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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Punkt 2.

Orientering om foreløbigt regnskab 2016 By- og Landskabsforvaltningen
2017-012698
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering foreløbigt regnskab
for 2016.
Beslutning:
Til orientering
Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen omhandler det foreløbige regnskab for 2016. Magistraten orienteres om det foreløbige regnskab d.
13. marts.
Det endelig regnskab og indstilling om overførsler mellem årene kommer til By- og Landskabsudvalgets orientering 23. marts.
Bilag:
Oversigt over foreløbigt regnskab
Bemærkninger til foreløbigt regnskab 2016
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Bilag:
Bilag 1. Oversigt over forventet regnskab 2016
Bilag 2. Bemærkninger til forventet regnskab 2016
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Punkt 3.

Orientering om budget 2018-21 - Temamøder i Byrådet
2017-003198
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status på oversigt
over emner til byrådets temadrøftelser.
Beslutning:
Til orientering
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Sagsbeskrivelse
I tidsplanen for budgetprocedure 2018-21 er der indlagt 3 orienteringsmøder og 2 temamøder i foråret samt
et heldagsmøde medio august.
Der gives en orientering om arbejdet med emner til disse møder.
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Punkt 4.

Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse)
2016-020160
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender lokalplan 4-6-106 endeligt med
nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at sikre mulighed for en fleksibel og hensigtsmæssig indretning af garager og carporte anbefaler By- og
Landskabsforvaltningen, at indsigelse vedrørende byggefelternes størrelse imødekommes gennem en
mindre tilretning af kortbilag 2:
- Dybden på byggefelter til garager øges fra 12 til 16 m øst for Fyrkildevej, vest herfor øges de med 1 m.
- Indpasning af byggefelter til garager i 2 etager justeres (samme omfang).
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 10. november 2016 (punkt 5)
Magistratens møde 21. november 2016 (punkt 7)
Byrådets møde 28. november 2016 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 7. december 2016 til og med 1. februar 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-6-106
Oversigtskort

------------------

Formål og baggrund
Lokalplanens formål er at muliggøre omdannelse af det eksisterende boligområde ved Fyrkildevej gennem
en kombineret indsats med renovering og fortætning. Indsatsen skal skabe flere forskellige boligtyper og
boformer i området, herunder en ny type ’erhvervsboliger’, som er boliger med tilknyttet erhvervsareal til
f.eks. kontor, værksted eller lignende ikke miljøbelastende erhverv, der er foreneligt med delområdets hovedformål, boliger og rekreative formål.
Den administrative organisering af erhvervsboligerne er under udarbejdelse og skal godkendes særskilt af
kommunen.
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Med lokalplanen lægges vægt på at højne såvel æstetik, kvalitet og funktionalitet af bebyggelse og friarealer,
således at området gøres attraktivt for en bredere beboer- og brugerskare.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter den 3. og sidste renoverings-etape i Himmerland Boligforenings helhedsplan for ’Kildeparken 2020’, der i alt omfatter 3 boligafdelinger. Der er tidligere godkendt lokalplaner for helhedsplanens
2 øvrige renoverings-etaper for afdelinger ved hhv. Blåkildevej og Ravnkildevej, hvor renoveringsarbejderne
pågår. Den samlede helhedsplan gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og Aalborg Kommune og
er særskilt godkendt af byrådet.
Afdelingen ved Fyrkildevej rummer i dag ca. 420 almene boliger. I forbindelse med renoveringen er der mulighed for at øge det samlede antal boliger til ca. 470, bebyggelsesprocenten vil dog kun stige fra ca. 35% til
ca. 37%. Hovedindholdet i Fyrkildevejs omdannelse er således ombygning af den eksisterende bebyggelse,
og det er primært i det sydlige område, mellem Astrupstien og Sundheds- og Kvartershuset, at lokalplanen
giver mulighed for fortætning med nybyggeri, herunder mulighed for påbygning af en 3. etage med tagboliger. Det er også i dette område, der gives mulighed for indpasning af erhvervsboliger, som nabo og ’hængsel’ til det fremtidige Tornhøj Bydelscentrum (’kickstart-området’) omkring Astrupstien og tunnelen ved Humlebakken.
Boligområdet har en markant grøn karakter, og i arbejdet med lokalplanen er det derfor vægtet højt at sætte
rammer for en omdannelse, der også understøtter bebyggelsens landskabelige kvaliteter.
Området vejbetjenes internt fra Fyrkildevej, der er tilsluttet Humlebakken mod syd. Lokalplanen giver mulighed for en fremtidig forlængelse af Fyrkildevej mod nord/vest med tilslutning til Ravnkildevej. Derved vil vejen
få ny betydning som forbindelse for kørende trafik, på tværs af Kildeparken. Intentionen bag er at give muligheder for at understøtte bydelens interne mobilitet, og i den sammenhæng at understøtte mere liv og dermed
mere tryghed i det offentlige rum.
Ophævelse af lokalplan og byplanvedtægt
Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 4-6-102 Sundhedshus, Fyrkildevej,
Smedegård, godkendt den 14. juni 2010. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål.
Ved den endelige godkendelse og offentliggørelse af Lokalplan 4-6-106 ophæves Lokalplan 4-6-102 i sin
helhed.
Lokalplanområdet er endvidere delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 32 vedrørende et område syd for Smedegårdsvej, vedtaget den 26. februar 1973. Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af tæt-lavog etageboliger.
Ved den endelige godkendelse og offentliggørelse af Lokalplan 4-6-106 ophæves Byplanvedtægt nr. 32
inden for det område, der er omfattet af Lokalplan 4-6-106.
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. Erhvervsstyrelsen
2. COWI, Visionsvej 53, 9000 Aalborg, p.v.a. bygherre, Himmerland Boligforening A/S
3. Ditte Marie Fosmann & Joakim Fernström, Rebildparken 31, 9220 Aalborg Øst
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
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1. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende kommunen skal huske at opdatere kommuneplanens
bilag M, med hensyn til øget boligrummelighed.
Svar: Taget til efterretning
2. Indsigelse fra COWI pva bygherre vedrørende behov for diverse justeringer af byggefelter til garager.
Svar: Imødekommet.
Jævnfør den seneste projektudvikling er der opstået behov for mindre justeringer af byggefelternes dybde
m.v. De ønskede justeringer vurderes ikke at medføre negative konsekvenser med hensyn til udformning og
kvaliteten af omkringliggende veje og pladser.
3 a. Indsigelse fra Ditte Marie Fosmann & Joakim Fernström vedrørende indretning af erhverv, der kan give
støjgener.
Svar: Delvist imødekommet
Den nye type ’erhvervsbolig’ er en bolig, som i forbindelse med renoveringen gives mulighed for at få påbygget et mindre erhvervsareal, tiltænkt eksempelvis kontor, cykelværksted eller lignende formål, som jævnfør
kursivteksten i bestemmelse 3.1 skal være foreneligt med delområdets hovedformål: boliger og rekreative
formål. Lokalplanens mulighed for at indrette erhvervsboliger vurderes derfor ikke at påføre området miljømæssige gener, herunder øget støjbelastning, ud over de positive: Flere levende og inviterende facader ud
mod strøget mellem Astrupstien og den kommende ’Sundhedsplads’, og lidt flere servicetilbud til gavn for
lokalområdet og besøgende.
3 b. Indsigelse fra Ditte Marie Fosmann & Joakim Fernström vedrørende mulighed for forlængelse af Fyrkildevej og eventuel senere tilslutning til Ravnkildevej.
Svar: Ikke imødekommet.
Bebyggelserne i Kildeparken og naboområder er oprindeligt indrettet ud fra et princip om at adskille de bløde
trafikanter fra biltrafikken. Bevæggrunden var at øge trafiksikkerheden for ’de bløde’.I dag er man blevet
opmærksom på, at der desværre også følger nogle mindre heldige og utilsigtede konsekvenser med, når der
konsekvent arbejdes med et system af overordnede veje, i kombination med blinde, interne forsyningsveje til
boligerne. Herunder at lokalområdets sammenhængskraft svækkes, fx fravælger mange den lokale dagligvarebutik, da (om-)vejen ofte leder forbi indkøbs- og servicetilbud, som ligger ’på vejen’ – længere væk fra
lokalområdet.
Forskning viser samtidig, at mindre færdsel og liv i det offentlige rum giver en øget oplevelse af utryghed, når
man færdes i det offentlige rum. Det er derfor en generel ambition i forbindelse med fremtidig byudvikling og
–omdannelse i Aalborg Øst at arbejde på at styrke en mere sammenbindende intern infrastruktur, der samtidig kan understøtte og sammenbinde områdets lokale bydelscentre og mødesteder. I den forbindelse er det
vigtigt, at veje og forbindelser baserer sig på et shared space-princip, d.v.s. veje og forbindelser indrettes, så
forskellige former for trafikanter trygt kan færdes sammen, dette med et særligt fokus på trafiksikkerheden for
de bløde trafikanter.
Konkret i forhold til muligheden for forlængelse af Fyrkildevej og evt. tilkobling til Ravnkildevej er muligheden
endvidere i tråd med den godkendte helhedsplan bag renoveringen af hele ’Kildeparken 2020’, hvor ambitionen bl.a. er, at moderniseringen skal medvirke til at bebyggelserne åbner sig mere op mod og hægter sig på
den omgivende by.
Jævnfør lokalplanens bestemmelser 8.2 og 8.3 om Fyrkildevej sikrer lokalplanen, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, og at der ved en eventuel forlængelse af Fyrkildevej skal etableres
afskærmende beplantning mod nabo-grønningen.
Dermed burde en eventuel forlængelse af vejen ikke ødelægge eksisterende udfoldelsesmuligheder for områdets beboere eller skabe mindre trafiksikre forbindelser. Kommunen er enig i indsigers pointe vedrørende
behovet for fortsat at have fokus på at flere tilskyndes til at vælge cyklen frem for bilen - såvel i lokalområdet, som i hele Aalborg kommune.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 5.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde, Uggerhalnevej, Grindsted
2015-066291
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et område ved Uggerhalnevej sydøst for Grindsted.
Beslutning:
Godkendt.
Jens Toft-Nielsen kan ikke godkende, idet SF ikke ønsker yderligere boligbyggeri i kanten af Hammer
Bakker, i skovnært område. Der er i forvejen udlagt arealer i Grindsted til boligbyggeri, således at de lokale
ønsker om nye boliger kan tilgodeses.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2016 punkt 7 igangsætning af fordebat for
nyt boligområde ved Uggerhalnevej, Grindsted. Fordebatten blev afholdt i perioden 27. januar – 10. februar
2016. Kommunen har modtaget 7 skriftlige henvendelser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne, v/formand Ole Schwarz
Vibeke A. Mortensen, Tranevej 40, Grindsted, 9310 Vodskov
Svend Nielsen, Tranevej 56, Grindsted, 9310 Vodskov
Birthe og Mogens Thomsen, Tranevej 7, Grindsted, 9310 Vodskov
Bjarne Sørensen, Tranevej 15, Grindsted, 9310 Vodskov
Anne Marie og Per Bachmann, Tranevej 23, Grindsted, 9310 Vodskov
Per Krogh, på vegne af 22 beboere på Tranevej

Dialog om grundvandsinteresser
Ud over disse henvendelser har der været en dialog med kommunens Miljø- og Energiforvaltning vedr.
grundvandsinteresserne i området. Efter fordebatten har været afholdt, er der sket en fornyet kortlægning af
grundvandsinteresserne i blandt andet Grindsted. Det har medført en væsentlig ændret afgrænsning af indvindingsoplandet til Grindsted Vandværk, hvilket betyder, at en større del af det areal, der ønskes udstykket,
nu ligger inden for indvindingsoplandet. Dette er angivet på ovenstående oversigtskort.
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Inden for indvindingsoplandet må der ikke inddrages nyt areal til boligbebyggelse, hvorfor arealet kommer til
at fungere som et grønt bælte mellem den nye udstykning og den eksisterende bebyggelse på Tranevej. Der
vil således blive en afstand mellem bebyggelserne på mindst 30 meter mod syd, 54 meter mod nord og 64
meter centralt i området.
Endvidere er de statslige krav til planlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser ændret. Der kan
således godt planlægges for byudvikling i sådanne områder, så længe der er tale om boligformål.
De 7 henvendelser er behandlet i rækkefølge nedenfor:

1. Henvendelse fra Samrådet i Grindsted og Uggerhalne vedrørende byggegrunde, lejeboliger og udvikling
af Grindsted og Uggerhalne
Samrådet har gennem flere år ønsket mulighed for flere byggegrunde i lokalområdet, og ser arealet som det
mest oplagte. Samrådet vil gerne at området bebygges med parcelhuse, men så også gerne at der blev
plads til lejeboliger primært til ældre. Har haft dialog med Boligselskabet Himmerland, der var med på idéen,
hvis de kunne opnå kvoter. De er dog ikke kommet i betragtning i denne omgang. I forbindelse med et borgermøde oplyste samrådet om tanker og ønsker i forhold til udstykningen. Her var der stor tilfredshed med,
at man ville udvikle byen til gavn for alle – borgere, institutioner og foreninger. Samrådet ønsker at gøre
Grindsted og Uggerhalne til et aktivt lokalområde, og hertil er det vigtigt, at byen også fysisk kan udvikle sig.
Svar: Taget til efterretning.

2. Henvendelse fra Vibeke A. Mortensen vedrørende udstykning af området
Er positivt indstillet over for udstykning af det skitserede område – især hvis der bliver bygget ældre/handicap venlige boliger.
Svar: Taget til efterretning.

3. Henvendelse fra Svend Nielsen vedrørende byudviklingen i Grindsted gennem tiden og problemstillinger
ved en ny udstykning
Indledningsvis en gennemgang af den planlægning og byudvikling, som kommunen har stået for i Grindsted
siden 1967. I 2015 orienterede samrådet på møde om blandt andet den påtænkte udstykning, hvor ca. halvdelen af arealet var ”fredet” af grundvandshensyn. Her blev det oplyst at man ville få Aalborg Universitet til at
bistå med rådgivning. Det fremgår ikke af det udsendte materiale.
Det er stort at Samrådet gløder for at gøre Grindsted godt, og det er prisværdigt at en driftig landmand vil
satse pelsen ved at påbegynde en udstykning af sine agre. Byggemodningsudgifterne vil være betragtelige,
og af hensyn til undergrundens drikkevandslager vil det være nødvendigt at få udarbejdet en vvmredegørelse.
Mener at tiderne kan blive så ”smalle” at der ingen efterspørgsel vil blive efter byggegrunde. Det vil være
bedre at fornuftige folk med virketrang vælger et nedlagt landbrug med større mulighed for dyrehold og dyrkning af egne produkter. Når skiftende politikere gennem mange år har vidst bedre end borgerne og lagt
rammerne for byens udvikling i den nordlige del, foreslås det at når kommunen har sagt A, så må man også
sige B. Det vil sige udnytte byggemulighederne i lokalplan 5-5-101. Skulle det areal ikke være rummeligt
nok, så har kommunen reserveret en hel mark bag gården.
Vi ved hvad vi har og ved ikke hvad vi får. Lad Grindsted beholde de smukke indbydende partier i form af
uspolerede fredelige landbrugsagre ved indkørsel fra Uggerhalne-siden. Under iagttagelse af hvad der hidtil
er sket af ”planlægning” fra Aalborg Byråds side, stiller jeg mig på Tranevej-skeptikernes side – nej tak til
udstykning af nyt boligområde ved Uggerhalnevej.
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Svar: Ikke imødekommet.
At området er beliggende delvis i område med særlige drikkevandsinteresser, gør ikke området til en forbudszone. Det er et forhold der skal arbejdes med i en konkret planlægning – blandt andet i forhold til hvad
der kan lade sig gøre med afledning/nedsivning af overfladevand. Derudover er det klart, at afgrænsningen
af indvindingsoplandet skal respekteres, hvilket vil blive reguleret i den kommende planlægning. Der er ikke
umiddelbart noget der tyder på, at der skal laves en VVM-redegørelse, men der vil i forbindelse med den
konkrete planlægning blive foretaget en screening i forhold til de miljømæssige påvirkninger.
Der har gennem længere tid været ønske om muligheden for at kunne udstykke nye grunde i Grindsted, for
at understøtte byen og skolen og de aktiviteter, der er i byen. I mange år har der ligget et område i kommuneplanen i den nordlige del af byen ved Kornelparken, men der har ikke været nogle konkrete ønsker om at
igangsætte en byudvikling her. Derfor er dette nye område kommet i spil. I forhold til arealet omfattet af lokalplan 5-5-101, så ligger der en konkret byggemulighed her i forhold til en tæt-lav boligbebyggelse. Så hvis
det ønskes at udnytte den, skal der blot søges om byggetilladelse hertil.
4. Henvendelse fra Birthe og Mogens Thomsen vedrørende behov for nyt område, drikkevandsinteresser og
ind- og udsigtsgener
Det undrer at kommunen ikke redegør hvorfor der er brug for en ny udpegning i et område med natur-, kultur- og særlige drikkevandsinteresser, når der er masser af restrummelighed i eksisterende udpegninger og
mulighed for at udlægge andre nye arealer uden restriktioner.
Det er en forudsætning at der er en lokal forankring og opbakning til projektet. Samrådet har udtrykt deres
fulde støtte til projektet, men Samrådet repræsenterer i denne sag ikke borgernes interesser og synspunkter
– men deres egne. Arealet på sydsiden af Uggerhalnevej er attraktivt beliggende – det er derfor borgerne på
Tranevej har valgt at købe huse i det område. I god tro om at byen ikke skulle udvides i den retning. Vi er
klar over at planer kan ændres, men når området er udlagt til natur- og kulturområde i kommuneplanen, mener vi at have været i god tro. Dertil kommer at store dele af arealet er område med særlige drikkevandsinteresser.
Et væsentligt argument for at udstykke den pågældende grund er den lokale opbakning. Der er ikke bred
opbakning, men også direkte modstand mod projektet, hvorfor kommunen bør afsøge mulighederne andre
steder. De eksisterende 6,1 ha der er udlagt til byudviklingsområde er hverken registreret som natur- og
kulturområde eller OSD-område – men det kan naturligvis være at grundejerne ikke er interesseret i at udvikle arealerne.
Boligerne på den bakkede Tranevej er alle i ét plan, så flest mulige boliger har glæde af udsigten over landskabet. Hvis der bygges syd for Uggerhalnevej, vil de nærmeste boliger miste deres udsigt og boligerne vil
falde i værdi. Hvis der mod forventning gås videre med planerne, bør det belyses hvilke konsekvenser det
har for beboerne på Tranevej – herunder økonomiske samt ind- og udsigtsgener.
Svar: Delvis imødekommet.
Der har gennem længere tid været ønske om muligheden for at kunne udstykke nye grunde i Grindsted, for
at understøtte byen og skolen og de aktiviteter, der er i byen. Det er rigtigt, at der er udlagt et område mod
nord til boligformål, ligesom der er en vedtaget lokalplan til etablering af tæt-lav boligbebyggelse. Men i disse
områder har der ikke været nogen interesse fra grundejernes side til at arbejde videre med en byudvikling,
og udnytte de muligheder der ligger i dag. Dette er baggrunden for at det nye område kommet i spil.
I forhold til drikkevandsinteresserne – se ovenfor under ”Dialog om grundvandsinteresser”. Den nye afgrænsning af indvindingsoplandet betyder, at der bliver en relativ stor afstand mellem den eksisterende bebyggelse på Tranevej og en ny bebyggelse i et nyt område. Det vil have en stor betydning – både i forhold til
ind- og udsigt fra de eksisterende boliger.
Med Grindsteds placering op til Hammer Bakker, er et af fokusområderne sammenhængen mellem byen og
skoven/bakkerne. Det gælder både den fysiske og visuelle sammenhæng. Terrænet i det nye område stiger
– i lighed med det eksisterende område ved Tranevej – fra Uggerhalnevej op mod skoven. Oplevelsen af at
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have bebyggelsen forrest og skoven bag ved skal fastholdes i det nye område, ligesom byens grønne udtryk
mod det åbne land skal understreges. Som en del af det, vil det grønne ubebyggede areal mellem den eksisterende bebyggelse og det nye område have en vigtig funktion, samtidig med at de eksisterende landskabelige træk fortsat vil være synlige i området.
5. Henvendelse fra Bjarne Sørensen vedrørende udlagte arealer og vandindvindingsområde
Området op mod Hammer Bakker bør friholdes for yderligere bebyggelser og herunder også en udvidelse af
Grindsted by.
Arealet er beliggende i kommuneplanramme 5.9.N3 Hammer Bakker, med anvendelse til institutioner, fritidsformål, rekreative formål, landbrug og naturbeskyttelse. Som beboer på Tranevej har vi derfor forventet at
det stod til troende, og vi har købt vores huse i den tro, at der ikke kunne komme bebyggelse på naboarealet. Ligeledes er det i kommuneplanen for Grindsted angivet, at ”byudvikling til boligformål på længere sigt vil
ske i området mellem Kornelparken og Stokbrohedevej”. Ud fra det har vi forventet, at den fremtidige udbygning af Grindsted ville ske her.
I kommuneplanramme 5.5.B5 Tranevej, Ringdrosselvej mm. er nævnt at området er vandindvindingsområde
for Grindsted Vandværk, hvilket også gør sig gældende for område 5.9.N3 Hammer Bakker. Hvis det beskrevne område sydøst for Tranevej bebygges skal alt overfladevand ledes til offentlig kloak og ikke i faskiner eller andre nedsivningsanlæg. I en tid hvor det bliver en større og større udfordring at håndtere stigende
regnmængder, vil det derfor undre meget, hvis man i et vandbeskyttelsesområde vil tillade den ekstra belastning på det offentlige kloaksystem, med fare for overløb mm.
Svar: Ikke imødekommet.
Se besvarelse på henvendelse 4.

6. Henvendelse fra Anne Marie og Per Bachmann vedrørende byens udvikling
Grindsted by trænger til udvidelse af mange forskellige grunde, og det påtænkte areal er det mest idéelle
sted i byen, hvor der er mulighed for at etablere en række attraktive byggegrunde. Vi mener ikke at der er
fare for ødelæggelse af fredsskov eller at den kønne indkørsel til byen tager skade. Ej heller at projektet er til
fare for drikkevandskvaliteten. Tværtimod mener vi, at projektet er yderst positivt for byens udvikling. Vores
indstilling støttes af et flertal af Grindsteds beboere, ligesom en lang række beboere ser frem til at udstykningen bliver gennemført.
Vi er bekendt med, at der blandt naboerne er foretaget underskriftsindsamling imod projektet.
Svar: Taget til efterretning.

7. Henvendelse fra Per Krogh på vegne af 22 beboere på Tranevej vedrørende bevaring af de eksisterende
forhold og udpegning af nyt område
På Tranevej ønsker vi at bevare området som naturområde. En udstykning vil ødelægge områdets særegne
og helt fantastiske natur. Udsigten vil forsvinde og husene vil falde i værdi. Ejeren af arealet er efter vores
mening erstatningspligtig herfor. Området har en samhørighed med Hammer Bakker, som er et helt enestående syn, når man kører ind i Grindsted. Det vil forsvinde med en ny udstykning, som vil lægge klods op af
fremtidens vandforsyning til Grindsted by.
Området er i tæt sammenhæng med Hammer Bakker og er udlagt som naturområde. Det mener vi ikke
kommunen kan sidde overhørig. Kommunen har tidligere udpeget området ved Kornelparken til kommende
udstykning i Grindsted. På Tranevej håber vi på kommunens forståelse for at bevare området ved Tranevej
som det er, og så lade kommende udvidelser ske på det område, kommunen allerede har udpeget.
Svar: Ikke imødekommet.
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Se besvarelse på henvendelse 4.
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Bilag:
Fordebat Grindsted - samlede indsigelser
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Punkt 6.

Godkendelse af fordebat. Byudviklingsplan for Frejlev
2016-051729
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Frejlev. Byudviklingsplanen for Frejlev
skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Frejlev.
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 Frejlev
Samråd, som også har bidraget til debatoplæggets indhold.
Frejlev er beliggende i kort afstand til Aalborg. Frejlev er en attraktiv bosætningsby med et selvstændigt
bysamfund og et aktivt foreningsliv. Byen ligger flot i landskabet på en bakke omgivet af skov med udsigt
over Limfjorden.
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Frejlev har ca. 2.700 indbyggere, og befolkningstallet i byen vokser. Fra januar 2000 til udgangen af
december 2015 er antallet af borgere vokset med knap 700 personer, og ifølge den seneste
befolkningsprognose forventes en stigning i antallet af borgere i Frejlev på ca. 16%, svarende til 428
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
markant flere børn i Frejlev i forhold til kommunen som helhed. Til gengæld er der få unge i alderen 17-24 år.
Parcelhuse og stuehuse udgør ca. 80 % af byen, mens række-/kæde og dobbelthuse udgør ca. 11 %. Kun 2
% af boligerne er etageboliger.
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 ”Ny byudviklingsplan for Frejlev - Debatoplæg” sammen med flyeren ”Deltag
i debatten om Frejlev”, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra 16.
marts 2017 til 20. april 2017. I forbindelse med offentliggørelsen af debatoplægget afholdes der borgermøde
på Frejlev Skole den 5. april 2017 kl. 19-21.
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Bilag:
Debatoplæg - Fordebat - Byudviklingsplan Frejlev
Flyer - Fordebat Frejlev
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Punkt 7.

Godkendelse af fordebat. Nyt boligområde, Mandelvej, Stae
2017-012310
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 2 uger.

Beslutning:
Godkendt
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at igangsætte en planlægning for etablering af en ny boligudstykning i den nordvestlige del af Stae.
I Stae er der efterspørgsel efter nye grunde, og et konkret ønske om, at der bliver mulighed for udstykning af
grunde til boliger. Både grunde til parcelhuse og grunde til tæt/lav boligbebyggelse. Men der er ikke nogen
ledige arealer, hvor denne efterspørgsel kan realiseres.
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I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og
fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er således en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.
En lokal grundejer har ønsket at inddrage et areal, der i dag anvendes til landbrugsdrift, og udstykke det til
boligformål. På baggrund af efterspørgslen og samrådets deltagelse i møde omkring projektet, vurderes at
der er grundlag for og opbakning til at udlægge et areal til boliger i Stae, og at det er realistisk, at det kan
virkeliggøres.
For at kunne inddrage det pågældende areal til boligformål skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.
På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 15. marts til 29. marts 2017 har mulighed
for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.
Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:




Afgrænsningen af området – hvad er arealbehovet på kort og lang sigt
Den ændrede afgrænsning og afrunding af byen mod nordøst – overgangen til det åbne land
Det nye boligområdes samspil og sammenhæng med byen og særligt de nærtliggende boligområder
– fokus på at de eksisterende boligområders åbenhed mod det åbne land bevares i form af f.eks.
grønne områder og fællesarealer

Brevet ”Deltag i debatten” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra
15. marts 2017 til 29. marts 2017 som led i debatfasen.
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Bilag:
Debatfolder - Mandelvej Stae.docx
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Punkt 8.

Godkendelse af udviklingsstrategi og miljøvurdering for Stigsborg Havnefront samt
udviklingsplan for 1. etape
2016-074444
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront og udviklingsplanen for 1. etape som grundlag for
investorafsøgning samt kommune- og lokalplanlægning, og
den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingerne af de tre forslag fra parallelopdraget for
Stigsborg Havnefront.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S har ønsket at udarbejde en udviklingsplan for Stigsborg Havnefront,
som vist på kortet ovenfor. Udgangspunktet for arbejdet har været den vision for Stigsborg Havnefront, som
blev politisk vedtaget i maj 2014.
Der blev i perioden 16. juni – 17. oktober 2016 afholdt et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige rådgiverhold
udarbejdede forslag til udviklingsplaner. De tre hold var Effekt, Transform+Sleth og Vandkunsten. På byrådets møde den 12. december 2016 (pkt. 13) blev det besluttet at benytte Team Vandkunstens hovedgreb
som grundlag for udarbejdelsen af en endelig udviklingsplan for Stigsborg Havnefront – herunder en detaljeret plan for første etape.
Der har været afholdt borgermøder om Stigsborg Havnefront d. 6. april 2016 og d. 3. november 2016, og der
afholdes et igen d. 23. marts 2017, hvor borgere får lejlighed til at høre om planerne og stille spørgsmål.
Formål og baggrund
Nu fremsendes en overordnet udviklingsstrategi for hele Stigsborg Havnefront til politisk godkendelse sammen med en detaljeret udviklingsplan for byudviklingens 1. etape.
Formålet med udviklingsstrategien er at sætte den overordnede retning for byudviklingen. Udfordringerne er
store og tidsperspektivet rækker langt. Ingen kender konjunkturer, marked, teknologi, behov og arkitektur om
20 til 30 år. Derfor er der med strategien lagt vægt på at skabe et byplanmæssigt og økonomisk robust –
men også dynamisk - skelet for områdets udvikling.
Hensigten er at udviklingsstrategien sammen med den detaljerede plan for 1. etape skal skabe grundlag for
afsøgning af investorer til dannelse af et udviklingsselskab samt være afsættet for udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan for 1. etape.
Udviklingsstrategiens indhold
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Udviklingsstrategien sætter fokus på Stigsborg havnefront som en sammenhængende del af midtbyen omkring fjorden. Intensionen er, at udviklingen af Stigsborg Havnefront på én gang skal skabe sin egen fortælling, supplere de øvrige havnefronter og samtidig drage nytte af erfaringerne fra udviklingen af dem. Ambitionen er også at Stigsborg Havnefront skal være et mønstereksempel på fremtidens bæredygtige og SMARTE bykvarter.
Konkret udfoldes fire delstrategier:
1. Aalborg ved fjorden
2. Grøn, blå og smart
3. Levende og unik
4. Urbant boligkvarter
Desuden beskriver udviklingsstrategien en række retningsgivende principper for indholdet af fremtidige planer, hvad angår bebyggelse, mobilitet, byrum og landskab.
Indholdet af udviklingsplanen for 1. etape
Området øst og nordøst for Aalborg Kommunes forvaltningsbygning på Stigsborg Brygge afgrænses som
byudviklingens 1. etape. Udviklingsstrategiens planprincipper er for dette delområde udmøntet i en mere
detaljeret plan. Planen er udarbejdet i en nøje afvejning mellem intentionerne om ”den gode by” og økonomisk realiserbarhed.
Udviklingsplanen for 1. etape tegner konturerne af et delområde, som kan blive et centralt omdrejningspunkt
for hele Stigsborg Havnefront. Her tænkes skole, innovative erhverv og lokale butikker integreret i et urbant
boligkvarter. Endvidere er det intensionen at den rekreative cirkelbro ”Ringen” og fjordparken skal være vigtige attraktioner for 1. etape.
Miljøvurdering
Aalborg Kommune har miljøvurderet parallelopdragets tre alternative forslag til udviklingsplaner jævnfør ”Lov
om Miljøvurdering af planer og programmer”. De tre miljørapporter er nu udbygget med én sammenfattende
redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, hvorfor disse planer er valgt på baggrund af de tre vurderede alternativer, og
hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
Økonomi
Aalborg Kommune er sammen med Aalborg Havn de primære grundejere på Stigsborg Havnefront og har
således væsentlige økonomiske interesser i byudviklingen samt væsentlige udgifter forbundet med planlægning og klargøring af området.
Intensionen er at etablere et udviklingsselskab i samarbejde med private investorer, som får til opgave at
varetage grundejerinteressen.
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Bilag:
Udviklingsplan for 1 etape af Stigsborg Havnefront
Udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront
Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af udviklingsplaner for Stigsborg Havnefront
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Punkt 9.

Godkendelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark, Sundby Hvorup Boligselskab,
afd. 47 (Skema B)
2016-042917
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum er uændret fra Skema A til B og ligger på 87.940.000 kr.
at det kommunale grundkapitalindskud er uændret fra Skema A til B og udgør 8.794.000 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup afd. 47.
Projektet er med på boligprogram 2015-2018.
2

Sundby-Hvorup Boligselskab ønsker at etablere 44 familieboliger på i alt 4.540 m , som sidste etape af deres bebyggelse i Lindholm Søpark. Familieboligerne bliver indrettet som 3- og 4-værelses boliger.
Den nye bebyggelse placeres i forlængelse af de eksisterende blokke. Adgangen til de nye boliger sker derfor via en forlængelse af den eksisterende vej. Boligerne placeres på vandsiden af vejen mens parkeringspladser placeres op mod den eksisterende skrænt. Området er i dag et rekreativt område med en offentlig
stiforbindelse rundt om kridtgraven.
Bebyggelsen er opdelt i tre forskellige grupper – ”Haverummet”, ”Terrasserummet” og ”Trapperummet”.
”Haverummet” består af 8 boliger fordelt på to etager. I stueplan vil der være direkte adgang til den enkelte
bolig, mens adgangen til 1. sal sker via en udvendig trappe. ”Terrasserummet” består af 12 boliger fordelt på
3 etager. Ankomsten sker via et hævet terrasseforløb. Adgangen til boligerne sker via fælles trappe eller
elevator. Adgangen udformes så den kan bruges som fælles opholdsarealer. Den sidste bebyggelse ”Trapperummet”, består af 24 boliger fordelt på 6 etager. Adgangen til boligerne sker via et trapperum – enten af
trappeforløb, hvor der bliver udsigt over området, eller via elevator. Den markante bygning udføres i betonelementer.
I forhold til tilgængelighed bliver der niveaufri adgang fra p-arealer og frem til 40 af de 44 boliger. De 4 boliger, der ligger på øverste etage i ”Haverummet”, har kun adgang via trappe. Alle boliger har altaner.
I forhold til det fremsendte projekt ved Skema A er der kun lavet få tilpasninger, herunder at carportene er
flyttet mod øst.
Plangrundlaget er en eksisterende lokalplan fra 1991. Projektet er i overensstemmelse med den eksisterende lokalplans intentioner. I forbindelse med byggesagsbehandlingen bliver der søgt om en mindre dispensation ift. overskridelse af byggefelt.
Byggeriets art

Antal boliger og størrelse

Etagebyggeri

22 3-rums á gns. 98 m2
22 4-rums á gns. 108 m

Husleje pr. Måned
ekskl.forbrug.
Skema A

Husleje pr. Måned
ekskl.forbrug
Skema B

6.834 kr.
.
7.531 kr.

Uændret

2

Uændret

Bæredygtighed er et prioriteret tema i projektet og byggeriet overholder bygningsklasse 2020 i bygningsreglement 2015.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - Skema A

87.940.000

77.387.024

8678.000

1.758.800.000

Ikke beregnet

Ændring

+0

0

0

+

-

103.138.000

90.761.000

10.314.000

2.063.000

Max.90.761

Skema B.
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1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige garantistillelse kan først beregnes når byggeriet er afsluttet, hvorfor den kommunale garanti er sat til op til 100 % af belåningen. Garantien er
dog foreløbig beregnet til 63,54 % af lånebeløbet.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 10%, omkostninger 18 % og håndværkerudgifter 72 %.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.370 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2016 inklusive energitillæg på 1.140 kr.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m beregnet til 837. Heraf udgør kapitaludgif2
terne 590 kr. og de øvrige driftsudgifter eks. forsyningsudgifter 247 kr. pr. m pr. år.
Byggeriet forventes færdigt november 2018.
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Bilag:
Tegninger, Lindholm Søpark
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Punkt 10.

Godkendelse af placering af billige almene boliger
2013-39407
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender placeringen af billige
almene boliger.
Beslutning:
Godkendt, idet Amalienborgvej og ved Vangen/Askepotstien udgår, idet Jørgen Berthelsensvej udgår med
henblik på salg til ejerboliger, idet Østre Alle/Østre Sundbyvej udgår, og idet der arbejdes videre med
Annebergvej . Der undersøges samtidig alternative placeringer i hele kommunen.
Kirsten Algren kan ikke godkende billige boliger ved Gammel Kongevej/E45 udfletning.
Jens Toft-Nielsen deltog ikke i sagens behandling.
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Bilag:
Bilag - Grunde til almene boliger
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Punkt 11.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Absalonsgade - Omdannelse fra plejeboliger til Familie-/ungdomsboliger.
Teaterkvarteret, Sankelmarksgade.
Lokalplan Kastetvej/Ny Kastetvej.
Sønder Tranders Vej 85, Gug.
Opstart af lokalplan for Badehusvej 1 (den tidligere Aldi-grund).
Nyhavnsgade, ungdomsboliger.
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Punkt 12.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet
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Punkt 13.

Orientering om integreret projekt (IP) EU LIFE
2016-003562
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalget orientering om Integreret Projekt
(IP) EU LIFE.
Beslutning:
Til orientering.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen har siden slutningen af 2015 deltaget i forberedelsen af ansøgning om et
integreret EU LIFE-projekt fokuseret på de himmerlandske ådale sammen med 7 andre kommuner (Jammerbugt, Mariagerfjord, Randers, Rebild, Skive, Vesthimmerland og Viborg), landboforeninger, forskningsinstitutioner og Naturstyrelsen. Projektet har titlen ”Landmanden som naturforvalter”.
Projektet tager udgangspunkt i Natura2000-planerne for 11 Natura2000-områder i Himmerland. EU’s LIFEprogram støtter medlemslandene i arbejdet med at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på
udpegningsgrundlaget for Natura2000-områderne. At projektet er integreret betyder, at andre finansieringskilder såsom eksisterende tilskudsordninger, for eksempel inden for EU’s Landdistriktsprogram, til vådområder, lavbundsprojekter, hegning og afgræsning, i videst muligt omfang skal bringes i spil.
Lodsejernes deltagelse vil bygge på frivillighed, ligesom ved projekter under Landdistriktsprogrammet.
Projektet fokuserer på at sikre større, mere sammenhængende og dermed mere økonomisk rentable forvaltningsenheder på tværs af forskellige naturtyper og ejerforhold. Projektets virkemidler omfatter blandt andet
jordfordeling, etablering af græsningslaug, rydning, etablering af hensigtsmæssig hydrologi, udvikling af maskiner og metoder til høst og afsætning af biomasse på våde enge samt udvikling af forretningsmodeller for
afsætning af ”naturkød” og andre produkter fra naturplejen. Det vil i projektet også tilstræbes at udvikle og
afprøve nye tilskudsordninger i samarbejde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere
NaturErhvervstyrelsen) med henblik på at mindske de administrative barrierer for landmændene.
Ansøgning til EU-Kommissionen om LIFE IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter” skal afleveres til
EU-Kommissionen senest den 24. april 2017.
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Punkt 14.

Godkendelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021
2016-007306
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender høringssvar, som er indkommet ved den
offentlige høring af Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021, samt godkender de endelige Natura
2000-handleplaner 2016-2021.
Beslutning:
Anbefales.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 har været i offentlig høring i perioden 20. oktober – 15. december 2016. De endelige handleplaner skal offentliggøres senest den 20. april 2017. Handleplanerne udmønter de statslige Natura 2000-planer, som blev offentliggjort den 20. april 2016.
Aalborg Kommune har andel i 6 Natura 2000-områder. Handleplanerne er udarbejdet i tæt samarbejde med
de kommuner, som vi deler områderne med, og der er udarbejdet én handleplan pr. område. Behandling af
indkomne høringssvar i offentlighedsfasen er ligeledes sket i samarbejde med nabokommunerne.
Hver kommune er ansvarlig myndighed for gennemførelse af de dele af handleplanen, der dækker kommunens geografiske område, dog undtaget de skovbevoksede fredsskovspligtige arealer, som Miljøstyrelsen er
myndighed på. Offentlige lodejere som fx Naturstyrelsen kan vælge at gennemføre den statslige Natura
2000-plan i egne drifts- og plejeplaner.
Aalborg Kommune har modtaget i alt 5 besvarelser til handleplanforslagene, og desuden har nabokommunerne fået høringssvar, som alene vedrører handleplanlægningen i deres del af de fælles Natura 2000områder.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) har sendt bemærkninger til alle seks handleplaner
og én indsigelse, som vedrører planen for område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
Aage V. Jensen Naturfond og Friluftsrådet har sendt bemærkninger til planen for område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Agri Nord har sendt bemærkninger om handleplanlægningen og indsatsen i Natura 2000-områderne generelt og bemærkninger vedrørende Lille Vildmose. Endelig har en privatperson sendt bemærkninger angående løse hunde og katte i områderne.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har gjort indsigelse mod at handleplanen for område nr. 15 Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ikke tilstrækkeligt beskriver den indsats, der skal ske for fjordterne
og dværgterne. Forvaltningen har været i dialog med styrelsen, og det er aftalt, at indsigelsen frafaldes, hvis
Aalborg Kommune undersøger mulighederne for afgræsning af 2 holme i Limfjorden, og at kommunernes
vurdering af, at der ikke kan laves specifik indsats for dværgterne, fremgår af planen.
Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog med resumé af de indkomne høringssvar og forslag til besvarelse
af dem samt indstilling til den politiske behandling af høringssvarene.

Bilag 1: Hvidbog med kommunernes behandling af høringssvar.
Bilag 2: De høringssvar, som Aalborg Kommune har modtaget fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
Agri Nord, Friluftsrådet, Aage V. Jensen Naturfond og Svend Nielsen, Vodskov.
Bilag 3-8: Natura 2000-handleplanerne.
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Bilag:
Bilag 1 - Høringssvar Natura 2000-område nr. 14 (Hvidbog)
Bilag 2 - Samlet PDF over høringssvar (Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning)
Bilag 3 - Handleplan Natura 2000 - område nr. 14
Bilag 4 - Handleplan Natura 2000-område nr. 15
Bilag 5 - Handleplan Natura 2000-område nr. 17
Bilag 6 - Handleplan Natura 2000 - område nr. 18
Bilag 7 - Handleplan Natura 2000- område 19
Bilag 8 - Handleplan Natura 2000-område nr. 218
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Punkt 15.

Orientering om Giftfri Zone-kampagnen 2017
2016-074773
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalget orientering om Giftfri
Zone-kampagnen 2017.
Sagen blev behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde den 1. marts 2017, pkt. 8.
Beslutning:
Til orientering.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har afsat 300.000 kr. på budgettet hvert år fra 2014-2017 til at gennemføre ”Projekt Giftfri by”. Der er
derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen,
der skal organisere arbejdet med projektet. Grundet væsentlige ændringer fra Miljø- og Energiudvalget og
By- og Landskabsudvalget til Giftfri By-kampagnen henholdsvis den 29. april 2015 (punkt 8) og 9. april 2015
(punkt 22), blev der udarbejdet et nyt kampagneforslag under navnet ”Giftfri Zone”. Det nye kampagneforslag blev præsenteret for Miljø- og Energiudvalget den 18.11.2015 (punkt 11) og By- og Landskabsudvalget
den 19.11.2015 (punkt 17).
Giftfri Zone-kampagnen kørte i 6 uger i foråret 2016. På baggrund af gode erfaringer med Giftfri Zonekampagnen i 2016 bliver denne kommunikationsplatform i form af navn og design (gen)anvendt til formidling
af kampagnen i 2017. Kampagnens budskab vil blive formidlet igennem en række digitale og ikke-digitale
kanaler, som er valgt på baggrund af erfaringer fra kommunikationsaktiviteterne i 2016.
Mål
Målet er at skabe opmærksomhed omkring ukrudtsbekæmpelse på private arealer, således flere undgår at
anvende sprøjtegift til ukrudtsbekæmpelse. Anvendelsen af sprøjtemidler til at holde arealerne omkring vores ejendomme fri for ukrudt kan være med til at forurene drikkevandet. Hvert år lukkes vandboringer på
grund af forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer, og det er både dyrt og svært at placere
nye boringer til erstatning for de lukkede boringer.
Målgruppe
Målgruppen er bred, men som udgangspunkt er kampagnen henvendt til villaejere, der er potentielle brugere
af sprøjtemidler.
Kanaler
Nedenstående digitale og ikke-digitale kanaler bliver anvendt til formidling af kampagnens budskaber:
 Skilte bliver opstillet i Aalborg Kommunes parker og grønne områder, som alle vedligeholdes uden
brug af sprøjtemidler. Skiltene består af kampagnens mærke – Giftfri Zone. På den måde viser
kommunen, at de er med til at holde grundvandet drikkeklart.
 Facebook vil blive anvendt, som den centrale kanal igennem hele kampagneperioden. Her vil relevante informationer omkring ukrudtsbekæmpelse på private arealer samt tips og tricks til giftfri vedligeholdelse af haven blive kommunikeret.
 Forårsmessen den 31. marts til 2. april 2017 bliver brugt som platform for dialog med borgerne om
kampagnens budskab samt til uddeling af informationsmaterialer. Dermed afstemmes kampagneperioden med starten på havesæsonen.
 PR-indsatsen omfatter artikler på Nordjyske.dk, Nordjyskes avis samt 6 udvalgte lokalaviser, således
at den brede målgruppe rammes. Artiklerne bliver bragt i ugerne optil, under og umiddelbart efter
forårsmessen.
 Bibliotekers skærme bliver anvendt til at gøre opmærksom på kampagnens budskab. Hensigten er,
at infomaterialerne fra Forårsmessen flyttes til hovedbiblioteket efter messen.
Tidsplan
Kampagnen kører intensivt i minimum 6 uger fra den 13. marts 2017, hvor skiltene bliver bragt ud i parkerne
og de første informationer bliver bragt i digitale og ikke-digitale medier.
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Punkt 16.

Godkendelse af strateginotat - Træer i Aalborg Kommune
2017-002516
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ”Strateginotat – Træer i
Aalborg kommune”.

Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Træer er med til at præge Aalborg, kommunens øvrige byer og det åbne land visuelt, miljømæssigt, klimatisk
og sundhedsmæssigt.
Derfor skal fokus på anvendelsen af træer i Aalborg Kommune øges, samtidig med at kommunens egenindsats i forhold til plantning og pleje af træer skal styrkes.
Strateginotatet – Træer i Aalborg Kommune indgår i By- og Landskabsforvaltningens udmøntning af bl.a.
Byudviklingsstrategien, Midtbystrategien og Driftsstrategien, og det er ad den vej med til at understøtte realiseringen af Aalborg Kommunes overordnede visioner, strategier og politikker som de f.eks. kommer til udtryk
i Planstrategi 2016, Fysisk vision 2025 eller i Natur, Park og Friluftspolitikken.
Et øget fokus på træer i Aalborg Kommune kræver medvirken af mange forskellige aktører f.eks. developere,
boligforeninger, virksomheder og villaejere. Strateginotatets målsætninger vil derfor fremadrettet være en
retningsgivende del af grundlaget for By- og Landskabsforvaltningens lokalplanarbejde og byggesagsbehandling.
Egenindsatsen understøttes i 2017 af en anlægsbevilling på kr. 1 mio. til forskønnelse af indfaldsveje, og af
reservering af et tilsvarende beløb i driftsbudgettet til grøn drift.
Anlægsbevillingen tænkes anvendt til gennemførelse af et projekt for plantning af vejtræer i Nyhavnsgade.
Driftsmidlerne tænkes bredt anvendt til nyplantning, genplantning og optimering af træpleje.
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Bilag:
Notat - Træer i Aalborg Kommune
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Punkt 17.

Godkendelse af strateginotat - Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune
2017-003682
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Strateginotat – Lege- og
aktivitetsområder i Aalborg Kommune.

Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Lege- og aktivitetsområder har stor betydning for borgernes sundhed, og trivsel, og de er med til at styrke
nærmiljøet og sikre den lokale forankring.
Derfor er det vigtigt at sikre plads til lege- og aktivitetsområder og efterfølgende at anlægge og vedligeholde
områder af høj kvalitet og med varierende indhold, så der Aalborg Kommune findes attraktive områder til alle
aldersgrupper.
Strateginotatet – Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune indgår i By- og Landskabsforvaltningens
udmøntning af bl.a. Byudviklingsstrategien, Midtbystrategien og Driftsstrategien, og det er ad den vej med til
at understøtte realiseringen af Aalborg Kommunes overordnede visioner, strategier og politikker, som de
f.eks. kommer til udtryk i Planstrategi 2016, Fysisk vision 2025 eller i Natur, Park og Friluftspolitikken.
En styrket indsats i forhold til udvikling af lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune kræver medvirken
af aktører som f.eks. developere, boligforeninger. Strateginotatets målsætninger vil derfor fremadrettet være
en retningsgivende del af grundlaget for By- og Landskabsforvaltningens lokalplanarbejde og byggesagsbehandling.
Egenindsatsen understøttes i 2017 af en anlægsbevilling på kr. 1 mio. til legepladser i centrum, og af driftsmidler i budgettet til grøn drift.
Anlægsbevillingen tænkes anvendt til gennemførelse af et projekt for etablering af legeplads i en lommepark
i Algade. Driftsmidlerne anvendes i det løbende drifts- og vedligeholdelsesarbejde.
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Bilag:
Notat - Strategi for leg og aktivitet
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Punkt 18.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Kloakering, kolonihaver.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 19.

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.
Sagen blev udsat på udvalgets møde den 26. januar 2017, pkt. 8. Sagen genoptages.
Beslutning:
Godkendt
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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.
Der vil ikke blive mulighed for gennemkørsel fra Østre Havnepromenade til den nye vej for almindelig trafik.
Der vil blive opsat spærring således, at der kun vil blive mulighed for gennemkørsel for service- og udrykningskørsel. Den endelige placering af spærring og dermed afgrænsning af de to veje vil først blive afgjort på
et senere tidspunkt.
Vejen vil blive en privat fællesvej.
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Bilag:
Rids - Østre Havnepark
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
BYGMA på Gasværksvej.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 23.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Kulturbroen.
Ekstraordinært udvalgsmøde d. 5. april 2017 kl. 15.00.
Mariann Nørgaard var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.03.2017
kl. 08.30

Side 57
1 afaf167

By- og Landskabsudvalget

Punkt 24.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 25.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 26.

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.

Sagen blev udsat på udvalgets møde den 26. januar 2017, pkt. 16. Sagen genoptages.
Beslutning:
Udsat indtil der foreligger en afklaring af retsvirkningerne af EU-dom vedrørende Strategisk
Miljøvurdering i landvindmølleprojekter.
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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
Sammenfattende redegørelse_vindmøller Øster Hassing Kær.pdf
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
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
108 indsigelser vedrørende møllernes dominerende påvirkning i lokalsamfundet.pdf
105 indsigelser vedrørende at møllerne er en trussel for den røde glente.pdf
103 indsigelser vedrørende kongeørnen yngler i Nørreskoven kun 1,8 km væk.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
Allan Jensen.pdf
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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
Magnus Jacob Christensen.pdf
Maibritt Bjørn Jacobsen og Rune Zimmer Jensen.pdf
Malisha Cadovius med bilag.pdf
Martin og Lisbeth Sørensen.pdf
Niels Ingvard Gras Olesen.pdf
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Bilag:
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
A 220 indsigelser vedrørende udskydelse af beslutning om vindmøller indtil resultatet af undersøgelse fra
Kræftens Bekæmpelse_Artikel1.pdf
B 216 indsigelser vedrørende udskydelse af beslutning om vindmøller indtil resultatet af undersøgelse fra
Kræftens Bekæmpelse_Artikel2.pdf
Grethe Månstrøen Pedersen.pdf
Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger - vindmølleområde ved Øster Hassing Kær.pdf
Preben Pedersen.pdf
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