørende bindingsperioden er formuleret således i tilslutningskontrakten:
”Tilslutningsaftalen træder i kraft ved dens underskrift og er uopsigelig for begge Parter indtil udgangen af
2023.
KL vil tidligst 4 år efter kontraktindgåelse foretage en høring i kommunerne vedrørende Systemets politiske
og tekniske målopfyldelse. På baggrund heraf vil KL’s bestyrelse evaluere Systemet. Vurderer bestyrelsen,
at der ikke længere er grundlag for at opretholde Systemet, bortfalder Tilslutningsaftalen 12 måneder efter,
at KOMBIT har meddelt Kommunen bestyrelsens beslutning”.
Punkt 8, Ikrafttrædelse og ophør, side 7 i Tilslutningsaftalen.
KOMBITs begrundelse og perspektivet for den længere bindingsperiode for FLIS er følgende:


At der etableres en robust projektøkonomi, der muliggør den fremadrettede og betydelige videreudvikling af FLIS, som KOMBIT varetager under stor hensyntagen til kommunernes ønsker.



At videreudviklingstiltagene i FLIS vil tilsikre en yderligere nyttiggørelse af FLIS, herunder med nye dataområder, koblede nøgletal og en styrkelse af FLIS-infrastrukturen med nye og udvidede snitflader
samt hyppigere leverancer af rådata, f.eks. på daglig eller ugentlig basis.



At bindingsperioden vil bidrage til at tilføre projektet den fornødne økonomiske sikkerhed, ligesom det vil
give kommunerne den fornødne ro omkring projektets videreførelse, og den afspejler naturligvis også
KOMBITs forpligtelse til at videreføre løsningen.



At strategien på det tekniske område vil styrke FLIS datavarehus og infrastrukturen, udbygge FLIS med
fire nye dataområder og nøgletal samt lave koblede nøgletal, hvor data kobles på tværs i løsningen
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At der igangsættes et fælleskommunalt projekt med fokus på registreringspraksis af fagsystemer, således nøgletalskvaliteten styrkes.



At der er truffet beslutning om, at fire yderligere dataområder forventes udviklet i løsningen.
2017:
5 dataområder
2018:
7 dataområder (sundhed og beskæftigelse)
2019-2023: 9 dataområder (2 yderligere dataområder i 2019)

Ny betalingsmodel
I den nye tilslutningskontrakt indføres en såkaldt Knæk-betalingsmodel, som tilgodeser kommuner over
150.000 indbyggere.
Kommunens vederlag beregnes ud fra en model, hvor der betales fuld pris (1,24 kr. pr. dataområde pr. indbygger om året) op til 150.000 indbyggere, hvorefter der betales 50% for det resterende antal borgere i
kommunen.
FLIS-budget
Finansieringen af FLIS afholdes i dag og fremover indenfor forvaltningernes budgetrammer.
Tabel 1: FLIS-budget i perioden 2016-2023 pga. ny tilslutningskontrakt.
Antal (forventede) dataområder
Samlet pris for FLISs dataområder

2016
5
1.115.823

2017
5
1.125.250

2018
7
1.603.413

2019
2020
2021
2022
9
9
9
9
2.074.332 2.086.295 2.098.231 2.109.709

2023
9
2.121.170

I alt 2016-23
14.184.223

I bilag 3, FLIS-budget 2016-2023, findes et mere detaljeret budget dels pr. dataområde og dels pr. forvaltning.
Fordelene ved at Aalborg Kommune forsat er tilsluttet FLIS er følgende:

At hvis alle kommuner tilslutter sig FLIS, vil det på sigt give et bedre og dybere datagrundlag til benchmarking, tværgående analyser og nøgletal.


At Aalborg Kommune i samarbejde med de andre kommuner kan påvirke FLISs valg af dataområder,
og deltage aktivt i udviklingen af bedre registreringer i fagsystemerne i kommunerne.



At Aalborg Kommune får adgang til data og nøgletal, som anvendes i forhandlingerne med staten og
KLs offentlige nøgletal, som f.eks. anvendes i Aalborg Kommunes budgetlægning.



Udvikling af bedre data og snitflader, og hurtigere opdateringsfrekvens af data.



At FLISs datagrundlag og nøgletal integreres yderligere i Aalborg Kommunes eget ledelsesinformations
system. Dermed skabes et større samspil mellem nationale og lokale nøgletal/KPIer. FLIS bevæger sig
i en retning, hvor der er et BI-system, dog uden præsentationsværktøj.



At FLIS-data kan anvendes som grunddata i andre af Aalborg Kommunes IT-systemer - f.eks. Aalborgkortet og Boligmontering.
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Bilag:
Bilag 1 Tilslutningsaftale FLIS 2016 - Aalborg kommune.pdf
Bilag 2 Bærende elementer i FLIS tilslutningsaftale (002).pdf
Bilag 3 FLIS budget 2016-2023.pdf
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Punkt 8.

Godkendelse af kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1- 1-124 (med Miljørapport),
Karolinelund, Park og Børnehave, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
2015-013222
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.
Ændringer i planerne
I forhold til de godkendte forslag januar 2016, er der ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende
ændringer:
Lokalplanens Redegørelse side 12 under overskriften 'Bestemmelser i lokalplanen' er tilføjet:
Der skal i forbindelse med afholdelse af arrangementer i parken, f.eks. større koncerter, sikres de
nødvendige flugtveje. Flugtvejsplanen skal godkendes af Nordjyllands Beredskab.
Lokalplanens punkt 5.2. Omfang, delområde B.
Inden for delområde B må der opføres et samlet bruttoetageareal på 300 m2 ændres til:
Inden for delområde B må der, udover eksisterende bebyggelse, som vist på Bilag 2, opføres et samlet
bruttoetageareal på 400 m2.
Venstre kan anbefale lokalplanforslaget dog undtaget formålsbestemmelse om, at dele af lokalplanområdet
kan anvendes til institutionsformål. Venstre anerkender, at der skal etableres en ny børnehave i Aalborg by.
Imidlertid ser Venstre placering af en børnehave i Karolinelund som et fejlgreb, idet den nuværende
succesfulde anvendelse til kulturelle og rekreative formål herved begrænses i fremtiden.
Kirsten Algren kan ikke anbefale indstillingen.
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl tilslutter sig Venstres bemærkning fra behandlingen i By- og
Landskabsudvalget.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Beslutning om afvikling af Tivoli Karolinelund
Byrådets møde den 13. december 2010 (punkt 45).
Fordebat
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. september 2011 (punkt 15).
Debat i perioden 5. oktober – 30. november 2011.
Besluttet midlertidig og eksperimenterende periode
Maj 2012 – Maj 2015.
Budget 2015. I forbindelse med Budget 2015 blev der - bl.a. på baggrund af ønsket om at placere en børnehave i Midtbyen - afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Karolinelund, samt en risikoanalyse i forhold til Tulip.
Workshops med områdets brugere og øvrige interesserede den 17. december 2014 og den 28. januar
2015.
Temadebat i byrådet den 18. maj 2015.
Opsamling fordebat
By- og Landskabsudvalgets møde 16. juni 2015 (punkt 16).
Magistratens møde den 22. juni 2015 (punkt 3).
Byrådets møde den 22. juni 2015 (punkt 3).
Opsamling på debatten - planprincipper og helhedsplan.
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 21. januar 2016 (punkt 5)
Magistratens møde 25. januar 2016 (punkt 4)
Byrådets møde 25. januar 2016 (punkt 6).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 3. februar til og med 30. marts 2016.
Herudover løbende orientering i By- og Landskabsudvalget.
Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at sikre institutioner som en ny anvendelse, samt en større bygningshøjde mellem 3 - 8,5 m og på op til 2 etager. Herudover er det formålet med en ny retningslinje i kommuneplanen, 4.1.7. Risikovirksomheder, at det generelle hensyn til risikoen for større uheld, inddrages i
planlægningen ved udarbejdelse af en kommune- eller lokalplan inden for 500 m fra en risikovirksomhed.
Hensigten med denne afstand på 500 m er, at kommunerne ”tænker sig godt om”, når der planlægges indenfor 500 m fra en risikovirksomhed. Når der foreligger konkret beregnede planlægningszoner omkring en
virksomhed, vil det være dem, man benytter i forbindelse med en eventuel samfundsmæssig risikovurdering. I forhold til Tulip, har Rambøll udarbejdet en samfundsrisikovurdering, i notat af 10.april 2015.
Formålet med lokalplanen er at sikre Karolinelunds funktion og udformning som bynær folkelig park med
forskellige aktivitetsmuligheder, areal til åbning af Østerå igennem parken og placering af en børneinstitution
på ca. 7- 800 m2.
Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til restaurant, kulturelle formål, fritidsanlæg, samt institutioner
inden for delområde A. Herudover er der mulighed for tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.
Lokalplanen tillader ny bebyggelse, i den sydlige ende af parken. Den kan opføres i en varieret højde og
etageantal mellem 1 og 2 etager og i op til 8,5, meters højde.
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Herudover kan der bygges mindre bygninger i op til 1 etage langs parkens østlige kant. Disse byggemuligheder er tiltænkt parkens brugere, foreninger mv.
Herudover er det formålet med lokalplanen, at ny bebyggelse opføres i et højt arkitektonisk kvalitetsniveau,
tilpasset stedet, landskabet og det grønne, som et vigtigt identitetsskabende element.
Alle eksisterende træer i parken skal som udgangspunkt bevares for at fastholde parkens grønne karakter,
ligesom eksisterende landskabstræk og struktur i parken skal bevares.
Parkens karakter, som den stille oase i byen, søges også bevaret og forstærket med parkens kant, som kan
afgrænses og udformes med mur, bebyggelse, beplantning, terrænformationer, afbrudt af åbninger og gode
adgangsmuligheder.
Der kan etableres parkering langs Kjellerupsgade. Der er udelukkende adgang for servicetrafik til parken fra
Karolinelundsvej. I parken kan kun cyklister og gående færdes.
Der reserveres i lokalplanen et areal på min. 15 meter i bredden, til en principiel placering, af åbning af åløbet for Østerå. Åløbets placering fastlægges først endeligt i projekteringen, da der skal tages hensyn til terrænkoter, bevaringsværdige træer mv.
Kommuneplanen
Karolinelund, er en central del af Midtbyen, og er i hovedstrukturen udpeget som et nedslagsområde, dvs.
det skal have særligt fokus i den kommende planlægning. Det er udpeget som et grønt indsatsområde og
indgår ligeledes som en del af Østeråkilen i den blå/grønne struktur. Af kommuneplanens retningslinie 2.1.5
om klimatilpasning, fremgår det at byudvikling og byomdannelse skal forholde sig til klimaforandringer. I områder med høj risiko (5% eller mere i 2050) for oversvømmelse skal der redegøres for klimatilpasningstiltag.
En mindre del af lokalplanens område i den nordvestlige del, ligger inden for sådan et område. Lokalplanen
giver ikke mulighed for byggeri inden for risikoområdet, og der henvises til, at regnvand afledes lokalt. Herudover skal der primært anvendes vandgennemtrængelige materialer som belægning på terræn.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne
indsigelser/bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den
godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan
kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Der vil dog, for Aalborg Kommune, være udgifter forbundet med opførelse af børneinstitutionen,
anlæg af afværgeforanstaltninger i forhold til trafikstøj, samt anlæg af parkering. Herudover vil der løbende
skulle afholdes driftsudgifter for Parken Karolinelund.
Den nye kommunale institution opføres til ca.100 børn og med ca. 7-800 m2. Børnehavebyggeriet har været
udbudt i totalentreprise, og der er en forventet byggestart august 2016. Der har i udbuddet været krav til at
byggeriet certificeres som bæredygtigt byggeri, efter DGNB-systemet. Det er opbygget efter en række temaer inden for både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Tulip A/S, Danish Crown
Skråens Venner og Skråen
Karolines Venner v/Niels K. Toft

Heidi Grøndahl
Rasmus Valbjørn.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
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1. Bemærkning fra Tulip A/S. Tulip finder det positivt, at Aalborg Kommune, på baggrund af risikoanalysen
har valgt ikke at tillade tre aktiviteter i nærheden af Tulip. (I miljørapporten beskrevet som Eventpladsen,
Eksperimentområdet og Ankomstpladsen) Tulip vil herudover gerne informeres yderligere om det hjælpeværktøj, der er nævnt i planen. De gør samtidig opmærksom på, at de har en miljøgodkendelse med en
række støjvilkår fastlagt, som er vigtig for virksomheden at opretholde.
Svar: Taget til efterretning
Der er nedsat en koordineringsgruppe, der har til formål at styre udviklingen i aktiviteterne rundt om Tulip for
at sikre og koordinere, at der kun foregår aktiviteter, som ikke øger samfundsrisikoen i forhold til den beregning, der foreligger i forbindelse med lokalplanen for Karolinelund (10. april 2015). Der tages udgangspunkt i
et værktøj, som omfatter størst mulig brug af eksisterende beregninger suppleret med genberegninger og
eksempelberegninger for samfundsrisiko i udvalgte områder med et potentielt risikomæssigt råderum for
aktiviteter. Værktøjet omfatter styring af aktiviteter ved hjælp af logbog. Nye, ændrede og ophørte aktiviteter
registreres. Etablering af en børnehave og aktiviteterne i Karolinelund medfører ingen skærpelse af støjvilkårene i forhold til Tulip.
2. Indsigelse fra Skråens Venner og Skråen over, at der ikke er taget højde for flugtveje i lokalplanforslaget.
Herudover foreslår de åen placeret i parkens østlige side af hensyn til flugtveje og sikkerhed.
Svar: Delvis imødekommet
Der skal være de nødvendige flugtveje til de enkelte arrangementer. Placering af flugtvejene afhænger af det
enkelte arrangements størrelse og indretning, og fastlægges ikke i lokalplanen. Kommunen skal omvendt
ikke umuliggøre muligheden for at kunne benytte parkens udgange som flugtveje, ved at lægge forhindringer
foran flugtvejene. Mod øst fastholdes de åbninger der har været, da Tæppeland endnu stod på stedet, dvs.
at åbningen syd for petanquebanerne fastholdes.
Åbning af åen er i lokalplanen vist som et princip inden for en 15 meter bred korridor og den detaljerede og
endelige udformning af åens forløb og omgivelser er endnu ikke fastlagt. Dog er det hensigten, at der bliver
passager over åen i form af broer. Det er hensigten, at vandet i åen skal være rekreativt tilgængeligt og at
åen skal kunne åbnes med mindst mulig påvirkning af terrænet. Derfor arbejdes der fortsat med detaljering
af den endelig åbning, herunder vil der også skulle tages højde for flugtveje i forbindelse med detailplanlægningen af åens forløb, og kommunen vil i den forbindelse rette henvendelse til Nordjyllands Beredskab.
3. Indsigelse Karolines Venner v/Niels K. Toft vedrørende ønske om at byggemuligheden inden for delområde B udvides fra 300 til 400 m2.
Svar: Imødekommet
Indsigelsen er imødekommet, da det vurderes, at en øgning fra 300 til 400 m2, stadig vil kunne overholde
planens principper om at bevare parkens grønne og skæve karakter. Det skal samtidig tilføjes at byggemuligheden er tiltænkt alle parkens nuværende og potentielle kommende brugere.
4. Indsigelse fra Heidi Grøndahl vedrørende opfordring til at alle bygninger langs Kanalstien bliver udstyret
med målecensorer, hvis der skal bygges eller nedrives yderligere omkring dem. De gamle bygninger slår
revner og det er dyrt at reparere og vedligeholde.
Svar: Imødekommet
Det er bygherrens ansvar at sikre, at der ikke sker skader på omkringliggende bebyggelse. Bygherren skal
inden start på en pæleramning lave geologiske undersøgelser, der kan påvise sandsynligheden for, at der
ikke sker skader på naboejendomme, ligesom der skal opsættes vibrationsmålere i forbindelse med byggeriets gennemførelse. Naboer vil inden aktivitetens begyndelse blive varslet, med en tidsfrist på 14 dage. Byggeriet af børnehaven i den sydlige del af parken forventes at starte op 1.augsut 2016.
5. Indsigelse fra Rasmus Valbjørn mod sikring af areal til et åløb gennem Parken Karolinelund. Rasmus
Valbjørn foreslår, at den eksisterende kanal bruges som trace for åbning af åløbet.
Svar: Ikke imødekommet
Der er i lokalplanen angivet en principiel placering af Østerå, inden for en 15 m bred korridor. Der er endnu
ikke taget stilling til den endelige placering af traceet. Foreløbige undersøgelser peger på, at brugen af den
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eksisterende kanal, kan medføre både miljømæssige, afvandingsmæssige og terrænmæssige udfordringer,
ligesom det ikke nødvendigvis er en billigere løsning, da brugen af kanalen vil indbefatte, at den nuværende
kanalkonstruktion skal fjernes og en lang række ledninger omlægges.
Kanalen har potentiale til at kunne sikre Aalborg by klimamæssigt, da den kan indgå som en ekstra kapacitet
for vandafledning fra området vest for Kanalstien. Kanalen kan også bruges som ekstra skybrudsvej, hvis
der laves et overløb fra Østerå til Kanalen.
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Bilag:
Lokalplan 1-1-124 med miljørapport (MV), Park og børnehave, Karolinelund, Aalborg Midtby
Kommuneplantillæg 1.032 for området ved Karolinelund
Bemærkninger i samlet PDF
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Punkt 9.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.016 og Lokalplan 3-5-104, Boliger, Sofiendal
Enge (2. forelæggelse)
2015-066680
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer og tilhørende
udbygningsaftale endeligt.
Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale. Begrundelsen er, at Socialistisk Folkeparti ønsker en fornuftig og
sammenhængende byplanlægning i Aalborg Kommune. Så længe der foreligger arealreservationer for en ny
motorvej få hundrede meter vest for området, giver det ikke mening at planlægge nye boliger i Sofiendal Enge.
Ændringer i planerne
Kommuneplantillægget
I forhold til det godkendte forslag er der kun foretaget redaktionelle justeringer.
Lokalplanen
Lokalplanens bestemmelse pkt. 5.1. er ændret således, at alle gulvkoter inden for lokalplanens område skal
ligge min. 1,0 m over grundvandsspejl, målt i vinterperiode.
Lokalplanens bestemmelse pkt. 7.6 om terrænregulering er ændret således, at der gives mulighed for at
terrænregulere indtil +/- 1,5 m efter en samlet godkendt terrænreguleringsplan.
Herudover er der foretaget redaktionelle justeringer.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 7. januar 2016 (punkt 4)
Magistratens møde 18. januar 2016 (punkt 7)
Byrådets møde 25. januar 2016 (punkt 4)
Forslagene har været offentliggjort i perioden 3. februar til og med 30. marts 2016.
Formål
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en grundejer om at etablere et nyt boligområde.
Planlægningen er første led i realiseringen af strukturplanen for området Sofiendal Enge, der er beliggende i
Aalborg Vest.
Det er Aalborg Kommunes overordnede ønske, at byudviklingen skal skabe kontakt mellem byens grønne
struktur og det åbne land. Et af strukturplanens grundprincipper er at skabe visuel kontakt og rekreativ sammenhæng mellem englandskabet og den bagvedliggende by.
Formålet med lokalplanen er således at skabe rammerne for udbygningen af den nordlige del af byudviklingsområdet Sofiendal Enge i overensstemmelse med den overordnede strukturplan og under hensyntagen
til det omgivende landskabs karakter og de eksisterende grønne kiler.
Det er ambitionen at udvikle et grønt bykvarter med stor variation i form af bo- og boligformer. Bebyggelsen
bindes sammen af attraktive opholdsarealer og rekreative oplevelser for områdets beboere.
Endelig skal lokalplanen sikre en god trafikal sammenhæng - både vej og stimæssigt - i forhold til det omgivende byområde og det overordnede vejnet. Vejbetjening af området skal ske ved tilslutning til Hasseris
Enge Syd.
Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 3.5.B7 Sofiendal Enge N.
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.
Byplanvedtægt nr. 4 for Gl. Hasseris Landsby
Matriklerne 69a og 11a er delvist omfattet af gældende byplanvedtægt nr. 4 for Gl. Hasseris Landsby. Ved
den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 3-5-104 ophæves Byplanvedtægt nr. 4
inden for lokalplanområdet.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.
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 indgået aftale med grundejeren om finansiering af privat fællessti
inden for lokalplanens område.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejerne, jf. bilag.
Økonomi
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En del af lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge
lokalplanen skal overføres fra landzone til byzone, kan ejerne forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da ejerne imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejerne fraskrevet sig denne mulighed. Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes således ikke at medføre direkte
udgifter for kommunen.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er i høringsperioden modtaget følgende henvendelser:















Bo Højsgaard, Bygaden 34c, 9000 Aalborg
Grundejerforeningen K.E. Færgemanns Vej og Svend Engelunds Vej, v/Helle F. Havgaard, K.E. Færgemanns Vej 20, 9000 Aalborg
Gl. Hasseris Landsbyforening, v/Lars Stenbygaard, Bygaden 11, 9000 Aalborg
Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø
Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Sofiendalskolen, Skoleforvaltningen, Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV
Grundejerforeningen Johannes Hofmeisters Vej og Carlo Wognsens Vej, v/Ole Madsen, Johannes
Hofmeisters Vej 14, 9000 Aalborg
Frederik Alken, Bygaden 63, 9200 Aalborg SV
Hasseris Enge ApS, Hasserisvej 115, 9000 Aalborg
Jeppe Lynge Larsen, Alfred Munkholms Vej 21, 9000 Aalborg
Grundejerforeningen Hasserislunden, v/Trine Binett Jørgensen, Kringelhøj 4B, 9200 Aalborg SV
Andelsforeningen Bykrogen, v/Mark Højfeldt, Bykrogen 34, 9200 Aalborg SV
Bjarne Kjær Pedersen, Sandtuevej 75, 9200 Aalborg SV.
Andelsboligforeningen Byklemmen, v/Jan Anker Nielsen, Byklemmen 8, 9200 Aalborg SV.

Henvendelserne er behandlet efter emne nedenfor.

Bebyggelsens bygningshøjder

Bebyggelsens tæthed

Natur

Håndtering af regnvand

Trafik

Ændring af formulering i teksten omkring fastsættelse af bebyggelsens sokkelkote samt regulering af terræn

Ændring af formulering i teksten omkring varmeplanlægning

Ændring af kommuneplantillæg.
Bebyggelsens bygningshøjder
Indsigelse fra: 2. Grundejerforeningen K.E. Færgemanns Vej og Svend Engelunds Vej, 8. Frederik Alken,
11. Grundejerforeningen Hasserislunden, 12. Andelsforeningen Bykrogen,13. Bjarne Kjær Pedersen, 14.
Andelsboligforeningen Byklemmen, som gør indsigelse imod, at der inden for lokalplanens område tillades
bebyggelse i op til 14 meter og 3 etager, idet dette ubegrundet bryder med den øvrige bebyggelse i området
og dermed adskiller sig unødvendigt fra områdets landsbymiljø. Man ønsker derfor at reducere den maksimale bebyggelseshøjde til 9 meter og 2 etager, idet man er bekymrede for skyggevirkninger og indbliksgener.
Svar: Delvis imødekommet
Strukturplanen for Sofiendal Enge disponerer byudviklingsområdet Sofiendal Enge som to selvstændige
bydelsområder. Det er ønsket, at områderne skal markere sig som to selvstændige bykvarterer i forhold til
den eksisterende bydel. Derfor gives bebyggelsen sin egen identitet igennem en disponering og skalering,
som adskiller sig fra de eksisterende bebyggelser. Det gøres dog ikke uden hensyntagen til den eksisterende bebyggelse, idet den høje del af bebyggelsen, kanthusene, placeres centralt i området. Afstanden fra
eksisterende bebyggelse, til ny bebyggelse i 3 etager, er således omkring 75 meter. De eksisterende bebyggelser vil derfor ikke blive generet væsentligt af skyggevirkninger eller indbliksgener fra den nye højere bebyggelse.
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En passende skalering og tilpasning i overgangen mod de tilgrænsende områder sikres ved, at den øvrige
del af bebyggelsen inden for lokalplanenes afgrænsning, mod engene og mod den eksisterende bebyggelse,
fastholdes som tæt-lav bebyggelse med en maksimum bygningshøjde på 9 meter og 2 etager. Dog med
undtagelse af en enkelt bebyggelse mod vest som tillades udført i op til 12 meter og 3 etager.
Det bemærkes i øvrigt at lokalplanen kun tillader bebyggelse i op til 12 m – dog kan eventuelle mindre opbygninger tillades i op til 14 m.
Bebyggelsens tæthed
Indsigelse fra: 2. Grundejerforeningen K.E. Færgemanns Vej og Svend Engelunds Vej, 11. Grundejerforeningen Hasserislunden, 12. Andelsforeningen Bykrogen, 14. Andelsboligforeningen Byklemmen, som gør
indsigelse imod, at der inden for lokalplanens område kan bebygges op til 50%, hvilket synes være for tæt i
forhold til de omkringliggende boligområder. Det bemærkes også at en bebyggelsesprocent på 50 vil ændre
områdets herlighedsværdi, og dermed virke imod planens intentioner om at sikre sammenhæng med de
omgivende naturkvaliteter. Det foreslås derfor at bebyggelsesprocenten fastholdes på 30, som for de omkringliggende bebyggelser.
Svar: Delvis imødekommet
I kommuneplanens ramme fra 2006 er området udlagt til boligområde for åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30%, der kan betegnes som almindeligt parcelhusområde. Kommuneplantillæg 3.016
for Sofiendal Enge fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent til 50. Denne skærpes dog i lokalplanen 35-104 ved at fastlægge den samlede bebyggelse til ca. 22.500 m² inden for lokalplanområdet. Den samlede
bebyggelsesprocent kan herved beregnes til ca. 38%.
Da det tillades, at en del af bebyggelsen kan bygges i op til 3 etager, reduceres det samlede fodaftryk, så
selvom bebyggelsesprocenten forøges, frigives der mere areal imellem bebyggelserne, i forhold til en bebyggelse opført i en etage. Det vil sige at området til trods for den højere bebyggelsesprocent vil opleves
mere åbent end de omkringliggende parcelhusområder.
I henhold til strukturplanen disponeres bebyggelsen inden for lokalplanens område omkring den centralt
beliggende grønning, som friholdes for bebyggelse. De øvrige bebyggelser disponeres med ubebyggede
mellemrum i bebyggelsesstrukturen, som sikrer at områdets landskabelige beliggenhed er nærværende inde
i bebyggelsen og skaber naturmæssige og rekreative sammenhænge og forbindelser til omgivelserne.
Fælles for alle friarealer er, at de anlægges så englandskabets landskabelige træk afspejler sig i deres karakter. Lokalplanen sikrer således, at der skabes visuel kontakt og rekreativ sammenhæng mellem englandskabet og den bagvedliggende by.
Natur
Indsigelse fra: 11. Grundejerforeningen Hasserislunden og 12. Andelsforeningen Bykrogen, som gør indsigelse imod, at skovbyggelinjen ophæves, og at der tillades bebyggelse umiddelbart i nærheden af skoven, som har en følsom natur og dyreliv. Desuden gøres der indsigelse for overførsel af areal fra landzone
til byzone. Det bemærkes i øvrigt, at man ønsker, at der skal plantes mere skov i området.
Svar: Ikke imødekommet
I forbindelse med lokalplanprocessen har Aalborg Kommune udarbejdet mv-screening af lokalplanen, herunder ophævelse af skovbyggelinjen med det resultat, at planen ikke påvirker områdets natur og dyreliv
negativt. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport til belysning af eventuelle miljømæssige konsekvenser af planens realisering. Aalborg Kommune har ikke modtaget indsigelser vedrørende kommunes beslutning, inden for klagefristen på 4 uger fra planens offentliggørelsesdato.
Området, der planlægges byudviklet med lokalplan 3-4-104, har siden 2006 været udlagt til boligområde i
kommuneplanrammen med henblik på byudvikling, og da man i dag ønsker at realisere planlægningen
kræves det, at man ændrer områdets status fra landzone til byzone.
Fælles for alle friarealer er, at de anlægges, så englandskabets landskabelige træk afspejles i deres fremtoning. Da skov ikke er forenelig med engens karakter, vil der ikke blive tale om yderligere skovrejsning i
området.
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Håndtering af regnvand
Indsigelse fra: 2. Grundejerforeningen K.E. Færgemanns Vej og Svend Engelunds Vej, som gør indsigelse imod, at der planlægges for lokal afledning af regnvand, LAR, idet området omkring Hasseris Enge i
forvejen er stærk vandlidende.
Svar: Imødekommet
Der stilles krav til separat kloakering i lokalplanen.
Trafik
Bemærkning fra: 1. Bo Højsgaard, 3. Gl. Hasseris Landsbyforening, som stiller forslag om gennemkørselsforbud på Bygaden nord for Skelagervej på grund af stigende trafik og lastbilkørsel samt forslag om 30
km/t skiltning, bump og chikaner og cykelsti for at sikre de bløde trafikanter for at fredeliggøre Bygaden.
Svar: Delvis imødekommet
Der er allerede etableret gennemkørselsforbud samt bump og chikaner på Bygaden. Der etableres ikke
cykelsti. Bygaden nord for Skelagervej er trafiksaneret med 50 km/t bump, mens vejen er lettere kurvet og
har et smalt forløb. Der er skiltet med lastbilkørsel forbudt gældende for gennemkørende trafik. Bygaden er
desuden planlagt for en fremtidig gældende hastighedsbegrænsning på 40 km/t.
Trafiktællinger fra 2014 viser, at der kører ca. 2.900 køretøjer i døgnet langs strækningen, mens der i 2005
blev målt ca. 3.100 køretøjer i døgnet. Til sammenligning blev der i 2014 målt ca. 6.500 køretøjer i døgnet
på Bygaden syd for Skelagervej og 2013 målt 7.200 køretøjer i døgnet på Skelagervej øst for Hasserisvej.
Gennemsnitshastigheden på Bygaden nord for Skelagervej er blevet målt til 41,7 km/t, mens 85% af alle
køretøjer kørte med en hastighed på 48,6 km/t, hvilket i begge tilfælde er under den gældende hastighedsbegrænsning på 50 km/t.
Lastbiltrafikken på Bygaden nord for Skelagervej, der karakteriseres ved køretøjer med en længde på 5,8
m eller længere, blev målt til at udgøre 1,1 pct. af den samlede trafikmængde, hvilket svarer til ca. 30 køretøjer i døgnet. Tallet dækker ud over lastbiler og sættevognstog også over biler med anhænger, f.eks.
campingvogn og busser. Lastbiltrafikken udgjorde til sammenligning i 2005 4,7 pct., hvilket svarer til ca.
150 køretøjer i døgnet med en længde på 5,8 m eller længere.
Bygadens karakter kan ikke sidestilles med en lokalvej, da Bygaden forbinder to trafikveje. Gennemkørende trafik på Bygaden er derfor en forudsætningen for den overordnede trafikstruktur. Bygadens lettere kurvede, smalle og trafiksanerede forløb vurderes at indbyde til at dæmpe hastigheden for at afpasse hastigheden efter forholdene samt lede trafikken af andre veje, hvilket bekræftes af målingerne. Andelen af køretøjer med en længe på 5,8 m eller mere er således også relativ lav. Der vurderes ikke at være behov for
yderligere trafiksanering af vejen. Cykelsti kan ikke etableres pga. vejens smalle forløb. Lokalplanen vurderes ikke at udløse et aktuelt behov for at nedbringe hastigheden på Bygaden til 30 km/t, hvilket ligeledes
ikke vil harmonere med hastighedsplanens intentioner.
Forslag fra: 1. Bo Højsgaard, som stiller forslag om, at der bliver opsat skiltning, som angiver ”Gl. Hasseris
Landsby”.
Svar: Ikke imødekommet
Stedtavler inden for byzone anvendes primært ved rekreative passager langs veje, som f.eks. åer mv. Angivelse af forstadsområder inden for et etableret byområde er ikke gældende praksis i Aalborg Kommune.
Forslag fra: Nr. 1. Bo Højsgaard og 3. Gl. Hasseris Landsbyforening, som stiller forslag om signalregulering i krydset Gl. Hasseris Vej/Hasserisvej.
Svar: Ikke imødekommet.
Trafikken fra lokalplanområdet vurderes ikke at have indflydelse på trafikafviklingen i krydset mellem Hasserisvej og Gl. Hasserisvej. Det noteres samtidig, at ifølge VVM for den 3. Limfjordsforbindelse aflastes
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Hasserisvej syd for Gl. Hasserisvej med ca. 2.000 køretøjer ved etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse
og ca. 4.000 køretøjer nord for Gl. Hasserisvej.
Forslag fra: 1. Bo Højsgaard, 7. Grundejerforeningen Johannes Hofmeisters Vej og Carlo Wogensens Vej
og 10. Jeppe Lynge Larsen, som stiller forslag vedr. spærringen i Hasseris Enge.
Svar: Ikke imødekommet
I forbindelse med høringen af lokalplan 3-5-104 er der stillet forslag om at ophæve afspærringen af Hasseris Enge, flytte afspærringen på Hasseris Enge mod syd og endeligt forslag om bevare afspærringen. Det
tages til efterretning, at der lokalt er et stort fokus på afspærringen af Hasseris Enge. I nærværende behandling af de modtagne høringssvar skal der henvises til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 5. november 2009 (punkt 22), hvor den nuværende placering blev besluttet. Planlægningen af lokalplanområdet
i lokalplan 3-5-104 giver ikke anledning til at genbehandle beslutningen om at lukke Hasseris Enge.
Forslag fra: 2. Grundejerforeningen K.E. Færgemanns Vej og Svend Engelunds Vej, 10. Jeppe Lynge
Larsen, 11. Grundejerforeningen Hasserislunden, 14. Andelsboligforeningen Byklemmen, som stiller forslag om ombygning af det dobbelte T-kryds Bygaden N/Skelagervej og Skelagervej/Bygaden S. til rundkørsel eller signalregulering.
Svar: Delvis imødekommet
Den fremtidige trafikafvikling i krydset er afhængig af flere faktorer herunder udbygningen af hele området i
Sofiendal Enge, forlængelsen af Skelagervej mod Ny Nibevej jf. Aalborg Kommunes Vejudbygningsplan
samt den 3. Limfjordsforbindelse. Bygaden syd for Skelagervej aflastes med ca. 4.000 køretøjer i forhold til
basisscenariet i forbindelse med etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Beregningerne er dokumenteret i VVM for den 3. Linfjordsforbindelse. Aflastningen af Bygaden syd for Skelagervej svarer i forhold til
basisscenariet til en halvering af den forventede trafikmængde i 2020. Trafikken fra nærværende lokalplanområde giver ikke anledning til at ændre på udformningen af vejkrydset. Den fremtidige trafikafvikling i det
dobbelte T-kryds, når Sofiendal Enge er fuldt udbygget skal dog undersøges nærmere og kan evt. bygges
om, såfremt der måtte opstå et behov. Dette vil blive undersøgt i forbindelse med en fremtidig lokalplanproces.
Forslag fra: 3. Gl. Hasseris Landsbyforening, 10. Jeppe Lynge Larsen, som stiller forslag om reduktion af
støj fra Bygaden som konsekvens af forøget trafikmængde, ved opsætning af støjafskærmning.
Svar: Ikke imødekommet
Den vejledende grænseværdi for støj på udendørs opholdsarealer er 58 dB. I forbindelse med planlægningen af et nyt boligområde må der ikke etableres ny bebyggelse i støjramte områder uden afværgeforanstaltninger. Der er imidlertid ingen krav til støjniveauer ved eksisterende bebyggelse. Trafikken fra lokalplanområdet vil bidrage til den samlede trafikvækst på det overordnede vejnet, hvilket vil medføre mere
trafikstøj. Det er i praksis ikke muligt at lave afværgeforanstaltninger på alle de dele af vejnettet, der rammes af den afledte trafik fra lokalplanområdet eller for så vidt øvrige lokalplan- og udviklingsområder. Støjen, der udgøres af trafikken fra lokalplanområdet, vurderes ikke at stige med mere end 1 dB på de nærmeste veje herunder Bygaden og Skelagervej. Forslaget om afværgeforanstaltninger ved eksisterende
bebyggelse kan ikke imødekommes.
Forslag fra: 6. Sofiendalskolen, 10. Jeppe Lynge Larsen og 14. Andelsboligforeningen Byklemmen, som
stiller forslag om at sikre de bløde trafikanter/skolebørn i området, der anses som problematisk som konsekvens af den øgede trafikmængde.
Svar: Imødekommet
Der etableres stiforbindelse i eget tracé inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet etableres med en
nord-sydgående stiforbindelse, og der vil blive adgang til stiforbindelse via Sandtuevej og Byklemmen i et
fuldt udbygget område i Sofiendal Enge. Skolebørn og bløde trafikanter får dermed en stiforbindelse i eget
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tracé parallelt med Bygaden syd for Skelagervej og sikres dermed en forbindelse, hvor de kan ledes uden
om det dobbelte T-kryds Bygaden N/Skelagervej og Skelagervej/Bygaden S.
Forslag fra: 6. Sofiendalskolen, som stiller forslag om god skiltning til Sofiendalskolen.
Svar: Ikke imødekommet
Udbygning af lokalplanområdet vurderes ikke at aflede et behov for øget skiltning mod Sofiendalsskolen.
Forslag fra: 10. Jeppe Lynge Larsen, som stiller forslag om at optimere kapaciteten i krydset Skelagervej/Hasserisvej, bl.a. for venstresvingende fra Skelagervej mod Hasserisvej.
Svar: Imødekommet
Ifølge VVM for den 3. Limfjordsforbindelse aflastes Skelagervej med ca. 1.000 køretøjer øst for Hasserisvej, mens Hasserisvej aflastes med ca. 2.000 køretøjer ved etableringen af 3. Limfjordsforbindelse. Aflastningen har også positive konsekvenser for trafikafviklingen i T-krydset mellem Skelagervej og Hasserisvej.
Uafhængigt af planlægningen for den 3. Limfjordsforbindelse er krydset i forbindelse med arbejdet med
trafiksikkerhed under forandring. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en venstresvingsbane på Skelagervej vest for Hasserisvej og der arbejdes med signaltekniske indstillinger, der skal tildele venstresvingende fra Skelagervej mod Hasserisvej mere grøn tid. Konkret ses der på etablering af venstresvingspil
eller som alternativ forskudt gult. Tiltagene forventes udført i 2016 og senest i 2017.
Bemærkning fra: 10. Jeppe Lynge Larsen, som er bekymret for gener fra tung trafik i byggeperiode.
Svar: Taget til efterretning
I forbindelse med udbygningen af Sofiendal Enge må der påregnes arbejdskørsel med tunge køretøjer til
og fra byggepladsen af eksisterende overordnede veje.
Forlag fra: 12. Andelsforeningen Bykrogen, som stiller forslag om at interne veje i lokalplanområdet og
vendepladser ikke lægges nærmere end 100 meter fra Bykrogen for at undgå støj.
Svar: Ikke imødekommet
Afstandskravet på 100 meter kan ikke overholdes. Støj fra interne veje, herunder vendepladser i lokalplanområdet, vil ikke give anledning til støj mod Bykrogen, der overskrider Miljøministeriets vejledende støjgrænseværdier på udendørs opholdsarealer.
Ændring af formulering i teksten omkring fastsættelse af bebyggelsens sokkelkote samt regulering
af terræn
Bemærkning fra: 9. Hasseris Enge ApS, som ønsker ændring af formulering af lokalplanens bestemmelse
pkt. 5.1. om fastsættelse af bebyggelsens sokkelkote til: " Alle gulvkoter inden for lokalplanens område skal
ligge min. 1.0 m over grundvandsspejl, målt i vinterperiode."
Indsiger ønsker endvidere lokalplanens bestemmelse pkt. 7.6 omkring terrænregulering ændret således, at
terrænregulering i op til 1,5 m inden for lokalplanens område kan tillades.
Svar: Imødekommet
Teksten vedrørende fastsættelse af bebyggelsens sokkelkote ændres til: "For bebyggelse fastsættes den
minimale gulvkote til 1,0 m over grundvandsspejlet, målt i vinterperioden. Dette gælder dog ikke ved etablering af kælder".
Teksten vedrørende terrænregulering er ændret til: "Af hensyn til klimatilpasning gives i forbindelse med
byggemodning mulighed for at terrænregulere indtil +/- 1,5 m efter en samlet godkendt terrænreguleringsplan."
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Ændring af formulering i teksten omkring varmeplanlægning
Bemærkning fra: 5 Miljø- og Energiforvaltningen, som ønsker tekst vedrørende varmeplanlægning i lokalplanens bestemmelse 15.4 tilføjet "dette gælder dog ikke blokvarmecentraler".
Svar: Imødekommet
Teksten er tilføjet i henhold til indsigerens ønske.
Ændring af kommuneplantillæg
Bemærkning fra: 4. Erhvervsstyrelsen, som har bemærkninger til uklarheder i kort og henvisning til retningslinje. Derudover mangler de en eksisterende kommuneplanramme i PlansystemDK.
Svar: Imødekommet
Henvisningen til retningslinjen på kommuneplantillægget på forsiden er rettet. Manglende kommeplanrammer i PlansystemDK er genoprettet.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.016 for nyt boligområde ved Sofiendal Enge
Lokalplan 3-5-104, Boliger, Poul Anker Bechs Vej, Sofiendal
Udbygningsaftale Sofiendal Enge
Bemærkninger i samlet PDF
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Punkt 10.

Godkendelse af lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre
Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
2013-50422
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan og tilhørende
udbygningsaftale endeligt.
Ændringer i planen
I forhold til det godkendte forslag (januar 2016), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende
ændringer:
• Støj fra erhverv: Det er præciseret i redegørelse og bestemmelser, at afdækning af evt. behov for
afskærmende foranstaltninger, bufferzone eller lignende mellem eksisterende miljøbelastende erhverv og
boliger på naboarealer skal håndteres i forbindelse med byggesagsbehandlingen af konkrete boligprojekter.
• Den maksimale bygningshøjde er ændret fra maks. 34,5 m. ekskl. teknik, elevatortårn og lignende til maks.
35 m. inkl. teknik, men med mulighed for at elevatortårne kan overskride den maksimale bygningshøjde i det
omfang, det er teknisk nødvendigt for at kunne betjene øverste etage. Ændringen har til formål at fastlægge en
ensartet forvaltningspraksis for den maksimale højde på bygninger, der ikke defineres som højhuse jf.
kommuneplanens retningslinjer for højhuse.
• Justering af byggefelter: Den indbyrdes placering af byggefelter og vejadgang i delområde B er justeret
på plads på baggrund af mere detaljerede skitser for det ønskede fremtidige byggeri.
• Arkitektonisk variation: Lokalplanens bestemmelser er skærpet, så der stilles krav om visuelle brud i
facaden minimum hver 20 meter i delområde B. Hensigten er at undgå langstrakte monotone facadeforløb. Det
er desuden præciseret, at bebyggelsen samlet i delområde B skal fremstå med en blød skalaaftrapning fra
nord mod syd.
• Porthus: Der er tilføjet en mulighed for at bygge bygninger sammen på tværs af byggefelter i form af et
porthus med en port i minimum 9 meters højde.
• Parkeringskælder: Der er tilføjet en mulighed for at lave parkeringskældre i delområde B på betingelse af, at
taget på kældre uden for bygninger udnyttes til opholdsarealer, og at terrænniveau oven på kælderen ikke
overstiger 2,46 m over daglig vande svarende til den klimasikrede gulvkote i bygningernes stueetage.
• Parkeringsnorm for ungdomsboliger er ændret fra min. 1/8 og maks. ¼ p-plads pr. bolig til, at normen nu
fastlægges til 1/8 p-plads pr. bolig både som min. og maks. Baggrunden er et ønske om at bringe lokalplanens
indhold i overensstemmelse med ny forvaltningspraksis.
Ovennævnte ændringer er delvist begrundet i de indkomne indsigelser og bemærkninger. Der ud over har
der været behov for at foretage mindre ændringer i planen, fordi grundejer siden offentliggørelsen af
planforslaget har arbejdet videre med projektet på et mere detaljeret niveau.
By- og Landskabsudvalget gentager bemærkningen fra 1. forelæggelse, om at det i lokalplanens punkt 7.9
skal tilføjes, at belysningen mod havnebassinet skal udføres, så det medvirker til at øge sikkerheden i
området.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. april 2015 (punkt 7).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 10. december 2015 (punkt 4)
Magistratens møde 4. januar 2016 (punkt 7)
Byrådets møde 11. januar 2016 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 20. januar 2016 til og med 16. marts 2016.
Formål
Formålet med lokalplanen er at muliggøre omdannelse af et tidligere industriområde på Østre Havn til et
blandet byområde med en væsentlig boligandel, og hvor også rekreative muligheder i en ny ”havnepark” ved
Østre Havnebassin spiller en central rolle.
Lokalplanen giver mulighed for en relativt tæt og høj bebyggelse omkring havnebassinet (op til 10 etager
plus penthouse), som tilpasses eksisterende bys skala mod Nyhavnsgade (3-7 etager). Samlet giver lokalplanen mulighed for at bygge 40.000 m 2 ny bebyggelse.
Der skal sikres gode udendørs opholds- og aktivitetsmuligheder mod havnebassinet. Og der lægges vægt
på, at bebyggelsen danner en god helhedsvirkning med nabobebyggelser – dels omkring havnebassinet,
dels langs Nyhavnsgade, der ønskes udviklet til en grøn og kvalitetsrig indfaldsvej til midtbyen.
Den gennemgående havnepromenade langs fjorden sikres gennem lokalplanområdet, hvor skabelsen af et
menneskevenligt bymiljø i gadeplan også vægtes højt. Parkering skal placeres i helt eller delvist nedgravet
kælder og/eller begrønnede p-huse. Boliger og opholdsarealer skal beskyttes mod støj fra trafikken på Nyhavnsgade.
Kommuneplanen
Lokalplanforslaget fremmer kommuneplanens mål om koncentreret byvækst i vækstaksen, revitalisering af
havnefronten, ”urban storbykarakter” og sikring af borgernes adgang til fjord og rekreative muligheder.
Lokalplan 10-066 og lokalplan 1-4-104
Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplanerne 10-066 og 1-4-104, som ophæves inden for afgræsningen af lokalplan 1-4-108.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.
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 en udbygningsaftale om finansiering af en ombygning af
krydset Nyhavnsgade/Gasværksvej/Skibsbyggerivej. Tilsammen vil realiseringen af den aktuelle lokalplan og
lokalplan 1-4-109 for Værftsarealet nødvendiggøre en krydsombygning for at opretholde en acceptabel trafikafvikling.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejerne, jf. bilag.
Økonomi
Aalborg Kommune deltager i udbygningsaftalen og forpligter sig til at betale 50% af udgifterne til krydsombygningen svarende til ca 1,5 mio kr. (overslag). Anlægsprojektet skal udføres, når Aalborg Kommune vurderer, at der er behov herfor i takt med at lokalplanernes byggemuligheder realiseres.
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Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Erhvervsstyrelsen
Landinspektørfirmaet LE34 pva. nabogrundejer A. Enggaard a/s,
Merete Carlsen, nuckicarlsen@gmail.com
Jens Heide Nielsen, Estlandsgade 11, 1. th, 9000 Aalborg
Mikkel Ventoux Kjær, Snekkerstenvej 81, 9270 Klarup.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen, som anbefaler, at der i lokalplanen tilføjes en nærmere beskrivelse
af, hvordan den potentielle miljøkonflikt mellem eksisterende virksomhed og fremtidige boliger på naboareal
skal håndteres.
Svar: Taget til efterretning.

2. Bemærkning fra LE34, som gør opmærksom på, at vejretten via Østre Havnepromenade ikke uden vejejerens accept kan udvides til også at omfatte det skitserede projekt, og at der skal ydes vejbidrag.
Svar: Taget til efterretning.

3. Bemærkning fra Merete Carlsen, som mener, at Aalborg bygger grimt og trist, og at man i højere grad
burde lade sig inspirere af Aarhus Havn eller Teglholmen i København, hvor vandet er en del af bylivet med
cafeliv, bygninger langs vandet mv.
Svar: Taget til efterretning.
4. Indsigelse fra Jens Heide Nielsen vedrørende højt byggeri. Indsiger finder det uhensigtsmæssigt, at der
bygges dobbelt så højt på havnefronten som i de bagvedliggende byområder, og foreslår at lokalplanen ændres, så den giver mulighed for bebyggelse i 4-5 etager i stedet.
Svar: Ikke imødekommet.
Intensionen med lokalplanens byggemuligheder har været at muliggøre en bæredygtig byomdannelse på
Østre Havn med særlig fokus på fortætning, bykvalitet og rekreative muligheder ved fjorden. Det er baggrunden for at lokalplanen giver mulighed for relativ tæt og høj bebyggelse. Princippet er, at der i tilknytning til
havnebassinet og fjorden kan bygges i op til 10 etager + penthouse, mens skalaen nedtrappes til eksisterende bys skala langs Nyhavnsgade (3-7 etager). Lokalplanen sikrer desuden, at der friholdes kig til fjorden fra
Nyhavnsgade ved Estlandsgade.
5 a. Indsigelse fra Mikkel Ventoux Kjær vedrørende etageantal i den østligste del af byggefelt B3, som han
mener er en etage for høj, og derved klemmer Menighedshuset øst for lokalplanområdet.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanens princip er, at bebyggelsen generelt nedtrappes til eksisterende bys skala langs Nyhavnsgade
(25 m.). Dette er en del af baggrunden for, at den samlede bebyggelsesstruktur i delområde B skal fremstå
med en skalaaftrapning fra 10+1 etager til 5 etager tættest på Menighedshuset. Andre steder langs Nyhavnsgade er der mulighed for at bygge i op til 7 etager. Det er vurderet, at de 5 etager er en tilstrækkelig
tilnærmelse til Menighedshusets skala, og at den deraf følgende skalaforskel kan være med til at skabe en
god kontrast mellem nyt og gammelt.
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5 b. Indsigelse fra Mikkel Ventoux Kjær vedrørende for lille afstand mellem nybyggeri i B3 og Menighedshuset, hvilket ”trykker” den særprægede gamle bygning.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er i bebyggelsesplanen lagt vægt på at skabe en relativt sluttet randbebyggelse mod Nyhavnsgade, med
henblik på at afskærme opholdsarealer nord for bebyggelsen mod trafikstøj fra Nyhavnsgade. Den begrænsede afstand mellem Menighedshuset og nybyggeri i byggefelt B3 medvirker til at begrænse den forventede
støjudbredelse på opholdsarealer. Det er desuden intensionen, at kraftfulde sammenstød mellem nyt og
gammelt skal være noget af det, der giver Østre Havn sin særlige egenart.
5 c. Indsigelse fra Mikkel Ventoux Kjær vedrørende manglende skalavariation i bebyggelsen i byggefelt B1.
Bebyggelsen menes i lokalplanforslaget at være for monoton og ligne noget fra en trist Moskva-forstad. Det
foreslås at fastlægge en variation i etageantallet i byggefelt B1 med henblik på at skabe mere variation.
Svar: Delvist imødekommet.
Forvaltningen er enig i, at der er behov for at sikre en arkitektonisk variation i bebyggelsen i delområde B men ikke nødvendigvis, at dette skal sikres gennem variation i etageantal i byggefelt B1. I stedet er det i
lokalplanen valgt at skærpe bestemmelserne vedr. arkitektonisk variation, således at der nu stilles krav om,
at der for minimum hver 20 meter skal være et brud i arkitekturen i form af bygningsforskydning, indskæring,
materialeskift og/eller skift i formsprog.
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Bilag:
Lokalplan 1-4-108, Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Udbygningsaftale
Bemærkninger i samlet PDF
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Punkt 11.

Godkendelse af studietur for Sundheds- og Kulturudvalget, By- og
Landskabsudvalget og Magistraten
2016-005566
Rådmanden for By- og Landskabsudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at Sundheds- og
Kulturudvalget, By- og Landskabsudvalget og Magistraten tager på studietur til Luxembourg og Metz.

Sagsbeskrivelse
I mødet den 13. januar 2014 besluttede byrådet følgende nye rejseregler:
Alle rejser til udlandet for politikere skal godkendes af Magistraten, før rejsen kan påbegyndes og fremgå af
referatet.
I henhold til denne beslutning anmodes om tilladelse til, at Sundheds- og Kulturudvalget, By- og
Landskabsudvalget og Magistraten tager på studietur.
Formål
Metz i Lorraine-området i Nordfrankrig har Europas mest gennemførte BRT-projekt. ’Mettis’ med 2 linjer med
en samlet længde på 17,8 km, heraf 5,4 km sammenfaldende linje gennem bymidten. Systemet betjenes med
24 m dieselelektriske dobbeltledbusser fra Van Hool. På vejen til Metz opleves andre typer 24 m busser og
deres bymæssige indpasning i Luxembourg.
Studieturen til skal give udvalgsmedlemmerne kendskab til teknisk udformning, politiske erfaringer med
realisering og byintegration.
I turen deltager medlemmer af Sundheds- og Kulturudvalget, By- og Landskabsudvalget og Magistraten, i alt
ca. 20 personer. Turen gennemføres 6. - 7. juni 2016. Budgettet er på 120.000 kr.
Beslutning:
Godkendt.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Punkt 12.

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016
2016-018662
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på 7.385.000 kr. i merudgifter og 2.537.000
kr. i mindreindtægter, eller i alt 9.922.000 kr. i netto-merudgifter,
at frigivelsesbeløbene forhøjes med 818.000 kr. i udgifter,
at Aalborg Gas’ takst for Naturgas Salg justeres pr. 1. juni 2016,
at Aalborg Gas indfører en ny takst for ”Grøn Gas” pr. 1. juni 2016, samt
at Aalborg Renovations takster justeres pr. 1. juni 2016, jf. takstoversigten.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Budgetrevisionen, generelt
I nærværende budgetrevision, som udelukkende omfatter de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen, foreslås enkelte anlægsprojekter tilpasset på baggrund af reviderede forudsætninger og regnskab 2015. Der er ligeledes på baggrund af regnskab 2015 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv.
De budgetmæssige konsekvenser i form af reviderede administrationsbidrag, som følge af organisationsændringerne pr. 1. januar 2016, hvor tidligere kommunale forsyningsvirksomheder er omdannet til aktieselskaber i en ny energikoncern, er ligeledes indregnet i denne budgetrevision.
Aalborg Gas, Naturgas Salg – prisjustering af naturgastakst
Der er indgået kontrakt på køb af naturgas for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2017. Kontrakten er baseret på
køb af naturgas til daglig børspris. På baggrund af en ændring i prisudviklingen på naturgasmarkedet foreslås således en takstjustering fra 2,75 kr. pr. m3 til 2,00 kr. pr. m3 pr. 1. juni 2016.
Aalborg Gas – ”Grøn Gas”
Aalborg Gas har de senere år løbende vurderet mulighederne for at anvende biogas eller bionaturgas (”Grøn
Gas”). Umiddelbart findes der ikke nogle realistiske lokale løsninger, hvor biogas eller bionaturgas fra f.eks.
rensningsanlæg eller lokale biogasanlæg kan tilføres Aalborg Gas’ bygas- eller naturgasnet. Derfor foreslås
det, at Aalborg Gas tilbyder såvel bygas- som naturgaskunder ”Grøn Gas” via Energinet.dk’s certifikatordning.
Kunderne tilbydes ”Grøn Gas” til en særlig takst, hvor udgiften til køb af certifikater er indregnet. Aalborg Gas
køber certifikater i takt med afsætning af ”Grøn Gas” til kunderne. Tillægget for ”Grøn Gas” udgør 0,15 kr. pr.
m3 bygas og 0,30 kr. pr m3 naturgas.
Aalborg Gas – generelt
Det forventes, at Aalborg Gas i løbet af 2016 bliver omdannet til et eller flere aktieselskaber og da med tilbagevirkende kraft med henblik på at indgå i energikoncernen under Aalborg Energi Holding A/S. Når dette er
klarlagt, vil der blive fremsendt ny budgetrevisionssag med henblik på nulstilling af budgetterne.
Aalborg Renovation - kørselsudligning, ændret takst
Der er pr. 1. januar 2016 sket en ændring i prisen fra I/S Reno Nord, samt fremkommet ekstra omkostninger
vedr. fusionsudligning. Dette skyldes, at der som en del af aftalen om fusion af Mokana I/S, I/S Fællesforbrænding og I/S Reno Nord blev indgået aftale om fordeling af fusionsgevinsten, hvilket indebærer ekstra
omkostninger for Aalborg Renovation.
Som følge af ovenstående er der behov for at hæve kørselsudligningstaksten pr. 1. juni 2016. Prisstigningen
i kørselsudligning fra I/S Reno Nord pr. 1. januar 2016 udgør 5 kr. Aalborg Renovations takst stiger dog 8 kr.,
da stigningen kun kan opkræves i 7 mdr. i 2016. De budgetmæssige konsekvenser af takstændringen indregnes i en senere budgetrevision.
Aalborg Renovation - ny affaldsplan
I forbindelse med budgetlægningen for 2016 har Aalborg Renovation vurderet behovet for antallet af minicontainere og prisen for disse. Der har imidlertid været en prissætning af spande, som generelt er faldende i
takt med, at kommunerne har indkøbt spande i stort antal. Ligeledes har en mere præcis opgørelse af behovet for udskiftning og antallet af nyanskaffelser for minicontainere afstedkommet et mindre behov end tidligere antaget.
I forhold til Affaldsplanen er det fundet hensigtsmæssigt at indlede forhandlinger med et IT-firma om indkøb
af et avanceret IT-system RenoWeb til administration af ydelsen for afhentning og sortering af affald samt disponering af Aalborg Renovations køretøjer. Det indstilles derfor, at de afsatte midler vedrørende indkøb af
spande og containere, som ikke anvendes, overføres til konto for indkøb af IT-system inden for affaldsplanens økonomiske rammer. Beløbet drejer sig om 2 mio. kr.
Aalborg Renovation – Ny mandskabsbygning Sundsholmen
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Der ønskes en tillægsbevilling på 568.000 kr. vedrørende ovennævnte anlægsprojekt. Behovet herfor skyldes, at de indkomne tilbud ligger over det budgetterede. Dette kan bl.a. tilskrives, at forudsætningerne for
budgetteringen er ændret på følgende punkter; Der skal pælefunderes under bygningen pga. blød undergrund, ændring af bygningens placering indebærer ændringer i ledningsplacering, krav om at bygningen skal
opfylde Energiklasse 2015 samt ændret specifikation af inventar i bygningen.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Aalborg Gas
Bygas
Køb og salg af gas, justering af mængder og indkøbspris, mindreudgift/ merindtægt .................................................................................................................
Salg af aktier i Aalborg Energicenter A/S, mindreudgift .....................................
Køb af grund Gasværksvej, merudgift ..............................................................
Administration, ny fordeling mellem de 3 regnskabsafsnit, mindreugift ..............
Administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning samt Administration og
Service, merudgift
Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet, mindreudgift .........................
Naturgas Net
Målere og ledningsnet, mindreudgift .................................................................
Administration, ny fordeling mellem de 3 regnskabsafsnit, merudgift ................
Naturgas Salg
Køb og salg af gas, justering af mængder og takster, mindreudgift/ mindreindtægt .................................................................................................................
Administration, ny fordeling mellem de 3 regnskabsafsnit, merudgift ................
Sektor: Aalborg Renovation
Generel administration
Anskaffelse af IT i forbindelse med ny affaldsplan, merudgift ...........................
Administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning samt Administration og
Service, merudgift
Ordning for storskrald og haveaffald
Anskaffelse af containere, mindreudgift ...........................................................
Genbrugsstationer
Anskaffelse af containere, mindreudgift i 2015, merudgift .................................
Øvrige ordninger og anlæg
Justering af mængder, mængden af jord nedjusteres fra 100.000 ton til 50.000
ton, mindreindtægt ...........................................................................................
Vægtydelse, mængden af jord nedsættes fra 100.000 ton til 50.000 ton, mindreudgift ..........................................................................................................
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Regulering af administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning samt Administration og Service, mindreudgift .....................................................................
Sektor: Administration og Service
Administration
Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt ........................................
Justering af lønbudgettet som følge af organisationsændringer, herunder salg af
ydelser, netto-mindreudgift ..............................................................................
Justering af administrative udgifter i øvrigt, mindreudgift..................................
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DRIFT 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Ændring i alt - drift 2016 ...............................................................................

-231

-2.537

ANLÆG 2016
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Renovation
Projekt 5553, Værkstedsbygning, forundersøgelse
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 96.000 kr. til 96.000 kr. .....................................
Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet
Anlægssum: Uændret 100.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 100.000 kr.
Projekt 5570, Genbrugsplads Gandrup og Nibe, etablering af porte i carporte
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 70.000 kr. til 70.000 kr. .....................................
Årsag: Montering af motorer
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 70.000 kr. til 264.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 70.000 kr. til 264.000 kr.
Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, ny kontor- og mandskabsbygning
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.509.000 kr. til 2.509.000 kr. ...........................
Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet. Ved en medarbejderinvolvering i planlægning og projektering af byggeriet blev et ønske om at flytte hele byggeriet
imødekommet, hvilket blandt andet afstedkom en ny myndighedsbehandling.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 568.000 kr. til 2.628.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 568.000 kr. til 2.628.000 kr.
Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe, ændret arealanvendelse på eksisterende plads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 88.000 kr. til 88.000 kr. .....................................
Årsag: Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 5589 og 5591, idet bomanlæg ikke er færdiggjort i 2015. Årsagen hertil skal findes i udvalgets beslutning om åbning af
genbrugspladserne for erhvervsvirksomhederne, hvilket har afstedkommet ændringer i
anlægget.
Anlægssum: Uændret 2.689.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 2.689.000 kr.
Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup, etablering af ny genbrugsplads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 100.000 kr. ..................................
Årsag: Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 5588 og 5591, idet bomanlæg ikke er færdiggjort i 2015. Årsagen hertil skal findes i beslutningen om åbning af genbrugspladserne for erhvervsvirksomhederne, hvilket har afstedkommet ændringer i anlægget.
Anlægssum: Uændret 949.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 949.000 kr.
Projekt 5591, Genbrugsplads Storvorde, etablering af bomanlæg mv.
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 780.000 kr. til 780.000 kr. .................................
Årsag: Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 5588 og 5589, idet bomanlæg ikke er færdiggjort i 2015. Årsagen hertil skal findes i beslutningen om åbning af gen-

Magistraten

Møde den 23.05.2016
kl. 09.00

+96

+70

+2.509

+88

+100

+780

Side 48
4 afaf780

Magistraten
ANLÆG 2016
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. brugspladserne for erhvervsvirksomhederne, hvilket har afstedkommet ændringer i anlægget.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 180.000 kr. til 780.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 180.000 kr. til 780.000 kr.
Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads, Stigsborg-grunden mv.
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.113.000 kr. til 3.117.000 kr. ...........................
Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet, da miljømyndighedernes
kontrol har været mere omfattende end forventet samt pga. vejrlig.
Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Projekt 5593, Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Forbedring af komposteringsareal og areal for modtagelse af bygge- og haveaffald
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.190.000 kr. til 1.190.000 kr. ...........................
Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet, pga. pilotprojekt vedr. biobrændsel med Reno-Nord
Anlægssum: Uændret 1.190.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 1.190.000 kr.
Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord, Østerådalen
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 670.000 kr. til 6.843.000 kr. ...............................
Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet, da der afventes afgørelse fra
myndighederne
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

+2.113

+1.190

+670

Ændring i alt - anlæg 2016 ...........................................................................................

+7.616

Nettoændring - drift + anlæg 2016 ..............................................................................

+9.922

Ændring i alt - frigivelse anlægssum ..........................................................................

+818

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2015 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti:
Afdeling/bevillingsniveau

Ultimo 2015 Ultimo 2016
- mio. kr. -

Aalborg Gas ......................................................................
- Bygas ...............................................................................
- Naturgas Net ....................................................................
- Naturgas Salg ...................................................................
Aalborg Renovation
- Generel administration .......................................................
- Ordninger for dagrenovation - restaffald ............................
- Ordninger for storskrald m.v. .............................................
- Ordninger for glas, papir og pap ........................................
- Ordninger for farligt affald .................................................
- Genbrugsstationer ............................................................
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ....................................
heraf sikkerhedsstillelse ...............................................................
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Afdeling/bevillingsniveau

Ultimo 2015 Ultimo 2016
- mio. kr. -

Miljø- og Energiplanlægning
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land ................................
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ............
Administration og Service
- Omkostningscenter GIS (OCG) – tidligere en del af Varme
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i
alt ........................................................................................

-1,3
23,5

-1,1
25,3

-6,2

-4,8

-82,8

-6,8

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
Aalborg Gas - Takstoversigt 2016 pr. 1. juni 2016
Aalborg Renovation - Takstoversigt pr. 1. juni 2016
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Punkt 13.

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 – Aalborg Sydøst
2014-33592
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der igangsættes en jordfordeling i området ved AFV Lundby Krat, Klarup Vandværk og AFV BrunstedEngkilde under forudsætning af, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af jord eller
ejendomme,
at der igangsættes en jordfordeling i området ved Gudumholm Vandværk og VSK Gudumholm Vandværk
under forudsætning af, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af jord eller ejendomme,
at der igangsættes en jordfordeling i området ved Ferslev Vandværk under forudsætning af, at Aalborg
Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af jord eller ejendomme,
at der igangsættes skødehandler i området ved Vaarst Vandværk under forudsætning af, at Aalborg Kommune
afsætter en økonomisk ramme til opkøb af ejendomme, evt. ved berigtigelse via en jordfordeling,
at der igangsættes skødehandler i området ved Arndrup Vandforsyningsselskab under forudsætning af, at
Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af ejendomme, evt. ved berigtigelse via en
jordfordeling,
at der igangsættes skødehandler i området ved AFV Volsted Plantage, evt. ved berigtigelse via en
jordfordeling,
at budget på 20 mio. kr. til opkøb af jord eller hele ejendomme til brug for jorddelingsprocessen i hele området
indgår i de kommende budgetdrøftelser af B2017-2020, og
at Aalborg Byråd tilkendegiver at se positivt på en kommunal lånegaranti til VSK til lån til finansiering af
kompensation for grundvandsbeskyttelse.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales, idet der tages forbehold vedrørende det 7. "at", som indgår i budgetforhandlingerne vedrørende
Budget 2017-2020.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015 (punkt 6) at igangsætte en undersøgelse af
muligheden for en jordfordeling og om muligt gennemføre en jordfordeling i området omfattet af Indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse i OSD 1435 Aalborg Sydøst.
I forbindelse med B2015 blev der afsat 600.000 kr. i 2016 og 650.000 kr. i 2017 til de administrative udgifter i
forbindelse med jordfordeling i Aalborg Sydøst og i Tylstrup.
Miljø- og Energiforvaltningen har i september 2015 iværksat en ejendomsmæssig forundersøgelse med
henblik på at undersøge grundlaget for en jordfordeling i området Aalborg Sydøst.
Den ejendomsmæssige forundersøgelse er udført af NaturErhvervstyrelsen og er afrapporteret i februar
2016 (se bilag 1).
Baggrund
For 9 af de 18 vandværker, der er omfattet af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1435 Aalborg
Sydøst, er der fastlagt en sårbar nærzone. Det er sket de steder, hvor der er et særligt behov for at begrænse udvaskningen af nitrat og miljøfremmede stoffer. Arealerne i sårbar nærzone skal sikres med tinglyste
dyrkningsdeklarationer. Restriktionerne omfatter en maksimal udvaskning på 25 mg nitrat pr. liter fra rodzonen og ingen brug af pesticider.
Dette mål kan opnås på tre måder:

Ved frivillig deltagelse i jordfordeling

Gennem individuelle frivillige aftaler med lodsejerne

Gennem påbud fra Aalborg Kommune, hvis en frivillig løsning ikke kan opnås.
Uafhængigt af metoden til grundvandsbeskyttelse vil ejerne af arealerne få udbetalt fuld erstatning (en engangserstatning) for værdinedgangen ved tinglysning af dyrkningsdeklarationer på arealerne i sårbar nærzone. Det er henholdsvis Vandsamarbejde Aalborg og VSK (Vandforsyningen Sejlflod Kanten), der skal udbetale erstatningerne til lodsejerne.
Resultater af den ejendomsmæssige forundersøgelse
NaturErhvervstyrelsen vurderer i rapporten, at der er mulighed for at gennemføre jordfordeling i tre områder.
Rapporten understreger, at det vil være nødvendigt, at Aalborg Kommune er villig til at købe arealer og ejendomme – også arealer, der er omfattet af dyrkningsrestriktioner.
Den ejendomsmæssige forundersøgelse er 1. fase i en jordfordeling. Forundersøgelsen er ikke en forhandling, men en uformel drøftelse med lodsejerne om ønsker og interesse for deltagelse i en efterfølgende jordfordeling. De ca. 70 lodsejere, som NaturErhvervstyrelsen har talt med, har blot tilkendegivet, om de har
interesse i jordfordeling eller ej. Forundersøgelsen giver et billede af, om det er muligt at gennemføre en
jordfordeling i et konkret område. Det er ikke en afklaring af, hvordan jordfordeling kommer til at foregå eller
de egentlige forhandlinger. Det sker i fase 2, der er selve jordfordelingen.
Jordfordeling
Rapporten konkluderer, at der som udgangspunkt er grundlag for opstart af en jordfordeling i følgende 3
områder, som samlet set omfatter 6 vandværker:




AFV Lundby Krat, Klarup Vandværk og AFV Brunsted-Engkilde
Gudumholm Vandværk og VSK Gudumholm Vandværk
AFV Ferslev.

For alle tre områder gælder, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at det bliver nødvendigt, at Aalborg Kommune opkøber ejendomme uden for sårbar nærzone, samt at Aalborg Kommune eller Vandsamarbejde Aalborg/VSK køber arealer med dyrkningsdeklarationer inden for sårbar nærzone.
Skødehandler
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For de resterende 3 indvindingsoplande konkluderer rapporten, at der ikke er grundlag for en jordfordeling.
Det anbefales i rapporten, at erstatningsjorden for arealer i sårbar nærzone til Vaarst Vandværk, Arndrup
Vandforsyningsselskab og AFV Volsted Plantage købes ved skødehandler. Skødehandler anvendes, når der
ikke er grundlag for en jordfordeling og gennemføres i øvrigt på samme vilkår som i en jordfordeling uden
udgift for lodsejeren. Er der samtidighed med en jordfordeling i et nærliggende område, kan skødehandler
udføres i sammenhæng med jordfordelingen og eventuelt berigtiges via denne jordfordeling.
Både ved Vaarst Vandværk og Arndrup Vandforsyningsselskab vurderer rapporten, at det kan blive nødvendigt, at Aalborg Kommune opkøber en ejendom. Samtidig skal Aalborg Kommune eller Vandsamarbejde
Aalborg være indstillet på at skulle købe arealer med deklaration inden for sårbar nærzone.
AFV Volsted Plantage adskiller sig fra de øvrige vandværker, idet indvindingsoplandet primært er dækket af
skov, og ønsker om erstatningsjord er forholdsvis lille, svarende til ca. 10 ha. Det anbefales, at erstatningsjorden købes ved skødehandler, forudsat at det er muligt at finde tilstrækkelige arealer til brug som erstatningsjord. Det vurderes i rapporten, at det ikke er nødvendigt for Aalborg Kommune eller Vandsamarbejde
Aalborg at købe arealer med deklaration inden for sårbar nærzone til AFV Volsted Plantage.
Forudsætninger for gennemførelse af en jordfordeling
Optimalt set sker samtlige handler i en jordfordeling ved jordfordelingskendelsen, således at det ikke er nødvendigt med udlæg for Aalborg Kommune forud for denne skæringsdato. NaturErhvervstyrelsen vurderer
dog, baseret på erfaringer fra jordfordelinger, at det vil være nødvendigt, at Aalborg Kommune er villig til at
købe arealer og/eller ejendomme uden for sårbar nærzone, hvis en jordfordeling skal lykkes. De erhvervede
arealer videresælges og skifter ejer ved jordfordelingskendelsen eller videresælges efterfølgende, men Aalborg Kommune kan også være ejer af ejendomme eller jord i området, når jordfordelingen er afsluttet.
En jordfordeling i området vil være begrænset af, at der kan skaffes de nødvendige og tilstrækkeligt attraktive erstatningsjorde, samt at der kan findes købere til de arealer, som lodsejerne ønsker at sælge.
Vandværker og vandsamarbejder må gerne købe og eje jord med henblik på at beskytte drikkevandet. Det
vil sige, at vandsamarbejderne ikke har mulighed for at opkøbe jord uden for vandværkernes indvindingsoplande.
VSK har oplyst, at de ikke har den fornødne kapitalbeholdning til udbetaling af erstatninger, hvis der gennemføres en jordfordeling. VSK får derfor behov for at låne penge til finansiering af kompensation for grundvandsbeskyttelse. VSK er som vandselskab underlagt Vandsektorloven og er derfor afhængig af, at finansiering af grundvandsbeskyttelse kan indregnes i deres prisloft. Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at de
finansielle omkostninger, renter og gebyrer i forbindelse med et lån til grundvandsbeskyttelse kan indregnes i
prisloftet. Borgmesterens Forvaltning har vurderet, at kommunen kan stille lånegaranti uden, at det påvirker
den kommunale låneramme.
Økonomi
Orbicon beskrev i 2014, at der vil være omkostninger til selve planlægningen af jordfordelingen (jordfordelingsplanlæggeren), landinspektør samt jordbrugskommissionen (sekretariatsbetjeningen hos NaturErhvervstyrelsen) samt udgifter til tinglysning på 0,6% af købesummerne i jordfordelingen. Omkostningerne
forbundet med en jordfordeling betales typisk af rekvirenten, som i dette tilfælde er Aalborg Kommune.
Orbicon vurderede, at en vellykket jordfordeling for ca. 40 ejendomme koster ca. 1,25 mio. kr. Det blev forudsat, at erhvervelse af erstatningsjord først skulle afregnes på jordfordelingens skæringsdato, hvorved der
ikke var udgifter for Aalborg Kommune til opkøb af arealer og ejendomme til initiering af jordfordelingsprocessen.
Såfremt jordfordeling i Aalborg Sydøst og i Tylstrup kommer til at omfatte flere ejendomme, kan der blive
behov for flere midler end de 1,25 mio. kr. Udgiften til en jordfordelingsproces vil afhænge af antal lodsejere
og handler samt eventuelle udgifter til opkøb af ejendomme (både købesum og købsomkostninger).
Den økonomiske risiko for Aalborg Kommune ved at igangsætte en jordfordeling, som ender med ikke at
lykkes, kan formentlig begrænses til udgiften til jordfordelingsplanlæggeren (overslag er ca. 10-12 timer pr.

Magistraten

Møde den 23.05.2016
kl. 09.00

Side 54
3 afaf680

Magistraten
ejendom svarende til ca. 700.000 kr.). Hertil kommer udgifter til eventuelle køb og salg af ejendomme, som
Aalborg Kommune kan have erhvervet i en opstartsfase til en mislykket jordfordeling.
Med baggrund i den ejendomsmæssige forundersøgelse har NaturErhvervstyrelsen vurderet, at der er behov for, at Aalborg kommune opkøber ejendomme til at initiere jordfordelingsprocessen. Ejendommene skal
indgå som erstatningsjord, og eventuel overskydende jord kan Aalborg Kommune sælge efter afslutning af
jordfordelingsproces. Et sådant udlæg er dog forbundet med risiko for tab i forbindelse med salg.
Der vil være et løbende behov for drifts- og vedligeholdelsesudgifter særligt for kommunale arealer uden
landbrugsdrift. Erhvervelse af arealer inden for sårbar nærzone vil således få en økonomisk konsekvens for
Aalborg Kommune. Køber Vandsamarbejde Aalborg/VSK arealer inden for sårbar nærzone, vil det være
forbundet med ekstraudgifter for forbrugerne. Driftsomkostningerne til skov er primært forbundet med etablering, mens de løbende udgifter vil kunne finansieres ved en fornuftig forstmæssig drift. Naturarealer (eng,
hede, overdrev) er oftest forbundet med løbende driftsudgifter til slåning, hegn og græsning mv. med fradrag
i de eventuelle muligheder for at søge landbrugsstøtte/støtte til naturpleje.
Aalborg Kommune har i 2016 købt en ejendom til skovrejsning i området. Med baggrund i dette køb har Miljø- og Energiforvaltningen skønnet, at der vil være et behov for en budgetramme på 20 mio. kr. til opkøb af
jord/ejendomme til brug for jordfordelingsprocessen i Aalborg Sydøst og i Tylstrup.
Centrale parter
I forbindelse med gennemførelse af en jordfordeling vil det generelt blive vurderet, om en række andre interesser kan tilgodeses, herunder skovrejsning samt udlægning og udvikling af natur. De centrale parter vil
være By- og Landskabsforvaltningen og Naturstyrelsen, som vil blive inddraget.
Ifølge Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt hører køb og salg af jord og fast ejendom under By- og Landskabsudvalget. Efter Miljø- og Energiudvalgets principbeslutning om konkrete køb af faste ejendomme vil
disse sager derfor blive videresendt til By- og Landskabsudvalget til videre foranstaltning.
Vandsamarbejde Aalborg/VSK dækker erstatningerne forbundet med værdinedgangen i forbindelse med
tinglysning af dyrkningsdeklarationer på de berørte arealer i sårbar nærzone og vil desuden blive inddraget i
en drøftelse af rækkefølgen for igangsætning af jordfordeling.
Det videre forløb
Når det er besluttet, at jordfordeling skal igangsættes i Aalborg Sydøst, vil Miljø- og Energiforvaltningen vælge en konsulent (jordfordelingsplanlægger), som skal forestå selve jordfordelingsprocessen.
Processen med skødehandler i Tylstrup vil blive fremlagt for Miljø- og Energiudvalget til beslutning snarest.
Vandsamarbejde Aalborg/VSK inddrages i en drøftelse af rækkefølgen af de enkelte projekter samt tidsforløb og milepæle for jordfordelingsprocessen. Desuden skal rollefordelingen koordineres, således at processen forløber optimalt. Vandsamarbejde Aalborg/VSK skal være parat til at forhandle med involverede lodsejere, herunder fastlægge og udbetale erstatninger, når en jordfordeling igangsættes.
Samlet vurdering
Der er i efteråret 2015 foretaget en undersøgelse af grundlag for en jordfordeling i Aalborg Sydøst. Undersøgelsen viser, at der er grundlag for opstart af en eller flere jordfordelinger i Aalborg Sydøst, samt at skødehandel vurderes som en mulig løsning for de resterende indvindingsoplande.
En jordfordeling i området vil være begrænset af, at der kan skaffes de nødvendige og tilstrækkelig attraktive
erstatningsjorde, samt at der kan findes købere til de arealer, som lodsejerne ønsker at sælge.
Rapporten konkluderer, at det kan blive nødvendigt, at Aalborg Kommune opkøber ejendomme med arealer
uden for sårbar nærzone, hvis en jordfordeling skal lykkes. Det er desuden nødvendigt, at Aalborg Kommune og/eller Vandsamarbejde Aalborg/VSK er villige til at købe arealer omfattet af dyrkningsrestriktioner. Det
er således en forudsætning for opstart af en jordfordeling, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk
ramme til opkøb af ejendomme i forbindelse med drøftelserne af B2017-2020.
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Budgetlægning af en økonomisk ramme afventer dermed drøftelserne af B2017-2020, og de projekter, hvor
det kan blive nødvendigt med opkøb af ejendomme, kan ikke igangsættes før en afklaring. Det skal besluttes
om igangsætning af jordfordelingen skal påbegyndes eller afvente budgetdrøftelserne. Det vurderes dog, at
skødehandler i Volsted Plantage kan igangsættes.
Det er Vandsamarbejde Aalborg/VSK, der dækker erstatningerne forbundet med værdinedgangen af de
berørte arealer i sårbar nærzone. VSK har oplyst, at de ikke har den fornødne kapital til udbetaling af erstatninger og vil forventeligt anmode om en kommunal lånegaranti til lån til finansiering af kompensation for
grundvandsbeskyttelse.
Idet der i B2015 er afsat midler i 2016 og 2017 til administrative udgifter, har jordfordelingsprojekterne i henholdsvis Aalborg Sydøst og Tylstrup en deadline med udgangen af 2017.
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Bilag:
Oversigtskort - Jordfordeling
Rapport - ejendomsmæssig forundersøgelse
Stort lodsejerkort
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Punkt 14.

Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ejdrup Vandværk
2015-064048
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at der gives kommunal lånegaranti på 650.000 kr. til Ejdrup
Vandværk med en løbetid på 25 år under forudsætning af, at
· Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har
stillet garanti for selskabets gæld.
· Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
· Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets
gæld.
· Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune modtog den 18. marts 2016 en ansøgning fra Ejdrup Vandværk om tilladelse til at optage
et kommunegaranteret lån på 650.000 kr. med en løbetid på 25 år til omlægning af eksisterende lån fra
2008.
Baggrund
I 2008 optog Ejdrup Vandværk lån på 1.150.000 kr. til etablering af nyt vandværk samt ny indvindingsboring.
Investeringen blev foretaget for at sikre god vandkvalitet og forsyningssikkerhed for Ejdrup Vandværks forbrugere. Det nye vandværk er etableret i samarbejde med Vegger Vandværk, og der er i den forbindelse
etableret et fælles forsyningsselskab, Ejdrup-Vegger Forsyningsselskab.
Udgiften til etablering af nyt vandværk samt ny indvindingsboring på 1.150.000 kr. blev finansieret ved at
optage et banklån på 800.000 kr. mens resten af udgiften blev finansieret med en løbende kredit med maksimum på 400.000 kr. Efterfølgende er banklånet blevet reduceret til ca. 650.000 kr.
Ejdrup Vandværk ansøgte i 2008 om kommunal lånegaranti til det oprindelige lån på 1.150.000 kr. Byrådet
besluttede dengang, at der ikke skulle ydes lånegaranti. I 2008 var der i Aalborg Kommune ikke praksis for
at give lånegaranti til vandværker. Efter vedtagelse af Vandsektorloven blev der i 2012 udstedt lånegaranti til
Vodskov Vandværk til betaling for et nyrenoveret vandbehandlingsanlæg samt en forøgelse af rentvandskapaciteten. I april 2015 blev der ligeledes udstedt lånegaranti til Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning til renovering af deres ledningsnet.
Ejdrup Vandværk er et alment vandværk med en indvindingstilladelse på 6.000 m 3/år og et aktuelt forbrug på
ca. 19.000 m3 årligt. Vandværket importerer størstedelen af deres vand fra Ejdrup-Vegger Forsyningsselskab. Der er tilsluttet 28 ejendomme, hvoraf de 12 er landbrugsdrift. Ejdrup Vandværk er ikke underlagt
Vandsektorloven.
Det fremgår af § 16 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009
(Vandsektorloven), at ”En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter
ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen”.
Økonomisk vurdering
De fremsendte budgetter viser, at Ejdrup Vandværk er i stand til at indfri sine forpligtelser i takt med at de
forfalder til betaling.
Ejdrup Vandværk har oplyst, at de har indhentet et tilbud fra KommuneKredit. Hvis de opnår kommunal lånegaranti vil vandværket opnå en væsentlig rentebesparelse, der i henhold til budgettet skal anvendes til at
konsolidere vandværkets økonomi.
Et lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats på 0,5 %.
Jf. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune optage lån til vandforsyning m.v., og der kan således gives en kommunal lånegaranti, uden at det påvirker kommunens låneramme.
Med udgangspunkt i seneste årsrapport, samt det af vandværket udarbejdede budget for 2016, er vandværkets økonomiske situation vurderet. Analysen har vist, at vandværket generelt ser ud til at være i stand til at
indfri sine forpligtelser, i takt med at de forfalder, herunder også ydelser på et eventuelt lån i KommuneKredit.
Teknisk vurdering af vandværket samt vandkvalitet
Ejdrup Vandværk indvinder kun ca. 10 % af deres forbrug på det oprindelige vandværk, resten indvindes på
det nye vandværk fra 2008. Den oprindelige vandværksbygning blev renoveret i 2009, og efter tilsyn i 2013
blev det bemærket, at Ejdrup Vandværk fremstår nyt og vedligeholdt.
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Vandkvaliteten fra både det oprindelige vandværk og det nye vandværk er tilfredsstillende, og der er konstateret et faldende indhold af nitrat i den gamle boring efter 2008, hvor der indvindes væsentligt færre m 3 vand.
Der er ikke fundet pesticider i vandet, og det overholder alle øvrige vandkvalitetskriterier.
Den gennemsnitlige levetid for vandværker er af Forsyningssekretariatet fastsat til 50 år, mens levetiden for
indvindingsboringer er på 30 år.
Ændring af vedtægter
Hvis Ejdrup Vandværks ansøgning om kommunal lånegaranti godkendes, anbefaler Miljø- og Energiforvaltningen, at
 Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
 Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
 Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for
selskabets gæld.
 Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.
Samlet vurdering
Ejdrup Vandværk ønsker at optage et kommunegaranteret lån på 650.000 kr. med en løbetid på 25 år til
omlægning af eksisterende lån.
I betragtning af vandværkets økonomi anses risikoen for, at Aalborg Kommune kommer til at indfri kautionsforpligtelsen i forhold til vandværkets gæld, at være ubetydelig.
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Punkt 15.

Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende
miljøvurderingsrapport (2. behandling)
2015-015874
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 med
tilhørende miljøvurderingsrapport samt forslag til svar på de indkomne indsigelser.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Spildevandsplan 2016-2027 blev 1. behandlet på byrådets møde den 8. februar 2016 (punkt 4).
Forud for byrådets 1. behandling blev der afholdt orienteringsmøde den 20. januar 2016 for byrådets
medlemmer om forslaget til Spildevandsplan 2016-2027, hvor der var fokus på separatkloakering og LARløsninger (Lokal Afledning af Regnvand).
Formål
Aalborg Kommunes spildevandsplan er hidtil tilstræbt hovedrevideret ca. hvert 4. år, det vil sige en gang i
hver byrådsperiode. Den gældende spildevandsplan er vedtaget af byrådet den 19. maj 2008 (punkt 13).
Den aktuelle hovedrevision i form af forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 er derfor ca. 4 år ”forsinket”,
hvilket hænger sammen med hensynet til færdiggørelsen af de statslige vandplaner og den efterfølgende
kommunale vandhandleplan, der først har kunnet vedtages af byrådet den 19. oktober 2015 (punkt 5).
Arbejdet med en generel revision af Aalborg Kommunes gældende spildevandsplan, Spildevandsplan 20082019 har af samme grund strakt sig over en længere årrække, og det blev på den baggrund i 2014 besluttet,
at hovedrevidere de væsentligste planforhold i den gældende Spildevandsplan 2008-2019 via tillægget ”Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold”, der blev vedtaget af byrådet den 18. august 2014
(punkt 7).
Det primære formål med forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 er derfor at indarbejde de tiltag, der er
krævet i de statslige vandplaner (og udmøntet i Aalborg Kommunes vandhandleplan), samt at foretage en
generel opdatering af status- og planforhold, herunder redaktionelt at indarbejde bl.a. det i august 2014
vedtagne tillæg til Spildevandsplan 2008-2019.
Spildevandsplan 2016-2027 vil erstatte den hidtil gældende Spildevandsplan 2008-2019 med tilhørende
tillæg.
Med det foreliggende forslag til Spildevandsplan 2016-2027:
 Indarbejdes alle tillæg til Spildevandsplan 2008-19 vedtaget i perioden 2008-2016
 Konkretiseres vandhandleplanens indsatser på spildevandsområdet
 Opdateres planens tekst og kortmateriale
 Opdateres planens status- og plandel, herunder bl.a. angivelsen af udvalgte fælleskloakerede
områder, der planlægges separatkloakeret i planperioden (2016-2027)
 Opdateres og tydeliggøres spildevandsplanens miljø- og servicemål.
Med forslaget til Spildevandplan 2016-2027, der er udarbejdet i nært samarbejde med Aalborg Kloak A/S,
foretages med andre ord en komplet ajourføring af spildevandsplanen i sin helhed.
Målet
Med Spildevandsplan 2016-2027 vil Miljø- og Energiforvaltningen:
 Fastholde en betryggende spildevandshåndtering og lav sundhedsrisiko
 Fastholde en høj forsyningssikkerhed for så vidt angår spildevandsafledningen
 Opnå et endnu bedre vandmiljø og godt badevand
 Imødegå klimaforandringernes negative effekter
 Reducere energiforbruget ved spildevandshåndteringen.
Planens opbygning
Spildevandsplan 2016-2027 består af en tekstdel, to bilag samt kortmateriale, der illustrerer de planforhold,
der gælder på bydels- og ejendomsniveau.
Spildevandsplan 2016-2027 er i modsætning til den gældende spildevandsplan opbygget med henblik på
webvisning via Aalborg Kommunes hjemmeside. Det foreliggende udkast til web-visning kan finde ved at
indtaste følgende: http://aalborg.viewer.dkplan.niras.dk/spildevandsplan.htm.
I tilknytning til byrådets vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 vil planens digitale kortvisning
administrativt blive dokumenteret via daterede bydelsplaner for de kloakerede områder.
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Miljøvurdering
Forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Miljøvurderingsrapporten medgår som bilag 2 til Spildevandsplan 2016-2027.
Ved miljøvurderingen er tidligere udførte miljøvurderinger af planens hovedelementer suppleret med en
vurdering af, hvordan klimaforandringerne påvirker spildevandsplanen.
Det vurderes, at Spildevandsplan 2016-2027 indeholder en bred vifte af foranstaltninger til afbødning af
klimaforandringernes negative effekter på miljøet, og at planen derfor har en positiv effekt på miljøet.
Kombineret med konklusionerne i de forudgående miljøvurderinger af planens øvrige hovedelementer,
konkluderes det derfor, at forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 samlet har en positiv virkning på miljøet.
Spildevandsplanens fokusområder
Forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 har følgende 3 fokusområder:
 Vandplanerne, vandhandleplan og vandområdeplaner
 Klimatilpasning og bæredygtighed
 Den fortsatte separatkloakering.
Vandplanernes krav til indsatser over for 35 regnbetingede udløb og over for ejendomme i 20 oplande i det
åbne land indarbejdes i forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 i fuld overensstemmelse med Aalborg
Kommunes vandhandleplan.
Klimatilpasning og bæredygtighed har været nøgleord ved udarbejdelsen af forslaget til Spildevandsplan
2016-2027, og de relevante elementer fra kommuneplantillæg H.029 om klimatilpasning er indarbejdet og
konkretiseret i planforslaget.
Med den fortsatte separatkloakering fastholdes separatkloakeringsstrategien, der overordnet indebærer, at
alle fælleskloakerede områder planlægges separatkloakeret inden år 2100. Separatkloakeringsstrategien
medfører væsentlige miljøgevinster i form af bl.a. mindskede udledninger af urenset, opspædt spildevand via
overløb, og den vurderes at være fundamental i forhold til klimatilpasningen.
Inden udledning til recipient drosles og renses det separate overfladevand i overensstemmelse med
administrationsgrundlaget for håndteringen af overfladevand i Aalborg Kommune (godkendt på Miljø- og
Energiudvalgets møde den 26. juni 2014 (punkt 18)). Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget
fastlægges graden af rensning fra sag til sag på baggrund af en konkret vurdering af recipienten, oplandets
størrelse og karakter, de fysiske muligheder mv. Der arbejdes med 3 renseniveauer A, B og C. Ved niveau B
tilstræbes der normalt en rensning tættere på A- end C-niveau, hvor A svarer til vådt bassin og C rensning i
vejbrønde mv.
I forbindelse med separatkloakeringen skal der gøres en supplerende indsats for at begrænse afledningen af
nedbør til kloakken ved decentrale løsninger, hvor regnvand afledes lokalt ved anvendelse af LAR-løsninger,
således at mængden af regnvand, der skal bortledes via kloaksystemet, nedbringes. Aalborg Kommune har
udarbejdet et LAR-katalog, hvor de forskellige LAR-tiltag præsenteres. LAR-kataloget forventes at være
tilgængeligt, når Spildevandsplan 2016-2027 er vedtaget.
Miljø- og servicemål
For at tydeliggøre de helt overordnede rammer og målsætninger for de kommende års indsatser på
spildevandsområdet er der i forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 formuleret følgende overordnede miljøog servicemål:
a) Spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune bidrager væsentligt til opnåelse af god økologisk
tilstand for grundvand, søer, vandløb, Limfjorden og Kattegat
b) Spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune bidrager til opnåelse af godt badevand i Limfjorden og
Kattegat,
c) Spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune tager hensyn til hygiejne, lugt, arbejdsmiljø og
æstetik, samt fremmer en bæredygtig udvikling,
d) Udbygninger og ændringer af spildevandshåndteringen sker i henhold til klimatilpasningsplanen,
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e) Der opnås høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg med fokus på valg af løsninger, der
understøtter en grøn omstilling,
f) Borgernes bevidsthed om betydningen af deres adfærd øges i relation til opfyldelse af ovennævnte
miljø- og servicemål,
g) Kloakledningsarbejder koordineres med andre ledningsejeres planlagte gravearbejder,
h) Afløbssystemet lever op til borgernes berettigede forventninger om service og forsyningssikkerhed.
Nye områder, der planlægges separatkloakeret i perioden 2016-2027
I forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 tilkendegives, hvilke fælleskloakerede områder, der forventes separatkloakeret inden for spildevandsplanens tidshorisont, og for udvalgte områder fastsættes der endvidere
en bindende dato for gennemførelsen af separeringen.
Sammenholdt med angivelserne i den gældende Spildevandsplan 2008-2019 er der udpeget en række
områder, hvor det inden for planperioden forventes, at der vil blive forelagt forslag til politisk behandling om,
at separatkloakeringen skal gennemføres inden en fastlagt dato. I samråd med Aalborg Kloak A/S er der
foretaget en gennemgribende revision af denne udpegning, svarende til Aalborg Kommune og Aalborg Kloak
A/S’ nuværende planlægning og prioritering.
Områderne er udvalgt under hensyntagen til dels opfyldelse af vandhandleplanens indsatser, dels afbødning
af konstaterede effekter efter skybrud (klima), dels koordinerede ledningsprojekter, og dels løbende
sanering- og optimeringsprojekter i kloaksystemet.
Blandt områderne, der planlægges separatkloakeret, er det især de områder, for hvilke der angives
bindende tidsfrist, der påkalder sig særlig opmærksomhed:
Der angives i forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 bindende tidsfrist for følgende områder (hvoraf
områderne i Sdr.Tranders, Klarup og Vedbæk allerede er udmeldt i den gældende spildevandsplan):














K-område 0.4.40, Sønder Tranders (tidsfrist 31.12.2019) [vandplanindsats]
K-område 3.0.20, Klarup (tidsfrist 31.12.2019) [vandplanindsats]
K-område 3.3.01, Vedbæk (tidsfrist 31.12.2020) [vandplanindsats]
K-område 0.2.58, 0.2.65 og 0.2.66, Skalborg (tidsfrist 31.12.2021) [vandplanindsats]
K-område 1.0.03 og 1.0.04, Vestbjerg (tidsfrist 31.12.2021) [vandplanindsats]
K-område 1.3.08, 1.3.09 og 1.3.11, Vadum (tidsfrist 31.12.2021) [vandplanindsats]
K-område 2.1.01, Langholt (tidsfrist 31.12.2021) [vandplanindsats]
K-område 0.0.09 (mindre del ved Klinikvej), Lindholm (tidsfrist 31.12.2021) [klima]
K-område 0.0.27 (del langs Østerbrogade), Nørresundby (tidsfrist 31.12.2021) [klima]
K-område 0.0.29 (del), 0.0.32 (del) og 0.0.43 (del), Nørresundby/Nr. Uttrup (tidsfrist 31.12.2021)
[klima]
K-område 4.3.22 og 4.3.23, St. Restrup (tidsfrist 31.12.2021) [sanering- og optimering]
K-område 4.8.05, Nibe (tidsfrist 31.12.2021) [sanering- og optimering]

Områder, der i spildevandsplanen angives med tidsfrist, er illustreret på vedlagte kort.
Påbuddene om separatkloakering til ejendomme, der er omfattet af vandplanindsats, skal være meddelt
senest den 30. oktober 2016.
Planlagte bassiner affødt af vandhandleplanen
For at opfylde kravet om indsatser ved de udpegede regnbetingede udløb senest 30. oktober 2016 etableres
bassiner ved udløbene U0.3.49 og U0.3.51 i Gug. Der planlægges endvidere etableret bassiner yderligere
13 steder senest i 2021 for at gennemføre de resterende indsatser.
Spildevandsrensning i det åbne land
I den gældende Spildevandsplan 2008-2019 er 31 oplande i det åbne land udpeget til forbedret spildevandsrensning. De ejendomme, der skulle forbedre spildevandsrensningen, har alle modtaget påbud, og
forbedringerne er stort set gennemført (ultimo 2015 manglede 14 ejendomme).
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I overensstemmelse med vandhandleplanen angives i Spildevandsplan 2016-2027 yderligere 20 områder,
hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Påbuddene skal være meddelt til ejendomme, der ikke
opfylder renseklassen for det udpegede område, senest den 30. oktober 2016.
Nye områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning, er illustreret på vedlagte kort.
Spildevand i sommerhusområder
I forbindelse med vedtagelsen af Spildevandsplan 2008-2019 blev det besluttet at igangsætte et arbejde for
at klarlægge behov og muligheder for at etablere bedre løsninger for afledning af spildevand i kommunens
sommerhusområder. Efterfølgende er det via tillæg til planen besluttet at gennemføre en
spildevandskloakering af hele sommerhusområdet Hals-Hou inden 2020.
Denne beslutning fastholdes i Spildevandsplan 2016-2027, og der igangsættes undersøgelser i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge og Skellet ved Mou samt Egense Skanse ved Egense med henblik på
lignende forbedringer af forholdene for afledning af spildevand. Områderne er illustreret på vedlagte kort.
Generel ajourføring i forhold til den gældende spildevandsplan
Der er i tilknytning til planforslaget udført en gennemgribende ajourføring af spildevandsplanens kortvisning
og datagrundlag. Typisk er afgrænsningen af kloakoplande, såvel status som plan, blevet ændret, som følge
af et forbedret datagrundlag eller som følge af uoverensstemmelser med kommuneplanen og/eller vedtagne
lokalplaner.
Der er bevidst foretaget mindre afvigelser fra kommuneplanens rammer. Typisk er rekreative arealer ikke
medtaget i spildevandsplanen, selv om de er omfattet af kommuneplanrammerne, ligesom der i kommunens
yderområder ikke er fuld overensstemmelse med kommuneplanens kort vedrørende byudvikling,
byafgrænsning og perspektivområder. I randområder forekommer det i enkelte tilfælde tilsvarende, at
ejendomme uden for kommuneplanens ramme er tilsluttet offentlig kloak, samt at ejendomme – eller dele af
ejendomme – inden for kommuneplanens rammer ikke er tilsluttet offentlig kloak.
Fællesprivate anlæg
Der er de senere år kommet øget fokus på kortvisningens angivelse af fællesprivate spildevandsanlæg, idet
det er af stor betydning for såvel borgerne som Aalborg Kommune og Aalborg Kloak A/S, at der er klarhed
omkring ejerskab af ledningsanlæg. Klarhed om ejerskab er eksempelvis afgørende ved ejendomshandler.
Ved de angivne fællesprivate anlæg ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab et spildevandsanlæg, der afleder til spildevandsselskabets spildevandsanlæg, og grundejerne skal derfor eksempelvis i
fællesskab selv forestå en eventuel påbudt separatkloakering af det fælles anlæg og dermed selv afholde de
dermed forbundne udgifter.
Under arbejdet med forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 er det imidlertid konstateret, at et stort antal
ledningsanlæg, der betragtes som fællesprivate ledningsanlæg, ikke er angivet i den gældende spildevandsplan. Disse anlæg angives derfor på kortvisningen for Spildevandsplan 2016-2027 i lighed med de allerede
angivne anlæg.
Det skal understreges, at fællesprivate anlæg kun tilføjes kortvisningen, hvis det vurderes, at der forefindes
tilstrækkelig dokumentation for det private ejerskab. Der ændres derfor ikke på de berørte parters rettigheder
og pligter. Det skal ligeledes pointeres, at såvel Aalborg Kommune som Aalborg Kloak A/S naturligvis er
parat til at genoverveje angivelsen, hvis der fremkommer oplysninger, der rejser berettiget tvivl om
angivelsen. Dette gælder for såvel nye som allerede angivne fællesprivate anlæg.
Større opgaver, der, jf. spildevandsplanen, er igangsat/skal igangsættes
I Spildevandsplan 2016-2027 er der beskrevet en række opgaver, der er eller skal igangsættes. Disse
opgaver er oplistet i bilag 4, hvor det samtidig er anført efter hver enkelt opgave i hvilket afsnit i
spildevandsplanen, opgaven er beskrevet.
Intern høring
Forslag til Spildevandsplan 2016-2027 (tekstdelen) og Miljøvurdering af forslag Spildevandsplan 2016-2027
har forud for forslagets 1. behandling været i intern høring i By- og Landskabsforvaltningen.
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Ændret vandsektorlov efter forslagets 1. behandling er indarbejdet
Folketinget vedtog den 11. februar 2016 lovforslag L91 om en række ændringer af vandsektorloven og
øvrige relaterede love.
Med relation til spildevandplanen indebærer den ændrede vandsektorlov især bl.a.
 At der fastsættes en pligt til årlige dialogmøder mellem kommune og (spilde)vandselskab
 At der angives forsyningspligt for (spilde)vandselskabet
 At spildevandsplanen fremover primært udgør kommunens styringsredskab overfor selskabet.
Aalborg Kommune var under udarbejdelsen af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 bekendt med den
kommende ændring af vandsektorloven. Bortset fra en enkelt redaktionel ændring i form af ændret
henvisning til lovens §1 har den ændrede vandsektorlov derfor ikke givet anledning til ændringer i det
fremsatte forslag til Spildevandsplan 2016-2027.
Vedtagne ændringer til Spildevandsplan 2008-2019 efter forslagets 1. behandling er indarbejdet
Efter byrådets 1. behandling af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 er et tillæg til Spildevandsplan 20082019 vedtaget den 18. februar 2016 (via vedtagelsesnotat) efter behandling på Miljø- og Energiudvalgets
møde den 16. december 2015 (punkt 10). Tillægget, der omhandler sikring af ekspropriationsgrundlag til
etablering af et planlagt rensebassin syd for Sdr. Tranders Vej, er nu indarbejdet i forslag til Spildevandsplan
2016-2027.
Øvrige ændringer af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 efter forslagets 1. behandling
Miljø- og Energiforvaltningen har efter forslagets 1. behandling foretaget et mindre antal konsekvensrettelser
og redaktionelle ændringer/præciseringer af forslag til Spildevandsplan 2016-2027. Der er redegjort for disse
i bilag 8.
Indarbejdelsen af statens vandområdeplaner for perioden 2015-2021 må afvente
Miljø- og Fødevareministeren meddelte i en pressemeddelelse fredag den 27. november 2015 at statens
vandområdeplaner for perioden 2015-2021, der skulle foreligge senest ultimo 2015, blev udskudt, samt at
ministeren forventede, at planerne kunne godkendes i første halvår af 2016.
Det foreliggende forslag til Spildevandsplan 2016-2027 er formuleret i forventning om, at statens
vandområdeplaner ville foreligge i forbindelse med forslagets endelige vedtagelse i byrådet. Ved udgangen
april 2016 foreligger planerne endnu ikke, og forslag til Spildevandsplan 2016-2027 bygger derfor fortsat på
det høringsudkast til vandområdeplaner, der var i høring primo 2015.
For at kunne efterleve indsatskravene i Vandplan 2009-2015 vurderer Miljø- og Energiforvaltningen
imidlertid, at forslag til Spildevandsplan 2016-2027 kan og bør vedtages med de nuværende (og aktuelt ikke
helt korrekte) formuleringer. De ikke helt korrekte formuleringer er i forslagets tekstdel markeret med en
forklarende tekst. Når vandområdeplanerne foreligger, vil Miljø- og Energiforvaltningen revurdere
Spildevandsplan 2016-2027 og om nødvendigt iværksætte nødvendige tilretninger af planen.
Offentlighedsfasen
Forslaget til Spildevandsplan 2016-2027 har været offentliggjort i perioden 24. februar 2016 til 20. april 2016.
Der har den 17. marts 2016 været afholdt ét bredt orienteringsmøde, og der har supplerende været afholdt 7
særlige orienteringsmøder for grundejere i områder, hvor der udmeldes tidsfrist for separatkloakering.
Ved offentlighedsfasens udløb var der indkommet 6 indsigelser til forslag til Spildevandsplan 2016-2027:
1. Indsigelse fra Christian Andersen, Ellehammersvej 96, 9430 Vadum.
2. Indsigelse fra Annette og Bjørn Ahrensbach, Søndermarken 19, 9430 Vadum.
3. Indsigelse fra Peter Petersen, Klinikvej 4, 9400 Nørresundby
4. Indsigelse fra Nibe Festival, Jacob Petersens Vej 11, 9240 Nibe, v/Anders Kristensen
5. Indsigelse fra A/S J. Petersens Beslagfabrik (IPA), Jacob Petersensvej 9, 9240 Nibe, v/Niels Erik Smith
6. Indsigelse fra Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV, v/Hans Ole Kristensen
De modtagne indsigelser er vedhæftet som bilag 9.
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I forbindelse med behandlingen af indsigelserne er Aalborg Kloak A/S anmodet om bemærkninger til
indsigelserne. Aalborg Kloak A/S har ved brev af 27. april 2016 fremsendt bemærkninger til Miljø- og
Energiforvaltningen. Bemærkningerne fremgår af bilag 10.
Miljø- og Energiforvaltningen har behandlet indsigelserne hver for sig og forslag til svar på de indkomne
indsigelser fremgår af bilag 10.
De modtagne indsigelser giver ikke anledning til, at det fremsatte forslag til Spildevandsplan 2016-2027
ændres, dog imødekommes indsigelse 4 og 5 delvist, idet Miljø- og Energiforvaltningen og Aalborg Kloak
A/S gerne indgår i en ønsket dialog, som præsenteret af indsigerne, med henblik på at opnå den bedste
mulige løsning for alle parter.
Samlet vurdering
Spildevandsplan 2016-2027 har været i offentlig høring i perioden 24. februar 2016 til 20. april 2016. Der er
indkommet 6 indsigelser.
Bortset fra de mindre ændringer, der er angivet i bilag 8, er forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med
tilhørende miljøvurderingsrapport uændret i forhold til forslagets 1. behandling.
Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3, ikke påklages til
anden administrativ myndighed.
Efter endelig vedtagelse af spildevandsplanforslaget orienteres indsigerne om resultatet af byrådets
behandling af ændringsforslaget, og Spildevandsplanens vedtagelse annonceres offentligt.
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Bilag:
Bilag 1 - Forslag til Spildevandsplan 2016-2027 - hoveddel (version 09.05.2016).pdf
Bilag 2 - Tilhørende bilag 1, Administrativ praksis for berigtigelser af spildevandsplanen
Bilag 3 - Tilhørende bilag 2, Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2016-2027
Bilag 4 - Større opgaver, der, jf. Spildevandsplan 2016-2027, er igangsat eller skal igangsættes
Bilag 5 - Kort over områder, der i spildevandsplanen angives med tidsfrist
Bilag 6 - Kort over nye områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning
Bilag 7 - Kort over sommerhusområder, hvor der igangsættes undersøgelser
Bilag 8 - Ændringer foretaget efter forslagets 1. behandling
Bilag 9 - Indsigelser modtaget i offentlighedsperioden
Bilag 10 - Notat vedrørende Miljø- og Energiforvaltningens bemærkninger til indsigelser modtaget i
offentlighedsperioden
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Punkt 16.

Godkendelse af åbning af Østerå - Godsbanearealet
2014-5159
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Østerå føres i et nyt forløb over Godsbanearealet,
og at en mindre delmængde af vandet fortsat løber langs Håndværkerkvarteret for at sikre en opfyldelse af
følgende 3 delmål samtidigt:
• Efterfølgelse af statens krav, jf. vandplan 1
• Klimasikring af Midtbyen
• Attraktiv og værdiforøgende byudvikling.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet tog på møde den 12. januar 2015 (punkt 4) stilling til, at forvaltningerne skulle arbejde videre med en
fleksibel model for åbning af Østerå gennem Aalborg by. Den fleksible model går ud på, at vandet fra Østerå
ikke adskilles fra vandet fra Østre- og Vestre Landgrøfter. Den fleksible model betyder, at delstrækninger af
Østerå kan åbnes etapevis uafhængig af hinanden. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på 3 deletaper af
åbning af Østerå: Musikkens Plads, Karolinelund og Godsbanearealet.
Strækningen langs Musikkens Plads er planlagt til åbning i 2016. Der mangler endnu at blive taget stilling til
forløb af Østerå ved Karolinelund og Godsbanearealet, idet Miljø- og Energiudvalget har ansvaret for dels
vandløbenes målopfyldelse i forhold til vandplanerne, og dels er myndighed på kloakområdet og ansvarlig
for klimastrategien. Derfor er det Miljø- og Energiudvalget, der skal tage stilling til Østerås linjeføring, vandkvalitet og klimafunktion.
Det er i Miljø- og Energiforvaltningen og Aalborg Kloak A/S, der primært samarbejder for at skabe mulighed
for synergieffekter. Arbejdet med åbning af Østerå foregår som en helhedsorienteret planlægning, således at
byudviklingsinteresserne også indgår som et vigtigt element.
Forløb af Østerå gennem Aalborg by samt de enkelte deletaper er vist på kortbilag 1 - ”forløb af Østerå ved
en enkelte etaper”.
By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen har i 2015 fået udarbejdet et projektforslag
for et nyt forløb af Østerå over Godsbanearealet kaldet Åparken. Projektforslaget er revideret. I forhold til
tidligere udarbejdet projektforslag får vandløbet nu også:
a) Bidrag fra Østre- og Vestre Landkanaler som ved kraftig regn leder meget store afstrømninger til
Østerå
b) Åen vil også komme til at ligge ca. 1 m dybere i terrænet. På figur 1 er en illustration af åen i Åparken illustreret. I bilag 1 ses forløbet af Østerå fra Østre Alle til Karolinelund.

Figur 1: Illustration af Østerå gennem Åparken.

Som det ses på figur 1, kommer Østerå til at løbe i en forsænkning i Åparken. Strækningen har kapacitet til
at føre meget store afstrømninger, hvor de laveste partier langs åen kan oversvømmes uden at påvirke arealer uden for Åparken. Udformningen af åen i Åparken har desuden en positiv effekt for vandstanden opstrøms Østre Alle ved store afstrømninger.
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Håndværkerkvarteret er under udvikling, og den nuværende åbne strækning af Østerå fra Østre Alle til Sønderbro ønskes derfor bibeholdt med et vandelement. Derfor er det valgt, at en mindre vandføring på ca. 50
l/s (liter i sekundet) konstant kan løbe på denne strækning, selvom hovedforløbet løber igennem Godsbanearealet. Dette sikres ved, at der etableres et fordeler-bygværk (se bilag 1). Fordeler-bygværket kommer også
til at fungere som et overløb ved ekstreme regn hændelser. Derved anvendes den eksisterende kanal som
skybrudsvej til klimasikring.
I det følgende gennemgås kommentarer til projektforslaget:
Miljøforhold
Åen får et naturligt forløb i Åparken med naturlig bund og brinker. Åen vil få gode fysiske forhold, der giver
basis for et vandløb med stor naturindhold. Den delmængde af vandet (50 l/s), som fortsat skal løbe i det
nuværende kanalforløb, er forholdsvis lille i forhold til vandføringen i Østerå. Den vil derfor ikke påvirke miljøkvaliteten i vandløbet over Åparken væsentligt. Det er også vurderet, at påvirkningen på fiskevandringen er
ubetydelig. Løsningsmodellen vil derfor kunne sikre, at Østerå kan nå målet i vandplanen om god økologisk
tilstand i Østerå.
Afvandingsforhold/kloakering
Med åens udformning i Åparken samt anvendelsen af den nuværende kanal som skybrudsvej er projektet
udformet mest muligt til at kunne modstå store afstrømninger under hensyntagen til vandløbets målsætning.
Vandstanden i Østerå nedstrøms Østre Alle har betydning for afvandingssituationen i Østre- og Vestre landkanaler, og dermed bydelene Håndværkerkvarteret og Kærby.
Der findes en lang række kloakudløb fra befæstede arealer til Østre- og Vestre Landgrøfter samt til Østerå
via Guldbækken i byerne Svenstrup og Godthåb og via Indkildestrømmen fra Gug og Visse. Mange af disse
udløb løber i dag udroslede til vandløbene, og en række af disse har også overløb med spildevand. Det er et
lovkrav, at disse overløb skal ophøre. Samarbejdet mellem Aalborg Kloak A/S og Miljø- og Energiforvaltningen skal sikre, at størst mulig synergi kan opnås, såvel økonomisk, miljømæssigt og byudviklingsmæssigt.
Der er startet en proces op med helhedsplaner for vandløbssystemer (begyndende med Østerå systemet),
som skal danne grundlag for det mulige samspil med Aalborg Kloak A/S om medfinansiering af åbning af
Østerå. Da projektet i Åparken/Skybrudsvej i kanalen langs Håndværkerkvarteret er udformet til med optimal
afvandingskapacitet, giver det de bedste muligheder for samspil med Aalborg Kloak A/S om medfinansiering
af åbning af Østerå.
Byplanmæssige interesser
Åparken er et ca. 40 m bredt forløb gennem det tidligere Godsbaneareal med store naturværdier og rekreative værdier for lokalområdet, midtbyen og for hele Aalborg. Åens slyngede forløb og høje vandkvalitet, de
grønne arealer, stier på langs af parken, og broerne på tværs skaber en sammenbindende effekt mellem
Midtbyen/Jyllandsgade-området og Håndværker-kvarteret. Åparken vil blive en attraktion i forhold til byudvikling i området.
Konklusion
Da projektforslaget kan sikre målopfyldelse for god økologisk tilstand i Østerå, da projektet er optimeret med
hensyn til afvandingsforholdene og synergi med Aalborg Kloak A/S samt at projektet også er tilpasset de
byplanmæssige interesser, anbefales projektet.
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Bilag:
Kortbilag - Forløb af Østerå med en enkelte deletaper
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Punkt 17.

Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om
restaurationsdrift i Aalborg Kommune
2016-005057
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender ændring af vilkår om udeservering i Kommunal
forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. februar 2016 (punkt 5) blev der stillet spørgsmålstegn ved, om der
skal gives mulighed for udendørs servering frem til kl. 24 i Skudehavn/Vestre Bådehavn, som det fremgår af
bilaget ”kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale del af Aalborg”.
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at der i dette blandede bolig- og erhvervsområde, hvor der kun er få
boliger tæt på, skal være mulighed for udendørs servering frem til kl. 24, idet dette område herved sidestilles
tilsvarende områder i Aalborg.
Dette vil være i overensstemmelse med det, der blev vedtaget af By- og Landskabsudvalget den 21. januar
2016 (punkt 14).
Sagsfremstilling fra Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. februar 2016
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår, at vilkårene om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune ændres, jf. bilaget ”Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg
Kommune”. Den foreslåede ændring betyder, at det på udvalgte områder, med få boliger tæt på, er muligt, at
fortovsrestauranter har åbent til kl. 24.00 og i Jomfru Ane Gade frem til kl.05.00 forudsat, at støjbidraget ved
naboskel ikke overstiger 65 dB(A), jf. Bilaget ”Ændring af vilkår om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001
om restaurationsdrift i Aalborg Kommune”.
I samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen blev der i sommeren og efteråret 2015 gennemført en
forsøgsordning med disse ændrede åbningstider på udvalgte steder. Da forsøgsordningen ikke medførte
flere klager over støj i relation til udendørsservering, vurderer Miljø- og Energiforvaltningen, at der er grundlag for at imødekomme restauratørernes ønske om mulighed for udeservering efter kl. 22.00 i udvalgte områder.
By- og Landskabsudvalget har i mødet den 21. januar 2016 (punkt 14) godkendt de nye retningslinjer og
vilkår for udeservering, hvor det fremgår, at tilladelserne til fortovsrestauranternes åbningstid fremover vil
være afhængig af placeringen i forhold til omgivelserne, jf. bilaget ”Retningslinjer og vilkår for udendørs servering, By- og Landskabsforvaltningen, 210116”:
Boligområde:
Centerområde/erhverv:
Jomfru Ane Gade:

kl. 10.00-22.00
kl. 10.00-24.00
kl. 10.00-05.00.

De udvidede åbningstider vil gælde for fortovsrestauranter på offentlige tilgængelige pladser og ved facader
langs gaderne, men ikke ved servering på bygningernes gårdside.
Oversigtsplan med angivelse af åbningstider i den centrale del af Aalborg er vedlagt og vil indgå i ændringen
af den kommunale forskrift, jf. bilaget ”kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale
del af Aalborg”.
For at sikre, at de nye muligheder for udendørs servering efter kl. 22 ikke giver anledning til væsentlige støjgener ved boliger, har Miljø- og Energiforvaltningen fastsat nye vilkår om, at der på det udendørs serveringsareal ikke må anbringes og placeres musikanlæg, og døre og vinduer skal være lukkede, når der er
musik inde i selve restauranten.
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Bilag:
Ændring af vilkår om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune
Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune
Retningslinjer og vilkår for udendørs servering, By- og Landskabsforvaltningen, 210116
Kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale del af Aalborg
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Punkt 18.

Godkendelse af håndtering af støj fra udendørs musikarrangementer
2015-020154
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved
afholdelse af udendørs musikarrangementer på Aalborg Kommunes pladser, med bemærkning om, at antallet
af dage med mulighed for arrangementer pr. år hæves til 10 dage for Jomfru Ane Parken, Byhaven.
Beslutning:
Anbefales.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet forslag til en ny Kommunal forskrift med det formål at regulere
de støjmæssige forhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på de kommunale pladser på en
måde, der tilgodeser både naboer og kulturlivet, jf. bilag ”udkast til kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalejede pladser”.
Forskriften er udarbejdet i et tæt samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen, og den erstatter de
fælles retningslinjer for udendørsarrangementer i Aalborg Kommune, der i 2000 blev vedtaget af daværende
Teknisk Udvalg og Skole- og Kulturudvalg.
Med etableringen af en del nye pladser i og omkring midtbyen og på havnefronten i Aalborg er mulighederne
for at afholde udendørs musikarrangementer blevet større, hvilket samtidig har medført en del flere naboklager over støjgener end hidtil.
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at støjforholdene fra udendørs musikarrangementer skal reguleres på
lige fod med andre støjende midlertidige aktiviteter i kommunen. I Kommunal forskrift for midlertidige byggeog anlægsarbejder er der på hverdage i tidsrummet fra kl. 07-18 fastsat en støjgrænse på 70 dB(A) ved
nærmeste bolig.
Da hovedparten af de udendørs musikarrangementer afvikles i weekend og aftentimerne har Miljø- og Energiforvaltningen valgt at tage udgangspunkt i et lydniveau på 65 dB(A) ved den samlede vurdering af støjforholdene ved boliger. Dette svarer samtidig til det lydniveau, som Aalborg Kommune har fastsat som støjgrænse i forbindelse med restaurationers udeservering om aftenen.
Som en del af den samlede vurdering af støjforholdene har Miljø- og Energiforvaltningen fået støjmålefirmaet
Sweco til at beregne, hvor mange boliger der bliver udsat for et lydniveau på mere end 65 dB(A) under afviklingen af de forskellige koncerter/musikarrangementer, jf. bilag ”bilag 2 til Kommunal forskrift - Oversigt over
den beregnede lydudbredelse ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på de mest benyttede kommunale pladser”.
Miljø- og Energiforvaltningen er opmærksom på, at et lydniveau på 65 d(BA) vil kunne opfattes som en støjmæssig gene ude ved de berørte boliger. Derfor er der i forskriften fastsat specifikke krav til antallet af koncerter/musikarrangementer på de mest benyttede kommunale pladser, hvilket tidsrum de må finde sted i, og
ikke mindst hvor højt lydniveauet må være i et nærmere fastlagt kontrolpunkt, jf. bilag ”bilag 1 til Kommunal
forskrift - Oversigt over de mest benyttede kommunale pladser med angivelse af de fastsatte rammer for
afholdelse af udendørs musikarrangementer”.
Der har i den forbindelse været en god dialog med byens musikarrangører og lydfolk, som har bidraget positivt til udformningen af de nye vilkår.
Ved fastsættelsen af det maksimale antal koncerter/musikarrangementer i Karolinelund har Miljø- og Energiforvaltningen fastholdt det nuværende aktivitetsniveau, indtil evt. ny risikovurdering giver mulighed for flere
arrangementer, da det i forbindelse med den allerede udarbejdede risikovurdering af nabovirksomheden
Tulip er forudsat, at antallet af udendørsarrangementer i Karolinelund ikke stiger.
Støjberegningerne viser samtidig, at det er i forbindelse med afholdelse af koncerter i Karolinelund, at det
største antal boliger (ca. 1.000) er udsat for et lydniveau på mere end 65d(A). På den baggrund er sluttidspunktet for koncerter i Karolinelund fastsat til kl. 22.30 mod tidligere kl. 24. Dette er efter aftale med Skråen
(Fredagskoncerter).
Der er oprettet en fælles indgang via Aalborg Kommunes hjemmeside for de, der ønsker at gennemføre
udendørs arrangementer på kommunens pladser og arealer.
Generelt vil Miljø- og Energiforvaltningen efter hver sæsonafslutning for de udendørs musikarrangementer
foretage en evaluering sammen med kommunens øvrige forvaltninger, politi og beredskab. Evalueringen
efter første sæson vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget.
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Bilag:
Udkast til kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på
kommunalejede pladser
Bilag 1 til Kommunal forskrift - Oversigt over de mest benyttede kommunale pladser med angivelse af de
fastsatte rammer for afholdelse af udendørs musikarrangementer
Bilag 2 til Kommunal forskrift - Oversigt over den beregnede lydudbredelse ved afholdelse af udendørs
musikarrangementer på de mest benyttede kommunale pladser
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Punkt 19.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Punkt 20.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Niels Thomas Krarup var fraværende.

Magistraten

Møde den 23.05.2016
kl. 09.00

Side 80
1 afaf180

