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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
John G. Nielsen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 1 af 87
1
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Punkt 2.

Drøftelse af status på budget 2017 og drøftelse af budgetprocessen for budget 2018-21
2017-003198
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse status på budget 2017
og oplæg til arbejdet med budget 2018-21.

Beslutning:
Drøftedes.
John G. Nielsen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 2
1 af 87
4

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen omhandler dels en status på budget 2017 og den første drøftelse af arbejdet med budget 2018-21.
Der fokuseres på 4 emner:
1.
2.
3.
4.

Budget 2017 – driftsbudgettet
Status på By- og Landskabsudvalgets Arbejds- og handlingsprogram 2014-17
Evaluering af budgetprocessen for budget 2017-20
Forslag til hovedtidsplan for budget 2018-21

1. Status budget 2017
På By- og Landskabsudvalgets møder 26/1 og 9/2 giver By- og Landskabsforvaltningen en status på budget
2017. Den 26/1 er der fokus på driftsbudgettet og enkelte anlægsprojekter med tæt relation til driftsbudgettet.
Der orienteres kortfattet om udfordringer og indsatser på driftsbudgettet.
2. Status på By- og Landskabsudvalgets Arbejds- og handlingsprogram 2014-17
I januar 2014 drøftede det nyvalgte By- og Landskabsudvalg et Arbejds- og handlingsprogram for 2014-17.
Arbejdsprogrammet har fungeret som ramme og sigtepunkt for By- og Landskabsforvaltningen i perioden.
På mødet gives en status på emnerne i programmet hvoraf mange ér igangsat eller færdiggjort.
Herudover drøftes hvilke justerede eller nye indsatser By- og Landskabsudvalget ønsker sat i fokus i 2017.
En status på Arbejdsprogrammet fra januar 2014 vedlægges som bilag.
3. Evaluering af budgetprocessen for budget 2017-20
Budgetarbejdet i 2016 med budget 2017-20 var præget af flere ændringer i forhold til tidligere:





En tidlig start
Arbejdet med Omprioriteringskatalog til realisering af en ramme på 1% af driftsbudgetterne, der kunne omprioriteres
Temamøder i Byrådet, hvor emner fra fagudvalgene kunne præsenteres henover foråret
I By- og Landskabsudvalget en drøftelse af anlæg knyttet til strategier og til langsigtede anlægsrammer

By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at alle ændringerne skal videreføres i tidsplanen for arbejdet med
budget 2018-21.
Den tidlige start skal bruges til politiske drøftelser af prioriterede emner, ligesom By- og Landskabsforvaltningen vil fremlægge de emner, der i forlængelse af forvaltningens strategier med fordel kan drøftes i relation til
den økonomiske prioritering.
Sidste års omprioriteringsbidrag er afløst af en aftale mellem Regeringen og KL om Moderniserings- og Effektiviserings Program (MEP) fra 2018. I forbindelse med byrådets drøftelse af den fælles budgetprocedure
for budget 2018-21 d. 23/1 skal Magistratens indstilling til Moderniserings- og Effektiviserings Program i Aalborg Kommune drøftes.
By- og Landskabsforvaltningen foreslår, at By- og Landskabsudvalget også i forbindelse med budget 201821 arbejder med et Omprioriteringskatalog til omstilling af driften. Det foreslås, at det drøftes om kataloget –
for at sikre By- og Landskabsudvalget råderum – skal udgøre en højere procent af driftsrammen end den
Byrådet måtte beslutte.
4. Forslag til hovedtidsplan for budget 2018-21
Som nævnt besluttes den fælles Plan- og budgetprocedure i Aalborg Kommune efter drøftelse i Byrådet 23/1
og ændringer her kan påvirke tidsplanen.
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Side 3
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Følgende forslag til hovedtidsplan for budgetarbejdet i By- og Landskabsudvalget og By- og Landskabsforvaltningen gennemgås og drøftes på mødet:
Dato
26/1
9/3

23/3

4/5
18/5

8/6

Møde
By- og Landskabsudvalget godkender hovedtidsplan
for budgetarbejdet
By- og Landskabsudvalget drøfter emner der ønskes
drøftet på temamøder i Byrådet
By- og Landskabsudvalget har 1. drøftelse af Moderniserings- og Effektiviserings Program og anlægsemner under Strategierne
By- og Landskabsudvalget drøfter 1. forslag til Moderniserings- og Effektiviserings Program
By- og Landskabsudvalget godkender forslag til Moderniserings- og Effektiviserings Program fra By- og
Landskabsforvaltningen
Budgetseminar (eksternt møde)

10/8

By- og Landskabsudvalget godkender materiale til
Byrådets budgetdrøftelser

24/8

By- og Landskabsudvalget drøfter status på budgetarbejdet
Budgetdrøftelserne begynder på Scandic
By- og Landskabsudvalget drøfter materiale til 1.
behandling af budgettet
Byrådet har 1. behandling af budgetforslag for budget
2018-21

29/8
7/9
21/9

By- og Landskabsudvalget

Bemærkning

Der er temamøder 27/3 og 8/5, hvor
emner kan drøftes mhp. budgetlægningen

Skal jf. forslag til Plan- og budgetprocedure indsendes fra alle forvaltninger 1. juni
Primært fokus på strategier og anlægsemner, da driftsbudgettet på
dette tidspunkt er drøftet jf. Moderniserings- og Effektiviserings Program
Materialet vil bestå af:
 Fremsendelsesskrivelse
 Forslag til Moderniserings- og
Effektiviserings Program
 Forslag til Investeringsoversigt
baseret på strategierne
 Evt. notater på baggrund af forårets Temamøder
Opfølgning på Byrådets Temamøde
18/8
Der vil være tale om foreløbigt materiale

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 4
3 af 87
4
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Bilag:
Oversigt over Arbejdsprogram - Status januar 2017
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Punkt 3.

Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder 2017
2016-044457
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering notat om større
koordinerede lednings- og vejarbejder i 2017.
Beslutning:
Til orientering.
John G. Nielsen var fraværende.
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Side 6
1 af 87
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Sagsbeskrivelse
Med baggrund i Rammeaftalen for Samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen har Styregruppen for koordinering af større lednings- og vejarbejder godkendt projekter for
2017. Projekterne er omtalt i vedlagte bilag (dok.nr. 2016-044457-23).
Med baggrund i Rammeaftalen for Samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen sørger Styregruppen for koordinering af større lednings- og vejarbejder løbende for at langtidsplan for lednings- og vejarbejder i Nibe og Nørresundby bliver revideret, og tilpasset de vedtagne årsbudgetter.
Notat om større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2017 er fremsendt til Miljø- og Energiudvalgets orientering, og har været behandlet på mødet den 18-01-2017.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 7
2 af 87
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Koordineringsrapport 2017
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Punkt 4.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Elektrificering Aarhus - Lindholm, proces for kommunale alternativer.
John G. Nielsen var fraværende.
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Punkt 5.

Godkendelse af proces om udvikling af Løvvangsområde
2017-003159
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at bemærkninger til
"orientering om processen vedr. Løvvangen" fremsendes til Sundheds- og Kulturforvaltningen, jfr.
brevudkast.
Beslutning:
Godkendt.
John G. Nielsen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 10
1 afaf487
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen har fremsendt nedenstående forslag til en inddragende proces til kommentering i de politiske udvalg i Aalborg Kommune.
Byrådet i Aalborg Kommune har i forbindelse med Budget 2017 drøftet at nedlægge Løvvangsskolen, bl.a.
fordi det er meget omkostningstungt at modernisere og vedligeholde skolens bygninger.
Processen om evt. lukning af Løvvangsskolen forventes politisk afsluttet primo 2017. Nedenstående overvejelser er under forudsætning af, at Løvvangskolen besluttes nedlagt i 2017.
Byrådet har i forbindelse med budget 2017 besluttet at afsætte hhv. 10 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020 til
investeringer i Løvvangsområdet. Som en del af processen skal der bl.a. ses på den samlede tilbudsvifte for
børn og unge i Løvvangområdet, og der skal indhentes relevant viden og erfaringer, som kan indgå i at nytænke og forme det fremtidige Løvvangområde, herunder også Løvbakkens tilbudsvifte. Undersøgelsen skal
bl.a. omhandle foreningslivet, frivilligområdet, ungdomsskolen samt alle øvrige tilbud som forefindes i området.
Sundheds- og Kulturforvaltningen foreslår, at arbejdet med at nytænke Løvvangen tilrettelægges via en bred
borgerinddragende, tværfaglig og åben proces og foreslås organiseret af en tværgående projektorganisation
under Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Relevante aktører fra Løvvangsområdet kan bl.a. være interesserede beboere, samrådet, boligselskabet,
offentlige institutioner, kirke, politi, foreninger, kulturliv, erhvervsliv, ejerforeninger, militæret mv. fra Løvvangsområdet. Fra kommunens side kan f.eks. følgende parter inddrages: Sundheds- og Kulturforvaltningen, Byog Landskabsforvaltningen, Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og AK Bygninger.
Der skal arbejdes med en flerspektret model for inddragelse – fra Facebook-grupper til mobile workshops,
erfaringer fra andre bydele, Kick-off-møde mv.
Sundheds- og Kulturforvaltningen foreslår, at der udarbejdes et kommissorium i dialog med relevante parter
fra kommune og Løvvangsområdet. Dette skal bl.a. præcisere formål, interessenter, proces, inddragelse,
økonomi mv. Kommissoriet forelægges magistrat, byråd og relevante råd.
Indtil videre danner nedenstående ramme grundlag for at igangsætte arbejdet. Bemærk, der er tale om foreløbige overvejelser, som skal udvikles i en kommende inddragende proces.
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Bilag:
Brevudkast - By- og Landskabsforvaltningens bemærkninger til orientering om processen vedr. Løvvangen
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Punkt 6.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Elge, Lille Vildmose.
John G. Nielsen var fraværende.
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kl. 10.00

Side 14
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Punkt 7.

Godkendelse af navngivning af en ny vej i Nørresundby - Rygård Park
2016-074074
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at en ny kommende vej
navngives Rygård Park.
Beslutning:
Godkendt.
John G. Nielsen var fraværende.
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Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 15
1 afaf387
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Sagsbeskrivelse
Den kommende vej vil blive adgangsvej til det nye boligområde, der er omfattet af lokalplan 1-2-112, Boliger,
Lindholm Brygge, Nørresundby godkendt i Aalborg Byråd den 25. januar 2016, pkt. 7.
I dag benyttes de eksisterende bygninger til undervisningsbrug for Tech College. Så længe disse bygninger
er i brug, vil de have adresse til Lindholm Brygge. Disse bygninger vil blive nedrevet, efterhånden som der
opføres boliger i området.
Det foreslåede navn er fremkommet efter dialog med ejer.
Området var tidligere en del af Dansk Andels Cementfabrik, hvor Frank Rygård (1875-1942) var direktør fra
1912-1942. Han var også arkitekt til de første bygninger.
Vejen vil blive en privat fællesvej.
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Bilag:
Rygård Park
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Punkt 8.

Godkendelse af navngivning af en ny vej på Aalborg Havnefront - Østre Havnepark
2017-002186
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at en ny kommende vej
navngives Østre Havnepark
Beslutning:
Udsat.
John G. Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse.
Den kommende vej vil blive adgangsvej dels til nye boliger, men også til det rekreative område omkring
havnebassinnet og de aktiviteter der vil komme til at foregå i havnen.
Området er omfattet af lokalplan 1-4-108, Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, godkendt maj 2016.
Vejen vil blive en privat fællesvej.
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Bilag:
Kortbilag - Østre Havnepark
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Punkt 9.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet
John G. Nielsen var fraværende.
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Punkt 10.

Godkendelse af kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del
af Midtbyen, Aalborg (1. forelæggelse)
2013-33911
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.
SF finder det grundlæggende positivt, at der åbnes op for ny visionær byudvikling i områderne "Tobakken" og
"Spritten". Jens Toft-Nielsen kan dog ikke anbefale kommuneplantillægget, så længe der indgår et nyt privat
parkeringshus i Fjordmarken. Det er vores opfattelse at ny parkering til Spritten ikke skal ske i en offentlig
park, men skal foregå helt på egen grund, samt ved samarbejder med eksisterende private P-huse i
nærområdet.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbe skri velse
Link til digital plan
Kommuneplantillæg 1.031
Oversigtskort

Formål og baggrund
Den nordvestlige del af Aalborg midtby rummer flere historiske fabriksområder – herunder den tidligere spritfabrik, hvor produktionen blev indstillet i sommeren 2015, og de tidligere tobaksfabrikker, der i dag anvendes
til bl.a. undervisning og kontorer.
Aalborgs midtby ønskes udvidet mod nordvest, således at de tidligere fabriksområder i fremtiden kan indgå
som en levende del af byen. Der ønskes igangsat en omdannelse af Sprit fabrikken til blandede bymæssige
funktioner i form af boliger, butikker, hotel, erhverv og kulturinstitutioner. C.W. Obels tidligere tobaksfabrikker
ønskes revitaliseret med tilsvarende blandede funktioner.
Kommuneplantillæggets indhold

By- og Landskabsudvalget
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Ændringerne i Kommuneplantillæg 1.031 skaber dels de planmæssige rammer for omdannelsen af Spritf abrikken med mulighed for etablering af forskellige blandende byfunktioner, bl.a. boliger, hotel, kunst og kulturformål, herunder teater samt fortætning, og dels de planmæssige rammer for revitalisering af C.W. Obels
tidligere tobaksfabrikker.
Den eksisterende bymidteafgræns ning for detailhandel i retningslinje 7.1.1 Aalborg City udvides, så afgrænsningen frem over følger jernbanen, hvilket s varer til en udvidelse af Aalborg og Nørresundby bymidter
med ca. 177. 000 m² s varende til knap 13%.
Den eksisterende ret ningslinje 5.1.3 Højhuse ændres, så den også omfatter Spritfabrikken som potentielt
højhusområde.
Den eksisterende ret ningslinje 5.2.3 Bevarings værdige by gninger er revurderet, hvilket medfører ændringer i
bevarings væ rdierne.
Bydelsbeskrivelsen for Aalborg Vestby tilrettes hvad angår omdannels en af Spritfabrikken, de tidligere tobaksfabrikker og udvidelse af bymidteafgræns ningen.
Rammeområde 1.3. D10 Spritfabrikken er en ny kommuneplanramme som erstatter den eksisterende 1.3.I1
Spritfabrikken og i stedet udlæ gger det eksisterende industriområde til et område til blandende byfunktioner.
Området er udvidet med et areal ud mod fjorden for at give mulighed for at etablere højvandssikring samt en
landskabelig bearbejdning langs kysten.
Rammeområde 1.3. R1 S øheltenes Have justeres mod øst, så arealet for et kommende parkeringshus overgår til et nyt rammeområde 1.3.T2 Kloak forsyning og parkering, til teknisk forsyning. Rammeområdet omfa t ter den eksisterende Kloak forsyning, der tidligere lå i rammeområde 1.3.D1 Skudehavnen/Vestre Bådehavn.
I rammeområde 1.3. D2 Vestre Havnepromenade m.fl. foretages ændringer som følge af udvidelsen af by midten.
For rammeområdet 1.3. T1 Nærbanestation og jernbane sker der mindre ændringer der muliggør en vejføring
under jernbanen samt anlæ g til klimasikring langs kysten.
I rammeområde 1.3. D6 Kastet vej, Poul Paghs Gade m.fl. udpeges en ny zone (Zone 1) hvor den maksimalt
tilladte bebyggels esproc ent fastsættes til 290.
Kommuneplanens Bilag M Restrummelighed, nyudlæ g af ny e boliger opdateres således at der i kommunens
rummelighedsregnskab indgår ca. 950 boliger.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræ ver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fr emme bæ redygtig
udvikling.
Kommunen har foretaget en screening med det resultat, at der er udarbejdet en miljørapport for planforslaget.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan milj øpåvirkningerne skal overvåges.
Miljørapporten findes som en del af kommuneplantillæggets redegørelse.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 24
3 afaf487

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Udkast til Kommuneplantillæg 1.031 for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg
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Punkt 11.

Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre
Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse)
2013-33911
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.
SF finder det grundlæggende positivt, at der åbnes op for ny visionær by- og kulturudvikling på "Spritten".
Jens Toft-Nielsen kan dog ikke anbefale lokalplanen, så længe der indgår et nyt privat parkeringshus i
Fjordmarken, og så længe den nye gang- og cykelsti fra Strandvejen til Kulturbro-Aalborg ikke er sikret i
lokalplanen. Det er vores opfattelse at ny parkering til Spritten ikke skal ske i en offentlig park og på tværs af en
offentlig gang- og cykelsti, men skal foregå helt på egen grund, samt ved samarbejder med eksisterende
private P-huse i nærområdet.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 16. juni 2015 (punkt 14).
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 19. marts 2015 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 03. – 04. måned 2015.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten på møde 16. juni 2015 (punkt 13)
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-113
Kommuneplantillæg 1.031
Oversigtskort

Formål og baggrund
I sommeren 2015 blev produktionen på Spritfabrikken indstillet. Der ønskes derfor igangsat en omdannelse
af området til blandede bymæssige funktioner - boliger, butikker, hotel, erhverv og kulturinstitutioner.
Lokalplanens indhold
På baggrund af lukningen ønskes Spritfabrikken omdannet til en ny oplevelsesrig og bæredygtig bydel med
blandede bymæssige formål på i alt ca 81.000 m². Der er særligt fokus på kulturarv ved omdannelse af de
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fredede produktionsbygninger, kunst i form af den 30 meter høje skulptur ”Cloud City”, indretning af kunsthal
i en af de oprindelige bygninger samt etablering af Aalborg Teater i området. Der vil ud over dette blive etableret 6-800 boliger primært som nybyggeri i områdets nordvestlige del. De eksisterende bygninger i det sydøstlige område indrettes til hotel, dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, fødevaremarked, restauranter, chokoladefabrik, mikrodestilleri m.m.
Området skal fremtræde med et moderne og nutidigt udtryk med respekt for både kvarteret og fabriksområdets eksisterende karakter. Der vil langs banen blive højhuse på henholdsvis 11, 16 og 20 etager. Øvrigt
nybyggeri vil have et varieret udtryk med mellem 2 og 7 etager.
Byrummene skal indrettes attraktive og anvendelige og skal understøtte et mangfoldigt byliv. Den sydøstlige
bydel skal med de eksisterende bygninger fremstå bymæssig med større offentlige byrum, mens den nordvestlige del skal have en mere grøn, privat karakter præget af de mange boliger.
Der skal etableres offentlige rekreative opholdsmuligheder og forbindelser både til og langs fjorden samt til
de omgivende bydele og grønne områder. Spritfabrikken er stedet hvor det grønne fjordlandskab møder den
tætte midtby. Bydelens vestlige del fremstår således mere grøn, og den østlige del mere bymæssig.
Områdets primære vejbetjening sker fra Strandvejen fra et nyt signalreguleret kryds. Herfra vil der være adgang til parkeringsanlæggene som er underjordiske på Spritfabrikkens område og suppleret af et parkeringshus placeret i Fjordmarken med adgang under jernbanen. Ud over vejanlægget betjenes området efter
shared-space princippet.
Der skal etableres attraktive cykel- og gangforbindelser til omgivende bydele og langs havnefronten.
Havnefronten ud for Spritfabrikken udgør den sidste etape af havnefronten mod vest og danner overgang til
de mere grønne arealer i Vestbyen. Adgangen fra øst sker under den nye markante Habourfront bygning
som rækker helt ud til kajen. Videre mod vest vil der blive etableret trappeanlæg og lignende til ophold.
Nærmest jernbanebroen opløses kajanlægget og bliver mere organisk formet og anlægges med grønne
arealer og mulighed for adgang til vandet. Omdannelsen af havnefronten omfatter også det tilstødende område under jernbanebroen og umiddelbart vest herfor.
Den nye havnefront skal samtidig fungere som klimasikring i forhold til fremtidig forhøjet vandstand i fjorden.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse, detailhandel, højhuspolitik, højvandsikring og bygningers bevaringsværdier. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg 1.031, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Kommuneplantillægget behandles som et selvstændigt dagsordenspunkt.
Ophævelse af lokalplaner
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 1-3-113 ophæves 'Lokalplan 09-004,
Spritfabrikken', i sin helhed.
Desuden ophæves 'Lokalplan 09-050, Bolig- og erhvervsområde ved Vestre Havnepromenade', for det område, der er omfattet af Lokalplan 1-3-113.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af etablering af signalreguleret kryds mellem Strandvejen og den ny adgangsvej til Spritfabrikken.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
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For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening med det resultat, at der er udarbejdet miljørapporter for planforslagene. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
I miljørapporterne beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan miljøpåvirkningerne skal overvåges.
Miljørapporterne findes hhv. som en del af kommuneplantillæggets redegørelse og som bilag til lokalplanen.
Økonomi
En realisering af lokalplanen vil påvirke den kommunale økonomi på flere måder:
1. Udbygningsaftale: Anlæg af signalreguleret T-kryds med svingbaner på Strandvejen
De samlede omkostninger til projektering og udførelse af infrastrukturanlægget, forventes at beløbe sig til ca.
2.652.000 kr., ekskl. moms. Udgiften skal i henhold til udbygningsaftalen afholdes af grundejeren.
Det forudsættes, at der skal afstås et areal på ca. 79 m² af matr. nr. 1368a, Aalborg Bygrunde, beliggende
nord for Strandvejen og ca. 87 m² af det offentlige vejareal (matr. nr. ”t”), til den kommende private fællesvej.
Aalborg Kommune forudsætter som ejer af matr. nr. 1368a, Aalborg Bygrunde og det offentlige vejareal, at
Grundejeren erhverver dette areal ved en særskilt aftale inden udbygningsaftalens indgåelse og lokalplanens endelige godkendelse.
Aalborg Kommune forestår alene den fremtidige drift, vedligeholdelse og fornyelse af det nævnte offentlige
vejanlæg på det offentlige vejareal Strandvejen.
2. Salg af kommunalt areal i Fjordmarken til opførelse af parkeringshus.
Aalborg Kommune ønsker til Aalborg Ejendom ApS, som ejer Spritfabrikken, at afhænde et areal, som er en
del af matr. nr. 959b og 959al i Fjordmarken, til opførelse af parkeringshus. Byggeriets grundareal forventes
at blive ca. 2250 m².
Betingelser for salget, er ikke udarbejdet pt., men Aalborg Kommune forventes i forbindelse med salget af
arealet at fastsætte og tinglyse vilkår om pligt til etablering og opretholdelse af et antal offentligt tilgængelige
parkeringspladser.
Økonomien for salget er pt. ikke afklaret.
Det er et krav i lokalplanen, at de i alt 159 offentlige parkeringspladser som nedlægges hhv. på havnefronten
og i parkeringsanlægget i Fjordmarken skal genetableres i de nye parkeringsanlæg.
3. Anlæg, vedligehold og drift af underføring af vejanlæg til parkeringshus under jernbanen.
I lokalplanforslaget indgår der et parkeringshus, som skal vejbetjenes via en ny tunnel under jernbanedæmningen vest for Spritfabrikken, som er en del af Banedanmarks ejendom. Oprindeligt krævede Banedanmark,
at Aalborg Kommune i henhold til Banedanmarks generelle betingelser ved aftale skulle påtage sig alle forpligtelser som bygherre på anlægsprojektet vedr. etablering af underføringen samt efterfølgende at være
”ejer” af tunnellen i forhold til Banedanmark.
Banedanmark har nu meddelt, at den kommende ejer af parkeringshuset kan være bygherre på etableringen
af tunnelanlægget under jernbanedæmningen på betingelse af, at Aalborg Kommune forpligter sig til at garantere for opfyldelsen af alle forpligtelser til færdiggørelse af anlægget, dvs. for opfyldelsen af bygherrens
forpligtelser overfor Banedanmark både under og efter byggeriet. Herudover er det et ufravigeligt krav fra
Banedanmark, at tilsyn og vedligeholdelse af tunnelanlægget skal udføres af Banedanmark, og at udgifterne
hertil løbende skal betales af Aalborg Kommune.
På baggrund heraf vil Aalborg Kommune i forbindelse med salg af arealet til parkeringshuset stille krav om
sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti for de samlede anslåede udgifter til projektering og anlæg mv. af
tunnelen samt tinglyse vilkår om pligt til løbende betaling af og pantesikkerhed for alle fremtidige udgifter til
vedligehold af tunnelanlægget. Den kommende ejer af parkeringshuset skal således i forbindelse med købet
af arealet til parkeringshuset stille sikkerhed overfor Aalborg Kommune for færdiggørelse af tunnelanlægget
samt forpligte sig til fremover at betale Aalborg Kommune alle krav fra Banedanmark vedr. udgifter til drift og
vedligeholdelse af tunnelen samt stille pant til sikkerhed for betaling af disse krav.
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4. Salg af areal på havnefronten samt ny indretning af tilstødende arealer under og vest for jernbanebroen
Aalborg Kommune ønsker at afhænde et areal på ca. 4.000 m² grundareal langs havnefronten til Aalborg
Ejendom ApS, som ejer Spritfabrikken, med henblik på realisering af de rekreative arealer langs den nye
havnepromenade. Dette areal er i dag udlagt til offentligt vejareal og benyttes alene til parkering og kørende
færdsel langs kajen. Herudover vil en afhændelse af arealet medvirke til at sikre realisering af den planlagte
sammenhængende nye bebyggelse ud mod fjorden, idet mindre dele af lokalplanens byggefelter på i alt ca.
2.228 m² etageareal er beliggende inden for dette areal. I forbindelse med aftalen om grundsalg er det desuden planen, at ejeren af Spritfabrikken skal forpligte sig til at etablere de rekreative arealer inden for lokalplanområdet og tilstødende arealer vest for jernbanebroen efter nærmere krav fra Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune har vedrørende begge arealer ansøgt om Statsforvaltningens godkendelse af, at offentligt
udbud undlades i henhold til udbudsbekendtgørelsens §2, stk. 3.
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Bilag:
Udkast til lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen
Spritfabrikken - Udbygningsaftale signalreguleret kryds, Strandvejen
Spritfabrikken - Støjnotat Vej- og togstøj
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Punkt 12.

Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport), Boliger, erhverv m.m.,
Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (1. forelæggelse)
2016-013779
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 23. juni 2016 (punkt 9).
Link til digital plan
Lokalplan 1-3-115
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at muliggøre nybyggeri samt om- og tilbygning i området for C.W. Obels p-hus
og tidligere tobaksfabrikker, som ligger ved Strandvejen og Badehusvej i Aalborg Vestby. Lokalplanen skal
sikre, at omdannelse og fortætning sker under hensyntagen til det tidligere fabriksanlægs bevaringsværdier
samt i balance og harmoni med den omkringliggende by.
Området har en strategisk placering tæt ved den kommende BRT/+BUS, som gør det interessant at fortætte
og omdanne til en blanding af boliger, undervisning, kontorer, service, butikker og kulturelle formål mv. Om-
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rådet er beliggende mellem midtbyen og Spritfabrikken, og forventes derfor i fremtiden at få en rolle som
bindeled.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til detailhandel, bebyggelsesprocent
og bygningers bevaringsværdier. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg 1.031, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Kommuneplantillægget behandles
som et selvstændigt dagsordenspunkt.
Lokalplanens indhold
Bygningerne, der udgør C.W. Obels tidligere fabrikskompleks, har høj eller middel bevaringsværdi, og udgør
som helhed et vigtigt stykke kulturhistorie. Lokalplanen sikrer at vigtige arkitektoniske elementer og sammenhænge bevares, mens der samtidigt gives mulighed for om- og tilbygning.
Der gives mulighed for tilbygninger i form af 1-2 ekstra etager på det tidligere fabrikskompleks vest for Badehusvej. De nye etager sikres et moderne arkitektonisk udtryk, der samtidigt harmonerer med de gamle fabriksbygninger.
Øst for Badehusvej gives der mulighed for nedrivning af to bygninger, for til gengæld at opføre et nybyggeri i
op til 7 etager, der dog på hjørnet af Badehusvej og Strandvejen kan være op til 10 etager. Nybyggeriet skal
fremstå som en sluttet hjørnebebyggelse i tegl.
Områdets fremtidige anvendelsesmuligheder bliver en blanding af eksempelvis boliger, erhverv, kontorer og
detailhandel. Den blandede anvendelse skal være med til at skabe et levende bymiljø. Gårdrum og stiforbindelser revitaliseres, så der skabes varierede udendørs opholdsarealer til beboere og brugere.
Vejbetjening til området sker fra Strandvejen og sekundært fra Borgergade / Kastetvej. Parkering forudsættes løst i områdets eksisterende parkeringshus.
Ophævelse af lokalplaner
Området øst for Badehusvej er omfattet af Lokalplan 09-042. Området nord for Strandvejen er omfattet af
Lokalplan 09-050. Arealet med parkeringshuset og C. W. Obels villa ved Kastetvej er omfattet af Lokalplan
1-3-102. Med lokalplanens godkendelse ophæves Lokalplan 09-042 og Lokalplan 09-050 inden for området,
mens Lokalplan 1-3-102 ophæves i sin helhed.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
Kommunen har foretaget en screening med det resultat, at der er udarbejdet en miljørapport for planforslaget.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan miljøpåvirkningerne skal overvåges.
Miljørapporten findes som bilag til lokalplanen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 1-3-115 Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen
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Punkt 13.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.049 og Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade
og Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse)
2015-055690
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

Beslutning:
Anbefales
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 26. maj 2016 (punkt 9).
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-114
Kommuneplantillæg 4.049
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at sikre, at området med den tidligere Aalborg Skøjtehal i Vejgård kan anvendes
til boligformål. Der gives mulighed for opførelse af en etageboligbebyggelse ved Samsøgade tættest mod
Østre Alle samt en mindre tæt-lav boligbebyggelse med et villapræg mod Bernstorffsgade.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen af rammeområdet 4.1.B5 Petersborgvej m.m., samt den
maksimale højde og bebyggelsesprocent for grunden med den tidligere Aalborg Skøjtehal i Vejgård. Ram-
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meområdet 4.1.B5 kommer med ændringen til at omfatte hele grunden. En del af grunden har hidtil været
omfattet af rammeområde 4.1.O4 Østre Allé. Den maksimale bygningshøjde på grunden ændres fra 11,5 m
til 14 m, og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 55 til 86.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 4 etager neden for skrænten, samt tæt-lave
boliger mod Bernstorffsgade. Der lægges med placeringen af etageboligerne tættest mod Østre Alle vægt på
at de ikke kommer til at fremstå dominerende set fra villakvarteret Vejgård.
Der udlægges fælles opholdsarealer mellem etageboligerne. Lokalplanen giver mulighed for terrænregulering med støttemure, så der kan etableres anvendelige opholdsarealer for beboerne, fx som terrasser eller
plateauer. For de tæt-lave boliger mod Bernstorffsgade etableres private opholdsarealer for hver bolig.
Parkeringsarealet til etageboligerne placeres i områdets nordlige del. Da der er tale om et midtbynært område med nem adgang til kollektiv trafik, vurderes det at 1,2 parkeringspladser pr. etagebolig er tilstrækkeligt.
For de tæt-lave boliger i Bernstorffsgade skal der dog være mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.
Vejadgang til etageboligerne sker fra Samsøgade via Østre Alle, mens vejadgang til de tæt-lave boliger sker
fra Bernstorffsgade. Der reserveres i lokalplanen areal til en udvidelse af Samsøgade. Det sikrer muligheden
for at ændre gadens udformning ved et eventuelt fremtidigt ønske om at ændre trafikstrukturen eller adgangsforholdene til området.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-023, Boliger m.m. ved Samsøgade, Vejgård Vest, der udlægger området til boligområde. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-1-114 i
forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Kommuneplantillæg 4.049 for området ved Samsøgade og Bernstorffsgade
Udkast til Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade og Bernstorffsgade, Vejgård
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Punkt 14.

Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og lokalplan 5-9-108 AKV Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (1. forelæggelse)
2016-017963
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 5-9-108: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4319
Kommuneplantillæg 5.023: http://www.aalborgkommuneplan.dk/pdf/Tillaeg%20-%205-023.pdf
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at sikre, at virksomheden fortsat kan udvikles i området under hensyntagen til
omgivelserne. Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel (AKV – Langholt) forarbejder kartofler til kartoffelstivelse. Virksomheden har en velegnet placering i landzone tæt på leverandører (kartoffelavlere) og motorvej.
Kommuneplantillæggets indhold
Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 5.9.I1, så det areal der ligger
inden for åbeskyttelseslinjen til Gerå udgår.
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Samtidig fjernes under afsnittet ”Byggemuligheder” bestemmelsen "Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal”,
således at bebyggelse fremover kun styres af byggelinje og byggefelt.
Under samme afsnit opdateres illustration af områdets zoneinddeling og princip for beplantning. Begge zoner udvides med øst inden for kommuneplanrammens afgrænsning.
Det areal som udgår af kommuneplanrammen bliver tilføjet til retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver virksomheden mulighed for fortsat at udvikle sig inden for området under hensyntagen til
omgivelserne. Virksomheden får mulighed for at udvide mod øst inden for egen grund. Det sikres at høj bebyggelse (op til 40 m) fortsat holdes samlet centralt på grunden og med afstand til naturarealerne langs med
Gerå. Den eksisterende afskærmende beplantning sikres, og der stilles krav om yderligere beplantning, hvis
der udvides mod øst.
Bebyggelse:
Der defineres en byggelinje med en afstand fra skel på 30 m. Al bebyggelse skal holdes inden for denne
byggelinje og må opføres i en maksimal højde af 12,5 m.
Bebyggelse der overstiger 12,5 m skal placeres inden for byggefeltet, som har en afstand til skel på mindst
50 m. Her kan opføres bebyggelse med en højde på op til 40 m, hvilket er tilsvarende eksisterende bebyggelse på området.
Beplantning:
I hensynet til landskabet er der lagt vægt på udsigten fra motorvejen. Det er ønsket at de høje bygninger
fortsat skal fremstå som et samlet markant anlæg i landskabet, og at de lavere bygninger afskærmes. De
eksisterende høje beplantningsbælter mod syd og vest sikres, og der stilles krav om yderligere afskærmning,
hvis den østlige del af grunden bebygges. Der stilles ikke krav om afskærmning mod nord, da der ikke tidligere har været afskærmning på den side og heller ikke været krav herom i kommuneplanrammen.
Vejadgang:
Vejadgang skal fortsat ske fra Gravsholtvej, og der skal sikres ordentlige oversigtsforhold ved overkørslen.
Virksomheden har på nuværende tidspunkt ikke planer at øge produktionen, men blot at øge forædlingen af
produktet, hvilket ikke skaber mere trafik. Udvidelse af produktionen reguleres gennem miljøgodkendelsen.
Naturarealer:
Der ligger en beskyttet sø inden for byggelinjen, og der stilles krav om at ny bebyggelse ikke må påvirke
søen væsentligt negativt.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 5-023
Udkast til Lokalplan 5-9-108 AKV (Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel), Landområde Nord
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Punkt 15.

Godkendelse af kommuneplantillæg 5.022 og lokalplan 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej,
Vodskov (2. forelæggelse) samt at et privat areal og et vejareal overføres fra byzone til
landzone
2015-016783
By- og Landskabsforvaltningen indstiller,
at byrådet godkender Kommuneplantillæg 5.022 endeligt med nedenstående ændringer, herunder overførsel
af et privat areal og vejareal fra byzone til landzone, samt
at Lokalplan 5-2-108 godkendes endeligt med nedenstående ændringer, og
at By- og Landskabsudvalget godkender, at forlængelse af ny vej inden for lokalplanområdet navngives
Attrupgårdvej.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I redegørelsen til kommuneplantillægget under retningslinie 11.3.1 tilføjes: ”Det er samtidig vurderet, at med
udvidelsen af kommuneplanrammen til boliger, bliver der en fornuftig afgrænsning af byen mod nord. Det er
vigtigt i planlægningen, at bebyggelsen indpasses i respekt for de eksisterende naturkvaliteter. Der skal
lægges vægt på at bevare det åbne hedeagtige areal mod syd-vest, arealet med skovkarakter mod nord og
beplantningen ud mod markerne langs det nord-østlige skel, hvormed der kan opnås en blid overgang
mellem byen, det åbne land og naturområderne. På denne måde kan naturkvaliteterne i området bevares.”
I rammeområde 5.2.N3 Hammer Bakker, under Anvendelse tilføjes at ”Inden for området har
Forsvarsministeriet operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter”.
Forslag til ændringer i lokalplan
I lokalplanens afsnit om Tilladelse eller dispensationer i medfør af anden lovgivning tilføjes følgende:
"Område beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3
Hvis der sker ændring af vandhullet i den sydøstlige del af området til regnvandsbassin kræves dispensation
efter Naturbeskyttelseslovens §3.
Derudover har dele af lokalplanområdet et naturindhold, som svarer til beskyttet natur. Det samlede areal
falder imidlertid under Naturbeskyttelseslovens størrelsesgrænse på 2.500 m2 for beskyttet eng/mose og
overdrev. Dermed er kriterierne for en udpegning som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3 ikke
opfyldt.”
Ændringerne vurderes ikke at berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, og
vurderes derfor ikke at kræve fornyet høring i henhold til lov om planlægning.
Beslutning:
Indstillingens 1. og 2. "at" anbefales.
Indstillingens 3. "at" godkendes.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 4. maj 2016 (punkt 8).
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 4. maj 2016 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 12. maj til 10. juni 2016.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten på møde 8. september 2016 (punkt 5).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 8. september 2016 (punkt 5).
Magistratens møde 19. september 2016 (punkt 2).
Byrådets møde 26. september 2016 (punkt 3).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 5. oktober til 30. november 2016.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-108
Kommuneplantillæg 5.022
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med kommuneplantillægget – herunder overførsel af areal fra byzone til landzone – er især:
- At udvide rammeområde 5.2.B9 mod nord og indskrænke rammeområde 5.9.N3 tilsvarende. Ændringen betyder, at hele matr. 1 bæ, Attrup Hammer, som lokalplanen omfatter, kan anvendes til boligbyggeri.
- At indskrænke rammeområde 5.2.B9 med et areal på ca. 3.500 m2 (del af matr. 1bz, Attrup Hammer). Arealet ligger mellem lokalplanområdet og Vodskovvej og drives landbrugsmæssigt. De nuværende bestemmelser i kommuneplanen giver ikke mulighed for at byudvikle arealet, som tillige er trafikstøjbelastet fra både motorvejen og Vodskovvej. Arealet ligger i byzone, men overføres til landzone og indgår fremover i kommuneplanramme 5.9.N3.
- At overføre ca. 1.500 m2 af Vodskovvej (matr. 7000b, Attrup Hammer) fra byzone til landzone. Det er
den strækning af Vodskovvej, der ligger langs ovennævnte private areal.
Formålet med lokalplanen er:
- At skabe et nyt boligområde med ca. 40 tæt-lave boliger ved Attrupgårdvej i den nordlige del af Vodskov.
- At koncentrere bebyggelsen midt i området, så den eksisterende beplantning langs randen bevares,
og der opnås en harmonisk overgang mellem byen og landskabet ved Hammer Bakker.
- At sikre Ravndalsstiens forløb gennem området.
Navngivning af vej
Vejen som Attrupgårdvej forlænges med i lokalplanområdet navngives Attrupgårdvej.
Miljøvurdering
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelse af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Dog kan der i henhold til planloven ydes erstatning til ejeren, af det areal der overføres til landzone, i
forhold til værditab og udgifter/merudgifter, som har været påført, mens arealet har ligget i byzone.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende indsigelser:
1. Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
2. Ellen og Niels Bundgaard, Attrupvej 17, 9310 Vodskov
2a. Ellen Bundgaard, Attrupvej 17, 9310 Vodskov
3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Ejendomsforvaltningssektionen, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
4. Herluf E. Nielsen, Vodskovvej 72, 9310 Vodskov
5. Vibeke Holsteen og Torben Røgild
Udover de 4 indsigelser, har enkelte ytret sig om planlægningen ved Attrupgårdvej, i forbindelse med workshoppen om ”Byudvikling, bosætning og fremtidens boformer” på borgermødet i Vodskov 30. november
2016. Én er kommet med udsagnet ”Grundvandet står så højt, at husene må stå på pæle”, en anden er
kommet med udsagnet ”Nej til de planlagte boliger ved Attrupgårdvej”, og en tredje er kommet med udsagnet ”Boliger i Hammer Bakker er en dårlig ide. Vi skal bevare natur og ruter i Hammer Bakker. Der hentydes
til bebyggelsen på Attrupgårdvej”. Derudover er der fremsendt yderligere bemærkninger om Attrupgårdvej i
offentlighedsfasen til byudviklingsplanen for Vodskov (2a) og i offentlighedsfasen til byudviklingsplanen for
Vestbjerg (5).
De 5 indsigelser/bemærkninger er behandlet i rækkefølge nedenfor.
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1. Indsigelse fra Miljø- og Fødevareministeriet Miljøcenter (SVANA) vedrørende ændringerne af et ”naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser” i kommuneplanen. I forbindelse med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen, idet et areal overføres til boligformål, så det ikke længere er omfattet af denne
udpegning. Det findes ikke, at være redegjort for, hvilke konsekvenser den ændrede afgrænsning vil få for
de interesser der varetages indenfor udpegningen. Der bør redegøres for, om funktionerne af naturbeskyttelsesinteresser kan opretholdes efter ændringen. Endvidere bør det under afsnittet tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning” vurderes om planen forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3,
såfremt overdrevsarealet ikke bevares i fuld udstrækning.
Svar: Imødekommet.
Det er i forbindelsen med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 5.022 og Lokalplan 5-2-108 Boliger Attrupgårdvej, Vodskov vurderet, at ændringen ikke har væsentlig betydning for naturkvaliteterne i området. Et af
hovedformålene med lokalplanlægningen har været at indpasse bebyggelse i respekt for eksisterende naturkvaliteter. Der har været en afvejning af hvordan Vodskov by har kunnet udvide mod nord-øst. Det er vurderet, at den planlagte bebyggelse visuelt hænger sammen med byen, idet den eksisterende beplantning mod
nord bevares som et grønt bånd mod Hammer Bakker, at der er lagt vægt på at bevare det åbne hedeagtige
areal mod syd-vest og at bevare beplantningen mod markerne langs det nord-østlige skel.
Lokalplanområdet har et naturindhold som svarer til beskyttet natur, henholdsvis eng/mose i lokalplanområdets centrale og østlige del - samt overdrev pletvis i lokalplanområdets nordlige og vestlige del. I lokalplanen
er bevaret en mindre del af det bedste overdrevsareal som et grønt areal. Det samlede areal falder imidlertid
under Naturbeskyttelseslovens størrelsesgrænse på 2.500 m 2 for beskyttet eng/mose og overdrev. Dermed
er kriterierne for en udpegning som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3 ikke opfyldt.
I lokalplanens sydvestlige hjørne ligger et ca. 150 m2 stort vandhul. Vandhullet har status som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3. Under forudsætning af at regnvandsbassinerne etableres som søer
med naturpræg (dvs. støbte kummer), herunder at de anlægges med jævnt skrånende brinker, således at
vandhullets betydning som levested for dyr og planter ikke forringes, er kommunen sindet at dispensere til
inddragelse/udvidelse af vandhullet.
Følgende tilføjes redegørelsen for kommuneplantillæg 5.022 under retningslinje 11.3.1: ”Det er samtidig
vurderet, at med udvidelsen af kommuneplanrammen til boliger, bliver der en fornuftig afgrænsning af byen
mod nord. Det er vigtigt i planlægningen, at bebyggelsen indpasses i respekt for de eksisterende naturkvaliteter. Der skal lægges vægt på at bevare det åbne hedeagtige areal mod syd-vest, arealet med skovkarakter
mod nord og beplantningen ud mod markerne langs det nord-østlige skel, hvormed der kan opnås en blid
overgang mellem byen, det åbne land og naturområderne. På denne måde kan naturkvaliteterne i området
bevares”
I lokalplanen under tilladelser og dispensationer tilføjes:
”Område beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3
Hvis der sker ændring af vandhullet i den sydøstlige del af området til regnvandsbassin kræves dispensation
efter naturbeskyttelseslovens §3.
Derudover har dele af lokalplanområdet et naturindhold, som svarer til beskyttet natur. Det samlede areal
falder imidlertid under Naturbeskyttelseslovens størrelsesgrænse på 2.500 m2 for beskyttet eng/mose og
overdrev. Dermed er kriterierne for en udpegning som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3 ikke
opfyldt.”
2. Indsigelse fra Ellen og Niels Bundgaard vedrørende en undren over, at kommunen giver byggetilladelse
til opførelse af 40 boliger på et areal som må betegnes som beskyttet natur (§3-jord) i lighed med de omkringliggende og tilstødende arealer, som kommunen har inddraget som §3 jord. Det bemærkes, at den østlige del af området altid har ligget urørt hen, og fremstår som engareal, hvor der står blankt grundvand. Her
vokser masser af ranunkler og i vandhullerne er der frøer og salamander. Den vestlige del, har været dyrket,
men ikke omlagt siden begyndelsen af 1990`erne. Samtidig vil det give endnu større pres på Hammer Bakker, hvis dyreliv og natur i forvejen er hårdt belastet.
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2a. Indsigelse fra Ellen Bundgaard: I forbindelse med offentlighedsfasen på byudviklingsplanen for Vodskov
er supplerende bemærket, at ældre ikke vil bo ved Attrupgårdvej. Det er for langt væk fra butikker og offentlig transport. Området burde hellere udlægges som rekreativt område.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er i forbindelsen med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 5.022 og Lokalplan 5-2-108 Boliger Attrupgårdvej, Vodskov vurderet, at ændringen ikke har væsentlig betydning for naturkvaliteterne i området. Et af
hovedformålene med lokalplanlægningen har været at indpasse bebyggelse i respekt for eksisterende naturkvaliteter. Der har været en afvejning af hvordan Vodskov by har kunnet udvide mod nord-øst. Det er vurderet, at den planlagte bebyggelse visuelt hænger sammen med byen, idet den eksisterende beplantning mod
nord bevares som et grønt bånd mod Hammer Bakker, at der er lagt vægt på at bevare det åbne hedeagtige
areal mod syd-vest og at bevare beplantningen mod markerne langs det nord-østlige skel.
Lokalplanområdet har et naturindhold som svarer til beskyttet natur, henholdsvis eng/mose i lokalplanområdets centrale og østlige del - samt overdrev pletvis i lokalplanområdets nordlige og vestlige del. I lokalplanen
er bevaret en mindre del af det bedste overdrevsareal som et grønt areal. Det samlede areal falder imidlertid
under Naturbeskyttelseslovens størrelsesgrænse på 2.500 m 2 for beskyttet eng/mose og overdrev. Dermed
er kriterierne for en udpegning som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3 ikke opfyldt.
I lokalplanens sydvestlige hjørne ligger et ca. 150 m2 stort vandhul. Vandhullet har status som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3. Under forudsætning af at regnvandsbassinerne etableres som søer
med naturpræg (dvs. støbte kummer), herunder at de anlægges med jævnt skrånende brinker, - således at
vandhullets betydning som levested for dyr og planter ikke forringes, er kommunen sindet at dispenserer til
inddragelse/udvidelse at vandhullet.
3. Indsigelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedrørende kommuneplanramme 5.9.N3, Hammer
Bakker samt retningslinjerne for Grøn-Blå struktur (11.1.2), særlige værdifulde naturområder (11.3.1) og
særligt værdifulde landskaber (11.3.13). Forsvarsministeriet har to etablissementer i Hammer Bakker som er
henholdsvis ejendommen matr. nr. 1k Hammergård, Hammer, beliggende Hammer Kirkevej 1, 9381 Sulsted
og ejendommen matr. nr. 51bz Melsted By, Sulsted, beliggende Tingvej 23, 9380 Vestbjerg. Forsvarsministeriet har endvidere en rørledning, som krydser den vestlige del af rammeområdet fra nord til syd. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, ønsker at gøre opmærksom på deres etablissementer i Hammer Bakker
og sikre, at kommuneplanbestemmelserne ikke medfører begrænsninger i de nuværende og fremtidige militære aktiviteter inden for de to etablissementer. Der anmodes derfor om, at den militære tilstedeværelse i
Hammer Bakker indføjes i anvendelsesrubrikken for kommuneplanramme 5.9.N3 Hammer Bakker.
For retningslinjerne Grøn- Blå struktur, Særlige værdifulde naturområder og særligt værdifulde landskaber,
ønskes tilføjet at ”Udpegningen må ikke begrænse Forsvarets operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter og –muligheder. Forsvarets interesser skal derfor vægtes højere end tilstedeværelsen af Grøn-Blå struktur herunder økologiske forbindelser” osv.
Man er bekendt med, at bemærkningerne ikke specifikt vedrører ændringerne til boligområdet ved Attrupgårdvej i Vodskov.
Svar: Delvis imødekommet.
Det tilføjes kommuneplanramme 5.2.N3 Hammer Bakker, under Anvendelse, at ”Indenfor området har Forsvarsministeriet operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter.”
I forhold til ændringer af retningslinierne, så er de omtalte retningslinier generelle og dækker geografisk hele
kommunen. I forbindelse med en revision af kommuneplanens retningslinier i 2017, vil det blive vurderet,
hvorvidt der er behov for udarbejdelse af en eller flere retningslinjer i kommuneplanen der sikrer Forsvarsministeriets aktiviteter i kommunen.
4. Indsigelse fra Herluf E. Nielsen vedrørende overførelse af et areal fra matr.nr. 5bz (1bz – red.), Attrup
Hammer fra byzone til landzone. Det undrer, at der ikke har været nogle drøftelser med ejeren, forinden
forslaget fremlægges. Det er opfattelsen, at arealet der er beliggende i byzone, også er omfattet af Kommuneplanen, ellers er det ikke lovligt at udlægge det i byzone. Derfor må begrundelsen være ukorrekt.
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For så vidt angår støjbelastningen fra motorvejen, er der ifølge Miljøstyrelsens målinger samme støjbelastning på det areal på matr.nr. 5bæ (1bæ red.) som foreslås overført til byzone. Ifølge Miljøstyrelsen målinger
er støjbelastningen på begge matrikler 55-60 db, hvor den maksimale grænseværdi ifølge miljøstyrelsen er
58 db i boligområder og 53 db i rekreative områder. Hvis den anførte begrundelse er rigtig for overførslen af
et areal fra byzone til landzone, så må den i sagens natur også være til hinder for, at et areal modsætningsvis kan overføres fra landzone til byzone.
Såfremt Aalborg Kommune træffer beslutning om, at overføre areal fra matr.nr. 5bæ (1bz red.) Attrup Hammer fra byzone til landzone, antages, at det sker ved fuld erstatning i forhold til det værditab der lides, samt
for udgifter/merudgifter m.m., som der har været påført, mens arealet har ligget i landzone.
Svar: Ikke imødekommet.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, er der lavet trafikstøjberegninger for hhv. Vodskovvej og
Frederikshavnsmotorvejen (E45). Trafikken er for begge veje fremskrevet 10 år og resultatet er, at den østligste del af lokalplanområdet, matr. nr. 1bæ, Attrup Hammer, ligger på kanten af støjgrænsen (ca. 58-60 dB)
for etablering af nye boliger. I dette område indrettes imidlertid regnvandssø og vejanlæg, så trafikstøjen
formentlig kun rammer de 3 østligste boliger i lokalplanen. For disse boliger skal sikres, at det indendørs
støjniveau er højst 46 dB i sove- og opholdsrum med åbentstående vinduer (fx ved hjælp af særlig afskærmning udenfor vinduer).
Det betyder derfor, at det ikke længere planlægningsmæssigt er realistisk, at benytte det omtalte byzone
areal på ca. 3.500 m2 af matr. nr. 1bz Attrup Hammer som fremtidigt boligareal, og dermed som byudviklingsområde i Kommuneplanen. Dette, samtidig med arealets beskedne størrelse, er baggrunden for at overføre ca. 3.500 m2 af matr. nr. 1bz, Attrup Hammer samt ca. 1500 m 2 af et offentlig vejareal (del af Vodskovvej) til landzone.
I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg 5.022 og Lokalplan 5-2-108 Boliger,
Attrupgårdvej, Vodskov er ejeren retmæssigt blevet hørt i forhold til overførelse af et areal fra byzone til
landzone.
Erstatningskravet i forhold til værditab samt for udgifter/merudgifter som ejeren har været påført, mens arealet har ligget i byzone, vil efter den endelig godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan i byrådet blive
behandlet.
Planloven indeholder regler om tilbagebetaling af frigørelsesafgift, ligesom lov om beskatning til kommunerne af fast ejendom regulerer godtgørelse af grundskyld.
5. Indsigelse fra Vibeke Holsteen og Torben Røgild vedrørende fordebatten på byudviklingsplanen for Vestbjerg. De finder, at det er forkasteligt at Aalborg kommune vil tillade byggeri på alle rekreative steder. Er
imod at der bygges yderligere på Attrupgårdvej i Vodskov. Et naturskønt område som i virkeligheden er §3
areal.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er i forbindelsen med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 5.022 og Lokalplan 5-2-108 Boliger Attrupgårdvej, Vodskov vurderet, at ændringen ikke har væsentlig betydning for naturkvaliteterne i området. Et af
hovedformålene med lokalplanlægningen har været at indpasse bebyggelse i respekt for eksisterende naturkvaliteter. Der har været en afvejning af hvordan Vodskov by har kunnet udvide mod nord-øst. Det er vurderet, at den planlagte bebyggelse visuelt hænger sammen med byen, idet den eksisterende beplantning mod
nord bevares som et grønt bånd mod Hammer Bakker, at der er lagt vægt på at bevare det åbne hedeagtige
areal mod syd-vest og at bevare beplantningen mod markerne langs det nord-østlige skel.
Lokalplanområdet har et naturindhold som svarer til beskyttet natur, henholdsvis eng/mose i lokalplanområdets centrale og østlige del - samt overdrev pletvis i lokalplanområdets nordlige og vestlige del. I lokalplanen
er bevaret en mindre del af det bedste overdrevsareal som et grønt areal. Det samlede areal falder imidlertid
2
under Naturbeskyttelseslovens størrelsesgrænse på 2.500 m for beskyttet eng/mose og overdrev. Dermed
er kriterierne for en udpegning som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3 ikke opfyldt.
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I lokalplanens sydvestlige hjørne ligger et ca. 150 m2 stort vandhul. Vandhullet har status som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3. Under forudsætning af at regnvandsbassinerne etableres som søer
med naturpræg (dvs. støbte kummer), herunder at de anlægges med jævnt skrånende brinker, - således at
vandhullets betydning som levested for dyr og planter ikke forringes, er kommunen sindet at dispenserer til
inddragelse/udvidelse at vandhullet.
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Bilag:
Lokalplanforslag 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov
Kommuneplantillæg 5.022, boliger Attrupgårdvej, Vodskov
Samlet bemærkninger til Lokalplan 5-2-108
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Punkt 16.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde
ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse).
2014-18303
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
• Kommuneplantillæg 9.012 endeligt med nedenstående ændringer.
• Lokalplan 9-6-105 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
På baggrund af de indkomne indsigelser, forslag og bemærkninger er vindmølleprojektet reduceret fra 6 til 5
vindmøller. Den vestligste vindmølle er taget ud af projektet, mens de 5 resterende fastholder deres
placeringer.
Det har medført konsekvensrettelser i kommuneplantillægget på to forhold:
• Mølleantallet er rettet fra 6 til 5 vindmøller
• Afgrænsningen på kortudsnit er justeret, så den omfatter 5 vindmøller i stedet for 6.
Endelig er visualiseringen i forhold til Øster Hassing Kirke skiftet, så den nu viser et projekt med 5 vindmøl-ler i
samspil med kirken set fra Houvej.
Forslag til ændringer i lokalplan
På baggrund af de indkomne indsigelser, forslag og bemærkninger er vindmølleprojektet reduceret fra 6 til 5
vindmøller. Den vestligste vindmølle er taget ud af projektet, mens de 5 resterende fastholder deres
placeringer. Derved bliver afstanden fra boligerne mod nord og nordvest til nærmeste vindmølle større, hvilket
medfører en mindre støj- og skyggepåvirkning ved disse ejendomme – herunder Gandrup og Øster
Hassing. Desuden skabes større afstand fra Teglværkssøerne til nærmeste vindmølle, hvilket ud over en
mindre støj- og skyggepåvirkning medfører, at møllerne opleves knap så dominerende, som ved det
oprindelige projekt med 6 vindmøller.
Der er udarbejdet et notat ”Sammenligning af konsekvenser ved 5 nye vindmøller frem for 6 nye vindmøller
ved Øster Hassing Kær”, som synliggør forskellene i forhold til afstande, støj- og skygge påvirkninger samt
udvalgte visualiseringspunkter. Notatet er vedlagt som bilag.
Rettelser i lokalplanen – ud over redaktionelle ændringer:
Lokalplanens redegørelse
• Antal møller konsekvensrettes fra 6 til 5 vindmøller.
• Luftfoto, kort og visualiseringer udskiftes med tilsvarende visende 5 vindmøller.
• I afsnittet ”Lokalplanområdet” tilrettes afstande til boliger mv. efter projektet med 5 vindmøller;
- afstand Øster Hassing fra ca. 800 til ca. 1.200 meter,
- afstand Gandrup fra ca. 1.000 til ca. 1.300 meter,
- lokalplanområdets størrelse fra 58 ha til 49 ha
- lokalplanområdets udstrækning fra 1,70 km til 1,35 km.
• I afsnittet ”Lokalplanområdets omgivelser” tilrettes;
- afstand øst for Omfartsvejen fra ca. 600 til ca. 800 meter,
- antal boliger indenfor 1 km af de planlagte vindmøller fra 25 til 16,
- Afsnittet ”Endvidere ligger seks af de sydligste boliger i Øster Hassing også inden for 1 km fra de planlagte
møller” slettes, da det ikke længere er tilfældet.
• I afsnittet ”Lov om vedvarende energi” ændres beløbet for den grønne ordning fra 1.742.400 til 1.452.000
kroner.
Lokalplanens bestemmelser
• Antal møller konsekvensrettes fra 6 til 5 vindmøller.
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Lokalplanens bilag
• På Kortbilag 1 og 2 ændres områdets afgrænsning, så den svarer til projektet med 5 vindmøller.
Ændringerne vurderes ikke at berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen,
og vurderes derfor ikke at kræve fornyet høring i henhold til lov om planlægning.

Beslutning:
Udsat.
John G. Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 6. november 2014 (punkt 2).
Fordebatten var i perioden 17. november – 15. december 2014.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten på møde 5. februar 2015 (punkt 6).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 3).
Magistratens møde 8. juni 2015 (punkt 2).
Byrådets møde 22. juni 2015 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 10. august til og med 5. oktober 2015.
Oversigtskort

Formål og baggrund
På baggrund af vindmølleplanen fra september 2013, hvor der blev peget på 9 områder til opstilling af vindmøller, har kommunen modtaget en ansøgning om opstilling af 6 vindmøller i området Øster Hassing
Kær. For det konkrete projekt er der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport
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(VVM-redegørelse og miljøvurdering). På baggrund af den offentlige høring er projektet reduceret til 5 vindmøller.
Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge retningslinjer og rammer for opstilling af fem vindmøller
på op til 150 meters totalhøjde i området Øster Hassing Kær øst for Gandrup. De otte eksisterende 70 meter
høje vindmøller, der er i området i dag, vil i forbindelse med opstilling af de fem nye vindmøller blive nedtaget. Ud fra det konkrete projekt sker der fornyet afgrænsning af det udpegede vindmølleområde Øster
Hassing Kær. På den baggrund er en række retningslinjer og rammer i kommuneplanen gennemgået, vurderet og justeret i det omfang, de er relevante i forhold til det konkrete vindmølleprojekt.
Lokalplanen fastsætter – på et mere detaljeret niveau – bestemmelser, der muliggør opstilling af fem vindmøller i området. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes placering under hensyntagen til naboer samt landskabs- og naturinteresser, ligesom der er sikret vejadgange til området og de enkelte vindmøller. Desuden er
der fastsat bestemmelser for at sikre et ensartet udseende af vindmøllerne i forhold til bl.a. højde, dimensioner og afmærkning samt krav til reetablering af området.
Kommuneplantillæggets indhold
I kommuneplanens hovedstruktur er der under hovedtemaet ”Det åbne land” fastlagt, at Aalborg skal være
en klima- og energiansvarlig kommune. I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængig af fossile brændsler
og 80 % af elforbruget skal dækkes af strøm produceret af vindmøller.
Opstilling af vindmøller til at realisere klimamålene kan have konsekvenser for naboer, den visuelle oplevelse af landskabet mv. Det betyder, at kommunen i nogle områder må gå på kompromis med nogle andre
interesser i det åbne land. Kommunen prioriterer således placeringen af energianlæg i det åbne land.
Kommuneplanens retningslinjer tilpasses det konkrete projekt med opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter ved Øster Hassing Kær. Det berører følgende retningslinjer:




14.2.1 Vindmøller; Afgrænsning og det maksimale antal vindmøller.
14.2.14 Vindmøller Øster Hassing Kær; Ny retningslinje, 5 vindmøller på maksimalt 150 meter, én
ret linje.
11.2.3 Øvrige landområder; Afgrænsning ændres.

Kommuneplanens rammer ændres, så det sikrer mulighed for at opstille vindmøllerne. Det berører følgende
kommuneplanramme:


9.6.V1 Vindmøller Øster Hassing Kær; Geografisk afgrænsning, 5 møller op til 150 meter.

Ud over de nævnte retningslinjer og rammer berører området til vindmøller andre udpegninger i kommuneplanen, men dog ikke forhold der er uforenelige.
Ophævelse af lokalplan
En del af området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 1.10 Vindmøllepark øst for Gandrup, vedtaget 11. december 1996. Denne lokalplan aflyses ved endelig godkendelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan.
Miljøvurdering
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.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Planerne omfatter et projekt opført på ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet” bilag 1, pkt. 38 vedr. ”Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller
med flere end 3 møller”.
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Byrådets endelige godkendelse af planerne betyder, at kommunen giver VVM-tilladelse til at opstille 5 vindmøller ved Øster Hassing Kær med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer. Tilladelsen gives på baggrund af miljørapporten ”Vindmøller ved Øster Hassing Kær – Miljørapport – MV og VVM”.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Den grønne ordning i VE-loven giver kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at
dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og informative aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes ud fra størrelsen på de opsatte vindmøller, og forventes i
dette projekt at udgøre godt 1,45 mio. kroner.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 3.263 indsigelser og bemærkninger til planforslagene.
De er alle behandlet i vedlagte bilag ”Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger – Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær”.
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Kommuneplantillæg 9.012 - Vindmøller Øster Hassing Kær
Forslag til Lokalplan 9-6-105 Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, Landområde Hals
Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger - vindmølleområde ved Øster Hassing Kær.pdf
Sammenfattende redegørelse - vindmøller Øster Hassing Kær
Miljørapport - Vindmøller ved Øster Hassing Kær - Juni 2015
Sammenligning af konsekvenser ved 5 vindmøller frem for 6 vindmøller ved Øster Hassing Kær
VVM-tilladelse Øster Hassing Kær - UDKAST.docx
1 indsigelse vedrørende Teglværkssøerne som rekreativt støjfølsomt område
2 indsigelser vedrørende møllernes dominans, støj, sundhedsmæssige aspekter, værdiforringelse samt
afvikling af Gandrup
6 indsigelser vedrørende møllernes konsekvenser for fugle og trækfugle
25 indsigelser vedrørende placering af vindmøllerne M1 og M2
30 indsigelser vedrørende opstilling af møller udenfor det nuværende mølleområde
41 indsigelser vedrørende møllernes placering tæt på 4 boligområder i Gandrup samt Gandrup Skole (4
indsigelser med 2 underskrivere og Side 1 for indsigelsen)
55 indsigelser vedrørende mølle M5 og M6, da de vil give kraftige gener i Øster Hassing og østlige Gandrup
57 indsigelser vedrørende møllerne vil skæmme naturen omkring Teglværkssøerne
75 indsigelser vedrørende at der ikke er lavet tilbundsgående undersøgelse for kongeørne
81 indsigelser vedrørende anderledes slutresultat vedrørende mølletype.pdf
91 indsigelser vedrørende høringen og opstilling af møller skal afvente undersøgelsen fra Kræftens
Bekæmpelse.pdf
103 indsigelser vedrørende kongeørnen yngler i Nørreskoven kun 1,8 km væk.pdf
106 indsigelser vedrørende bekymring for møllernes påvirkning af børns indlæring.pdf
106 indsigelser vedrørende tab af rekreativ værdi ved Teglværkssøerne
107 indsigelser vedrørende beregnet støj og ingen beskyttelse af mølle-naboerne.pdf
106 indsigelser vedrørende undersøgelse og registrering af flagermus.pdf
105 indsigelser vedrørende at møllerne er en trussel for den røde glente.pdf
108 indsigelser vedrørende møllernes dominerende påvirkning i lokalsamfundet.pdf
107 indsigelser vedrørende støjpåvirkning på mennesker
110 indsigelser vedrørende Planenergi ikke er en objektiv samarbejdspartner.pdf
109 indsigelser vedrørende manglende visualisering fra Østervang, Bollen, Nørrevang.pdf
112 indsigelser vedrørende afstandskrav fra møller til beboelse.pdf
110 indsigelser vedrørende støjberegninger kun er lavet i en afstand af 1 km fra de planlagte møller.pdf
238 indsigelser vedrørende systematisk optælling af yngle- og eller trækfugle
382 indsigelser vedrørende konkurs af Lammefjorden Stauder på grund af vindmøller
395 indsigelser vedrørende at Bjarne Laustsen vil have ændret støjreglerne for vindmøller
5 indsigelser mod vindmøller Øster Hassing Kær.pdf
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A 220 indsigelser vedrørende udskydelse af beslutning
om vindmøller indtil resultatet af undersøgelse

Kræftens Bekæmpelse_Artikel1.pdf
B 216 indsigelser vedrørende udskydelse af beslutning om vindmøller indtil resultatet af undersøgelse fra
Kræftens Bekæmpelse_Artikel2.pdf
Allan Jensen.pdf
Ane Elsnab og Poul Henning Hansen.pdf
Anne Falck Møller Jæger, Christian Færløv Nielsen, Lars Rasmussen, Morten Falck Møllger Jæger og Niels
Theodor Nørgaard.pdf
Anni Katrine Winther og Orla Winther.pdf
Betinna Hedegaard Nielsen.pdf
Camilla Schatter Olsen og Laust Amdi Sørensen.pdf
Camilla Walberg.pdf
Carsten Hedegaard Nielsen.pdf
Carsten Riis Kristensen.pdf
Christian Julius August samt 22 medunderskrivere.pdf
Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg Kommune.pdf
Dansk Ornitologisk Forening.pdf
Dorte Nygaard Olesen.pdf
Energistyrelsen.pdf
Eva Sloth Bjerregaard.pdf
Fleur Krusager Thomsen.pdf
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.pdf
Frank Christian Andersen.pdf
Frede FritzPoulsen.pdf
Fris Geller.pdf
Gitte Vibeke Petersen og Erik Petersen.pdf
Hanne Viola Hansen og Lars Christian Hansen.pdf
Iben J Bostrup.pdf
Inger Lise Andersen og Svend Aage Grønning Andersen.pdf
Jacob Thomsen.pdf
Jesper Pryssing.pdf
Kasper Ammitzbøll Rasmussen.pdf
Kirsten Larsen og John Egon Skovgaard Larsen.pdf
Kirsten Ruth Jørgensen.pdf
Kirsten Sønderkær Brix og Ahlmann Dahl Brix.pdf
Lotte Marie Petersen og Ruben Gregor Petersen.pdf
Louise Grønning Andersen.pdf
Mads Schjøtt.pdf
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Bilag:
Maibritt Bjørn Jacobsen og Rune Zimmer Jensen.pdf
Malisha Cadovius med bilag.pdf
Martin og Lisbeth Sørensen.pdf
Niels Ingvard Gras Olesen.pdf
Ninna Klein Lauritzen og Claus Sunstrup Steffensen.pdf
Per Uffe Tams Korsgaard.pdf
Peter Nesgaard-Pedersen.pdf
Regitze Sønderkær Brix Danielsen.pdf
Rikke Schjøtt.pdf
Sangwan Korsgaard.pdf
Susan Smedemark Svensson og Carl-Erik Svensson.pdf
Svend Aage Svendsen.pdf
Søren Roesdahl.pdf
Therese Wallem med bilag.pdf
Aalborg Stiftsøvrighed.pdf
Grethe Månstrøen Pedersen.pdf
Preben Pedersen.pdf
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Punkt 17.

Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2.
forelæggelse)
2015-062397
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-108 endeligt uden
ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 21. september 2016 (punkt 3)
Magistratens møde 3. oktober 2016 (punkt 10)
Byrådets møde 10. oktober 2016 (punkt 8)
Forslaget har været offentliggjort i perioden 19. oktober til og med 14. december 2016.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-1-108
Oversigtskort

Formål og baggrund
Svenstrup Boligforening består af 35 fritliggende huse bygget i 1950'erne. Husene er beliggende centralt i
Svenstrup tæt på bymidten - dog lidt spredt. Lokalplanområdet omfatter 29 af boligerne. De resterende huse
i boligforeningen forventes solgt.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 61
2 afaf587

By- og Landskabsudvalget

Husene er stærkt nedslidte og trænger til renovering.
Der er tale om mindre huse på 80-90 m² på relativt store grunde på 700-1.000 m². Mange af husene har
således meget store haver, - specielt taget i betragtning, at en væsentlig målgruppe til boligerne er seniorer
og ældre.
Himmerland Boligforening har overtaget boligforeningen og ønsker at renovere boligerne fuldstændigt. Samtidigt bygges der nye boliger i baghaven ved eksisterende huse, så der fremover bliver tale om dobbelthuse.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at ændre den eksisterende anvendelse, som er små fritliggende parcelhuse,
til tæt-lav boligområde. Fremover kan der både være dobbelthuse o.lign. og små fritliggende huse.
Der er tale om byfortætning, hvor der bliver plads til flere boliger på samme areal. Det sker ved, at boligerne
og haverne bliver mindre. Det forventes, at de 29 eksisterende små parcelhuse erstattes med ca. 54 tætlave boliger - langt de fleste som dobbelthuse.
De bagvedliggende huse vil få adgang direkte fra vejene således, at der etableres en fælles indkørsel til hver
dobbelthus.
Husene kan opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 35. I forhold til
arkitektur og materialevalg er der lagt vægt på, at huse skal fremstå i nutidig arkitektur. Facader kan således
fremstå i en kombination af teglsten og træbeklædning.
Miljøvurdering
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Jan V. Laustsen på vegne af 37 medunderskrivere
1 a. Indsigelse vedrørende sammenhæng med kommuneplanen.
Indsigerne finder ikke, at boliger i 2 etager passer sammen med kommuneplanens rammeområde ”6.1.B5
Gammel Viborgvej mm.”, der foreskriver fortætning med mere tæt-lav byggeri og mindre boliger, som er
ældre- og handicapegnede.
Svar: Taget til efterretning.
Der er netop tale om et fortætningsprojekt, som kommuneplanen lægger op til. Kommuneplanrammen giver
både mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, som begge giver mulighed for 2 etagers boliger.
1 b. Indsigelse vedrørende etagehøjde og bygningshøjde.
Indsigerne mener, at byggeri i 2 etager ikke passer sammen med den omkringliggende bebyggelse, som
primært er parcelhuse. Desuden mener de, at byggeri i 2 etager og 8,5 meter giver indkigsgener og reduktion af sol- og lysindfald.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 2 etager og 8,5 meter. Bygningsreglementet giver en byggeret
på 2 etager og 8,5 meter for boliger til alle grundejere, der ikke er omfattet af en lokalplan. Dvs. alle de omkringboende har mulighed for at opføre huse i den højde. Der er ikke fundet særlige argumenter for at lave
en stramning i det aktuelle lokalplanområde. Desuden vurderes indkigsgener og reduktion af sol- og lysindfald at være begrænsede.
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1 c. Indsigelse vedrørende etablering af vejindsnævringer og hastighedsbegrænsninger.
Indsigerne foreslår, at der etableres hastighedsbegrænsninger i form af flere vejindsnævringer i området, da
trafikbelastningen øges som følge af flere boliger, og der i forvejen køres stærkt i området.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune modtager ofte henvendelser fra borgere vedrørende ønsker om hastighedsdæmpende
foranstaltninger på deres boligvej. Da der hvert år politiregistreres ca. 400 trafikuheld i Aalborg Kommune, er
det nødvendigt at foretage en prioritering af kommunens indsats i forhold til trafiksikkerhedsarbejdet. De
strækninger og kryds, hvor der kan opnås den største reduktion i antallet af trafikuheld, prioriteres højest.
Prioritering sker på baggrund af hastigheds- og ulykkesbilledet, samt vejens funktion.
Der er heldigvis kun registreret et trafikuheld i boligområdet inden for de sidste fem år. Den nyeste trafiktælling og hastighedsmåling på Gammel Viborgvej er fra 1997 og er derfor ikke tidssvarende. Baseret på erfaringer fra lignende boligveje vurderes væsentlige hastighedsoverskridelser dog ikke at forekommer regelmæssigt i boligområdet. Målingen fra 1997 viste, at 85% af køretøjerne kørte under 49,4 km/t.
Trafikmængden i området vurderes at være begrænset, da området ikke er oplagt som gennemkørselsvej,
men hovedsagligt betjener intern boligtrafik. Trafikstigningen, som konsekvens af fortætningen vurderes
også begrænset. Erfaringsmæssigt generer parcelhuse i forstæder 6,8 ture per døgn (3,4 ture fra hjemmet
og 3,4 til hjemmet). Det er de samme erfaringstal der benyttes til at estimere trafikgenerationen for tæt-lav
bebyggelse, selvom disse boligtyper sandsynligvis generer lidt mindre trafik. Lokalplanen giver mulighed for
ca. 27 flere boliger, hvilket medfører en trafikstigning på ca. 184 ekstra ture pr døgn.
Desværre er der en del andre strækninger i kommunen, hvor der køres for stærk, og hvor uheldsbilledet er
værre. Så midlerne prioriteres først og fremmest på disse strækninger. På den baggrund kan forslaget om
etablering af vejindsnævringer og hastighedsbegrænsninger ikke efterkommes.
1 d. Indsigelse vedrørende etablering af stillevej på Tværvej, så der ikke kører lastbiler
Svar: Ikke imødekommet.
Etablering af nye boliger på Tværvej, som lokalplanen giver mulighed for, vurderes ikke at have nogen indflydelse på antallet af lastbiler på vejen. Etablering af en stillevej medfører heller ikke et forbud mod lastbiler
på vejen. Til gengæld vil etablering af stillevej på Tværvej reducere parkeringsmulighederne på vejen, da det
kun er lovligt at parkere i optegnede parkeringsbåse.
Lokalplanen giver derfor ikke anledning til efterkomme ønsket om at indrette Tværvej som stillevej.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup
Bemærkning til Lokalplan 6-1-108
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Punkt 18.

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg 6.024 - Byudviklingsplan for Godthåb
2016-052150
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.

Beslutning:
Godkendt.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Godthåb. Byudviklingsplanen for Godthåb skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Godthåb. Byudviklingsplanen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.
Der er udarbejdet et debatoplæg bestående af en flyer og et debathæfte som optakt til en debat om, hvordan
byen skal udvikles de kommende 12 år. I forbindelse hermed har der været afholdt møde med Godthåb
Samråd, som også har bidraget til debatoplæggets indhold.
Godthåb er beliggende i kort afstand til Aalborg. Godthåb er et af kommunens mindre bysamfund, der i kraft
af byens naturkvaliteter, dens forholdsvis lille størrelse og de mange historiske islæt, som byen rummer,
danner et attraktivt bysamfund. Det særlige ved Godthåb hænger først og fremmest sammen med det smukke grønne forløb langs Guldbækken og kulturmiljøet ved Hammerværket.
Godthåb har ca. 2.000 indbyggere, og befolkningstallet i byen vokser. Fra januar 2000 til udgangen af december 2015 er antallet af borger vokset med mere end 400 personer, og ifølge den seneste befolkningsprognose forventes en stigning i antallet af borgere i Godthåb på ca. 20%, svarende til 400 personer over de
næste 12 år.
Borgerne i byen er karakteriseret ved, at mange har en mellemlang eller videregående uddannelse sammenlignet med andre byer af samme størrelse. Tilsvarende er indkomsten pr. person højere. Der er en mindre
overvægt af seniorer i Godthåb i forhold til kommunen som helhed.
Parcelhuse udgør ca. 68% af byen, mens række-/kæde og dobbelthuse udgør ca. 28%. Der er derimod stort
set ingen etageboliger i byen.
Processen med udarbejdelse af en byudviklingsplan for byen, skal dels bestå i en opdatering af kommuneplanen, men også medføre konkrete bud på projekter til en forbedring af byen.
Debatoplægget indeholder en række debatspørgsmål. Nedenstående kort viser hvilke områder, der muligvis
kan komme i spil. Et af formålene med debatperioden er også at få eventuelle andre spændende indfaldsvinkler til byens udvikling frem i lyset, herunder konkrete tiltag eller byudviklingsprojekter i byen.
Som et led i debatfasen vil ”Godthåb – Debatoplæg om byudvikling” sammen med flyeren ”Debat om
byudvikling i Godthåb”, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra 1.
februar 2017 til 1. marts 2017. I forbindelse med offentliggørelsen af debatoplægget afholdes der borgermøde i Godthåb Forsamlingshus den 8. februar 2017 kl. 19-21.
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Bilag:
Debatoplæg om byudvikling - Godthåb
Debat om byudvikling i Godthåb
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Punkt 19.

Godkendelse af udlejning efter særlige kriterier, Sundby-Hvorup Boligselskab,
afdeling 12
2016-032600
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der anvendes
fleksibel udlejning i Sundby-Hvorups afdeling 12, Løvvangen.
Beslutning:
Godkendt.
Jens Toft-Nielsen kan ikke godkende boligselskabets ansøgning om fleksibel udlejning i afd.12, Løvvangen.
Der er gode boligsociale indsatser i området, afdelingen er nyrenoveret og der meldes om lav kriminalitet. SF
finder således ikke, at der er behov for at opprioritere bestemte befolkningsgrupper, med risiko for at svage
borgere presses ud.
John G. Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundby-Hvorup Boligselskab har ansøgt Aalborg Kommune om dennes godkendelse af anvendelse af fleksibel udlejning i Afdeling 12 i Løvvangsområdet.
Boligområdet har siden 2005 gennemgået en, såvel omfattende fysisk renovering/opretning af boligafdelingen, som en omfattende og helhedsorienteret boligsocial indsats.
Trods denne indsats har boligafdelingens beboersammensætning bevæget sig på grænsen til at være med
på forhenværende Udlændinge- Integrations- og Boligministeriets liste over særligt udsatte boligområder i
Danmark, og i december 2015 kom boligområdet på listen, hvilket har givet Sundby-Hvorup Boligselskab
anledning til at genoverveje strategien for afdelingen. 1. december 2016 blev boligområdet igen fjernet fra
listen, da antallet af dømte var kommet under grænsen på 2,7% – tallet for afdeling 12 var 2,57 %. Hvad
angår kriterierne vedrørende beboere uden for arbejdsmarkedet og lavt uddannelsesniveau, ligger boligafdelingen stadig langt fra minimumskriterierne på listen.
Sundby-Hvorup Boligselskab har gennem de seneste år – i tæt samarbejde med Aalborg Kommune – arbejdet med en koordineret boligsocial indsats med udgangspunkt i Kvarterets Hus. Et arbejde, som løbende er
blevet evalueret, og som er en betydelig årsag til, at beboerne i Løvvangen i dag oplever afdelingen som et
trygt og godt sted at bo. Landsbyggefonden har netop støttet en forlængelse af dette arbejde, blandt andet
motiveret med, at der er brug for en fortsat koordineret indsats.
Boligselskabet har desuden modtaget tilsagn fra forhenværende Udlændinge - og Integrationsministeriet om
støtte til ansættelse af henholdsvis en familie- og en fritidscoach, der også skal bidrage til det opsøgende og
forebyggende arbejde i området.
Boligorganisationen vurderer fortsat at der er brug for en målrettet, boligsocial indsats. Derfor søges der om
tilladelse til fleksibel udlejning som et værktøj, der kan understøtte det positive arbejde, der pågår. Målet er
at bidrage til en mindre ensidig social beboersammensætning og dermed støtte indsatsen for en god og
afbalanceret beboersammensætning i afdeling 12. Fleksibel udlejning giver nogle afgrænsede målgrupper
fortrinsret til en andel af boligerne, men udelukker altså ikke andre borgere fra at søge- og få boligen.
Sundby-Hvorup Boligselskab ønsker at følgende grupper får fortrinsret til boliger i afdelingen:
1. Pendlere – der arbejder i kommunen, men bor ”udenfor”. Ved at tiltrække og fastholde disse familier/lejere sikres en lokalt forankret beboersammensætning.
2. Personer der er i arbejde – men mangler bolig i forbindelse med en skilsmissesituation. Boligerne i
Løvvangen er både billige og velindrettede og dermed velegnede til enlige med børn.
3. Børnefamilier, hvor mindst én af forældrene er i job.
4. Unge, der er studerende eller i gang med en uddannelse og ønsker at flytte hjemmefra for første
gang. Der ønskes en levende og mangfoldig bydel. Derfor ønskes det også at man aktivt tiltrækker
studerende til denne del af byen.
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Punkt 20.

Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 15
2017-000017
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens §8 for følgende ejendomme:
• Halkærvej 48, Bislev, 9240 Nibe
• Købmagergade 29, Ulsted, 9370 Hals
• Halkærvej 39, Bislev, 9240 Nibe
• Vævergårdvej 15, 9430 Vadum
og at denne bygningsforbedringsbeslutning vedrørende nedrivning er den sidste indenfor rammen af
projektet.
Beslutning:
Godkendt.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Opgaven er opfølgning på kommunens landdistriktspolitik, som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om
ved mødet den 6. december 2012 (punkt 6).
Økonomien til projektet blev godkendt ved byrådets budgetforhandlinger i oktober 2013 og fremgår af Investeringsoversigten 2014-17, s. 183.
Konsulentkontrakt (og strategi) blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. december 2013
(punkt 15).
2014:
1. pulje (nedrivning af tre ejendomme) blev godkendt på byrådets møde den 26. maj 2014 (punkt 13).
Status: Nedrevet.
2. pulje (nedrivning af fire ejendomme) blev godkendt på byrådets møde den 18. august 2014. Her blev det
også godkendt, at By- og Landskabsudvalget i 2014 og 2015 kan træffe byfornyelsesbeslutninger vedr. nedrivning, istandsættelse eller opkøb af forfaldne ejendomme.
Status: Nedrevet.
3. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 4. september
2014 (punkt 5).
Status: Nedrevet.
4. pulje (nedrivning af en ejendom) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 2. oktober 2014
(punkt 9).
Status: Nedrevet
5. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 23. oktober
2014 (punkt 9).
Status: Nedrevet.
2015:
6. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 5. februar
2015 (punkt 11).
Status: Nedrevet
7. pulje (nedrivning af fire ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 7. maj 2015
(punkt 3).
Status: Nedrevet
8. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 13. august
2015 (punkt 13).
Status: Nedrevet
9. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 5. november
2015 (punkt 17).
Status: Nedrevet
2016:
10. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde hhv. den 18.
februar 2016 (punkt 9) og den 9. marts 2016 (punkt 10).
Status: Nedrevet.
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11. pulje (nedrivning af fire ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 4. maj 2016
(punkt 12).
Status: Nedrevet.
12. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 23. juni
2016 (punkt 11).
Status: Nedrives i 4. kvartal 2016.
13. pulje (nedrivning af fire ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 8. september
2016 (punkt 9).
Status: Nedrives i 4. kvartal 2016/1. kvartal 2017.
14. pulje (nedrivning af fem ejendomme) blev godkendt i By- og Landskabsudvalgets møde den 10. november 2016 (punkt 6).
Status: Nedrives i 1. kvartal 2017.
Formål
Indsatsen er et led i Aalborg Kommunes landdistriktspolitik, som skal gøre det mere attraktivt at bo og færdes i kommunens landdistrikter, så man derved kan tiltrække ressourcestærke indbyggere og borgere. Samtidig forventes en afsmittende effekt af nedrivningerne, således at der skabes grundlag for private investeringer.
Det overordnede formål med denne indsats er at nedrive (eller istandsætte) skæmmende og usunde bygninger i landdistriktet. Bygningerne nedrives med hjemmel i § 8, stk. 2, nr. 3 i Lov om byfornyelse og udvikling af
byer, Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.

Pulje 15 består af 4 frivillige nedrivninger:
Adresse
Halkærvej 48, Bislev, 9240 Nibe

Begrundelse
Nedrivningen omfatter udtjente staldbygninger og maskinhus fra
henholdsvis 1891 og 1939 beliggende i landzone ud til Halkærvej, umiddelbart uden for landsbyafgrænsningen. Bygningerne
er i meget ringe stand. En nyere staldbygning bevares, og ejer
skal selv retablere gavl herpå. Sagen er kommet til forvaltningens kendskab via en henvendelse fra ejer.

Købmagergade 29, Ulsted, 9370 Hals

Skæmmende enfamiliehus med udhus opført i 1904 og beliggende synligt ud til offentlig vej i Ulsted til stor gene for omgivelserne. Byzone. Bygningen er i tiltagende forfald med meget fugt
i murværk mv. Sagen er kommet til forvaltningens kendskab
efter en besigtigelse i området. Ejendommen er et dødsbo uden
arvinger, hvor det er lykkedes at få en frivillig aftale med bobestyrer om nedrivning.
Der er ikke planer om at bygge på grunden igen.

Halkærvej 39, Bislev, 9240 Nibe

Udtjente og skæmmende stald- og ladebygninger samt maskinhus opført i 1914 og beliggende i landzone ud til hovedgaden i
Bislev landsby. Sagen er kommet til forvaltningens kendskab
efter en besigtigelse i området.

Vævergårdvej 15, Nørlang, 9430 Vadum

Forfaldent og skæmmende enfamiliehus opført i år 1800. Udhuset (tidligere stald) er opført år 1900. Ejendommen er beliggende synligt ud til offentlig vej i landzone.
Sagen er kommet til forvaltningens kendskab via en henvendelse fra ejer, som påtænker at bygge nyt på grunden.
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Ejendomsblade med beskrivelse af de enkelte ejendomme er vedhæftet som bilag.
Nedrivningerne gennemføres af Aalborg Kommune ved en af kommunen udpeget entreprenør.
Kommunen dækker samtlige udgifter ved nedrivningen.
Forholdet til anden planlægning
Nedrivning af bygningerne vil ikke være i strid med kommuneplanen for de enkelte områder, som foreskriver
en fastholdelse og udvikling af landsbyerne som fremtidige attraktive lokalsamfund.
Miljø
I nedrivningsprojekterne foretages screening og kortlægning for PCB, bly, asbest og andre miljøfarlige stoffer
samt bortskaffelse, jf. gældende lovgivning på området.
Tidsplan
De fysiske arbejder med nedrivningerne forventes igangsat i 1. kvartal 2017.
Økonomi
Udgiften til nedrivning af bygningerne er anslået til i alt 610.000 kr. incl. moms, heraf beløber den kommunal
andel sig til 183.000 kr. Derudover kommer omkostninger til administration.
Finansieringen sker med en fordeling på 70 % statslige midler og 30 % kommunale midler.
Udgiften finansieres over den afsatte ramme på investeringsoversigten, projektnummer 2V0002 Forfaldne
huse i landdistriktet.
Der blev ved budgetforhandlingerne i oktober 2013 afsat en rammebevilling på 12,7 mio. kr. i hvert af årene
2014, 2015 og 2016 til nedrivning og istandsættelse af skæmmende bygninger. Rammen forudsatte en
statslig medfinansiering på 60 % (fra 1. juli 2016 hævet til 70 %). Budgetmæssigt er der dog sket en reducering på grund af justerede statslige og kommunale rammer, således at budgettet i 2015 lød på en rammebevilling på 6 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. blev anvendt i 2015. I 2016 var der afsat 10,2 mio. kr. i rammebevilling, men de er reduceret pga. kommunale besparelser til 3.8 mio. kr.
Budgetmæssigt er der tale om to forskellige puljer, dels en pulje til landsbyfornyelse og dels en ordinær byfornyelsespulje.
Kommunen er ikke forpligtet til at bruge hele den tildelte ramme.
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Bilag:
Ejendomsskema Halkærvej 48
Ejendomsskema Købmagergade 29, Ulsted
Ejendomsskema Halkærvej 39
Ejendomsskema Vævergårdvej, Vadum
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Punkt 21.

Orientering om BID - Nationalt netværk
2015-065589
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalget orientering om BID - Nationalt
Netværk.
Beslutning:
Til orientering.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
I de seneste år er mange kommuner og aktører blevet opmærksomme på udenlandske erfaringer med at
anvende den såkaldte ’BID’- model, som eksempel på en særlig samarbejdsmodel mellem offentlige og private aktører vedrørende drift og markedsføring af byens rum, handelsliv mv.
’BID’ står for ’Business Improvement District’ og kan kort beskrives som en formaliseret drifts-model a la en
grundejerforening, men som kan anvendes mere dynamisk - ved fx blot at blive stiftet for en midlertidig periode, ved at kunne inkludere andre aktører end grundejere etc.
BID-modellen stammer oprindelig fra Canada og USA. I de seneste årtier har den bredt sig til Europa og
begynder nu også at vinde indpas i vores nordiske nabolande, hvor den praktiseres i mere eller mindre formaliserede udgaver. Forskellige erfaringer viser, at BID’s både evner at ’booste’ den daglige drift, såvel områdes performance og attraktion, til gavn for det lokale byliv.
Aalborg kommune har gennem et par år deltaget i et interesse-netværk om BID, oprindelig etableret på initiativ af Realdania og i et tæt samarbejde med KL samt en række andre interesserede kommuner. Formålet
har været at øge kendskabet til hvordan BID virker, på papiret samt i praksis, herunder afdække de juridiske
og planlægningsmæssige forhold, som vil fordres for at muliggøre formelle BID’s, i en dansk kontekst.
Netværkets arbejde mundede ud i en fælles ansøgning om et frikommuneforsøg - Aalborg indgik ikke i selve
frikommuneansøgningen.
3-årigt netværk med eget fællessekretariat
Der lægges nu op til at fortsætte netværket i en mere fast struktur, med nedsættelse af et fælles sekretariat
(nærmere beskrivelse fremgår af bilaget ’Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk).
Udover Realdania og KL forventes ca. 10 kommuner at deltage i netværket – pt Odense, Vejle, Slagelse,
Frederiksberg, København, Aarhus, Varde, Hjørring, Gladsaxe og altså Aalborg kommune.
Det er netværkets formål at dykke længere ned i argumenterne for hvor og hvorfor, det giver mening at arbejde med etablering af BID, ud fra forskellige byudviklings-formål - fx som et aktivt virkemiddel til at booste
et midtbyområde, som en løftestang til at etablere lokale fællesskaber i forstaden, eller som et mere praktisk
driftsfællesskab, hvor man kan drage nytte af fælles snerydning etc.
Samtidig er det netværkets formål at arbejde for udbredelse af kendskabet til BID, både gennem dialog med
relevante myndigheder og interesseorganisationer, samt gennem dialog med lokale aktører vedrørende mulige cases.
Netværket etableres for en 3-årig periode, 2017- 2020, og finansieres gennem bidrag fra deltagerkommuner
(ca. 50.000 – 60.000 kr. pr. kommune).
Derudover forventes henholdsvis Realdania samt Transport, Bygnings- og Boligministeriet hver at bidrage
med 500.000 kr., som rammebeløb til gennemførelse af særlige aktiviteter, analyser, metodeudvikling mv.
Cases og samarbejdsparter, Aalborg
I Aalborg har der allerede i Tornhøj-området, Aalborg Øst, været indledende drøftelser med de primære aktører om fordele ved at etablere et ’BID-lignende’ driftssamarbejde for den centrale del af det fremtidige bydelscentrum, der pt er under udvikling ifm kickstart-projektet.
Modellen kunne også være relevant i mange andre dele af byen og kommunen, fx udvalgte strøg i midtbyen,
eller ude i de mindre oplandsbyer, hvor der kan være brug for at understøtte et fælles ansvar for en fælles
udfordring – og hvor man gennem BID’et får en platform og et redskab til at ’løfte i flok’.
Samtidig viser de udenlandske eksempler, at BID’s kan bringes i spil til mange, forskelligartede formål - fra
fælles markedsføring af en ’træt’ provinsby-midtby, boosting af et bykvarter i London, hvor nursing af start-up
virksomheder er en del af indsatsen, til en fælles øget drift-indsats i et erhvervsområde. Det centrale er der
skabes et fællesskab omkring ansvaret for indsatsen.
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Det vil derfor i høj grad være den valgte kontekst, udfordringerne og målet, som vil være bestemmende for
hvilke samarbejdsparter, det fremadrettet kunne være relevant at inddrage i netværkets aktiviteter og udviklingsarbejde.
Både Himmerland Boligforening, Nybolig Erhverv / Erhverv Norddanmark og Business Aalborg er interesserede i at deltage i udviklingsarbejdet.
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Bilag:
Oplæg til etablering af BID-Netværk
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Punkt 22.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Projektændringer boligprogram 2015-18, Støttet byggeri.
Boligselskabet Nordjylland, Grønlandstorv.
Plus Bolig, Riishøjvej.
Himmerland Boligforening, Sankelmarksgade.
Tornhøjscentret.
Limfjords Danske Rodfrugter.
Slagterigrunden, Nørresundby.
Nordre Havnepromenade.
Tengedal, Vestbjerg.
John G. Nielsen var fraværende.
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Punkt 23.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Cykelsti ved Kystvejen.
Møde med Vattenfall.
Teknik og Miljø, Horsens, 25. og 26. april 2017.
Naturmødet, Hirtshals, 18. - 20. maj 2017.
Taxi.
John G. Nielsen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 26.01.2017
kl. 10.00

Side 81
1 afaf187

By- og Landskabsudvalget

Punkt 24.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Punkt 25.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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Punkt 27.

Godkendelse af lokalplan 4-3-106 Centerområde, Nøhr Sørensen Vej, Gug
(Startredegørelse)
2016-015115
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at lokalplanen
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen.
Beslutning:
Godkendt.
John G. Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
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By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at lokalplanen udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen.
Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at skabe et nyt velfungerende bydelscenter med høj
visuel fremtoning ved at fjerne en gammel butik (MENY), således der bliver plads til en ny dagligvarebutik og
evt. andre byfunktioner (læge, tandlæge osv.) med boliger ovenpå og parkering i kælderen. Yderligere skal
der etableres en parkeringsplads, delvis beliggende på den grønne plæne foran kirken. Derudover påtænkes
det at styrke adgangsvejene for Gug Kirke.
Projektet skal være med til at optimere helheden i centerområdet ved at funktionerne bindes sammen på en
god måde. Det tænkes gjort ved at placere indgangen til den nye butik centralt, så det vil skabe et bindeled
til de øvrige funktioner i området (børnehave, KIWI-butik og kirken). Ved indgangen tænkes der skabt et lille
bytorv med plads til evt. madbod.
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Derudover tænkes adgangen til kirken fra parkeringspladserne optimeret med en ny sti med et grønt udtryk
afskærmet fra de kørende, så de besøgende kan ankomme uden om de handlende.
Bygningerne tænkes indpasset med respekt for de omkringliggende bygninger ved at tilpasse bygningen
med forskellige højder fra 2-5 etager.
Akitektonisk har Gug Kirke en meget høj værdi og den nye bebyggelse tænkes også bearbejdet arkitektonisk
ved at bygge i gode kvalitetsmaterialer som patinerer smukt. Boligerne oven på butikken tænkes udført med
teglfacader, mens stueetagen tænkes opført i beton, som skal skabe reference til Gug Kirke. Den arkitektoniske indpasning skal detaljeres i lokalplanlægningen.
Området har i dag god rekreativ værdi med mange stier tilkoblet og mange brugere af området. Den rekreative værdi tænkes styrket ved at sørge for at stierne kobles godt sammen med lokalplanområdet og ved, at
der opføres en ny allé-beplantning på strækningen fra dagligvarebutikken til kirken, der leder besøgende
frem til kirken. Desuden skal både de markante elementer af den eksisterende beplantning og allé-træerne
langs Byplanvej sikres med lokalplanen. Der skal rettes særligt fokus på p-pladsernes grønne fremtræden.
Forvaltningen foreslår
De nævnte kvaliteter i planlægningen vil kræve stærke koncepter for byrum og arkitektur. Forvaltningen foreslår derfor, at der bør udarbejdes et kvalitetsprogram med principper og koncepter for byrum og arkitektur,
der skal danne grundlag for udarbejdelsen af et lokalplanforslag. Kvalitetsprogrammet kan udarbejdes sideløbende med lokalplanen.
Forvaltningen foreslår at passagen mellem kirken og dagligvarebutikken også inddrages i planlægningen
ved at skabe en ny gangpassage (med plads til ærinde-kørsel til kirken og institutionerne) og at parkeringen
til institutionerne samles på den nye parkeringsplads.
Forvaltningen foreslår, at der i lokalplanfasen skal arbejdes videre med, om der evt. skal etableres en højresvingsbane ind til området fra Byplanvej.
Forvaltningen foreslår, at hele centerområdet inddrages i lokalplanen også området, hvor KIWI-butikken i
dag ligger, så der sker en samlet planlægning for hele bydelscentret i samme proces. Der skal rettes særligt
fokus på byrummet som helhed, herunder areal til parkering, torveareal/mødesteder, placering af grønne
elementer, belægning, belysning, sigtelinjer mv.
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Bilag:
Startredegørelse for centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Gug
Mulighedsstudie, Nøhr Sørensens Vej
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