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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering om regnskab 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
2017-012698
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2016
på By- og Landskabsforvaltningens område.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2016 for By- og Landskabsforvaltningen til By- og Landskabsudvalgets orientering.
Regnskabsresultatet på drift og anlæg er nærmere beskrevet i regnskabsdokumentet, der er vedlagt som
bilag. I bilaget redegøres - på sektorniveau - kortfattet for regnskabsresultatet, de væsentligste ændringer af
de økonomiske rammer samt mål og resultater for 2016.
Samlet viser regnskabet for 2016 følgende;




Mindreforbrug på driften på 6,4 mio. kr.
Omsætning af den samlede anlægsramme på 289 mio. kr. i det korrigerede budget.
Mindreindtægter på anlæg på 2 mio. kr.

Driftsresultat
De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:
Sektor (i mio. kr.), netto

Oprindeligt
budget 2016

AK-Arealer
Byfornyelse og boligbyggeri
Parker, fritid og kirkegårde
Veje
Parkeringskontrol Nord *)
Entreprenør
Myndighed og Administration
Drift i alt (serviceudgifter)

Korrigeret
budget 2016

-3,3
24,0
119,9
68,1
0
-0,5
101,6
309,9

Regnskab
2016

-3,3
24,0
118,8
69,6
-2,0
-0,2
103,1
310,1

Afvigelse
- = Mindreforbrug
+ = Merforbrug
0,4
-5,8
-0,8
-0,9
0,2
-0,3
0,8
-6,4

-2,9
18,2
118,0
68,7
-1,8
-0,4
103,8
303,7

*) Parkeringskontrol Nord blev overført fra Miljø og Energi i starten af 2016.

Der er i 2016 givet tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. (netto) på driften.
Anlægsresultat
Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:
Sektor (i mio. kr.)

Udgifter
Korrigeret budget 2016

AK-Arealer
Veje
Myndighed og Administration
Anlæg i alt, By- og Landskabsforvaltningen

Regnskab
2016

Indtægter
Afvigelse

Korrigeret budget 2016

Regnskab
2016

Netto
Afvigelse

Afvigelse
- = Mindreforbrug/merindtægt
+ = Merforbrug/
mindreindtægt

40,4

35,7

-4,7

-100,3

-91,0

9,3

4,6

244,7

249,0

4,3

-41,4

-48,7

-7,3

-3,0

4,1

4,5

0,4

0,0

0,0

0

0,4

289,2

289,2

0,0

-141,7

-139,7

2,0

2,0

Der er i 2016 givet tillægsbevillinger på 27,1 mio. kr. i merudgifter og 39,4 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet.
Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 23. marts 2017 videresendes – med
eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og byrådets behandling.
Derudover ligger øvrige bilag vedrørende regnskabsaflæggelsen på sagen.
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Bilag:
Endeligt Regnskabsdokument By- og Landskabsforvaltningen 2016.docx
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Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller
mere 2016
2017-012698
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til
reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:
”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. ”
Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K).
(M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

2.030

2.010

-20

O

01.16

12.16

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: AaK-Arealer
00.22.02 Boligformål
Projekt 2b2651 Udbygning/færdigU
gørelse af eksisterende boligområder

00.22.05 Ubestemte formål
Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v.,
Ubestemte formål

U
I

1.580
-9.199

2.512
-33.813

932
-26.614

O
O

01.16
01.16

12.16
12.16

Projekt 2b0035 Køb af Hjulmagervej
18-20 og 22c

U

19.000

18.980

-20

K

10.16

12.16

Projekt 2b2895 Byggefelter vest for
Musikkens Hus

U
I

83.018
-77.819

84.927
-77.819

1.909
0

O

01.11
01.11

12.16
12.16

Projekt 2b0021 Salg af ubebyggede
arealer v/Sebbersundvej efter mæglervurdering

I

-23.000

0

23.000

O

01.15

12.16

00.22.02 AK-Arealer i øvrigt

Sektor: Veje

02.35.41 Lystbådehavne
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1.000 kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

U

12.399

7.011

-5.388

O

01.14

12.16

Projekt 2v2717 Opfølgning på trafikSikkerhedsplan

U
I

2.665
2.057

7.840
-3.438

5.175
-5.495

O
O

01.16
01.16

12.16
12.16

Projekt 2v2883 Nørresundby Havnefront

U

43.068

43.068

0

01.09

12.16

Projekt 2v2840 Renovering, Nibe
Midtby

U
I

4.759

4.866

107

K

01.13

12.16

Projekt 2v2876 Genopretning af broer
og bygværker

U

22.395

9.691

-12.704

O

01.09

12.16

Projekt 2v2899 Genopretning af veje,
stier og gågader

U

123.940

89.918

-34.022

O

01.11

12.16

Projekt 2v0030 Vedligehold af fritidshavne

U/I

02.22.28 Vejanlæg

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
By- og Landskabsforvaltningen
Sektor AK-Arealer
00.22.02 Boligformål
Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år
Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,030 mio. kr., og forbruget blev 2,010 mio. kr. Restbudget 0,020 mio. kr.
ønskes overført til 2017.

00.22.05 Ubestemte formål
Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år
Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. Rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring,
salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK arealers områder.
Der er i 2016 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Studievej, Drastrup Skovvej, ved Jernbanen, Mellemvangen, Bautastenen, Midgården v/Hækken, Odinsgade 9, Venøsundvej, Strandvejen, aflysning af gl.
servitut Sohngårdsholmsvej samt tilbagebetaling vedrørende ud amortiserede lån, Vanggården afd. 1 og 8.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,580 mio. kr., og forbruget blev 2,512 mio. kr. Merforbruget på 0,932
mio. kr. finansieres inden for rammen.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -9,199 mio. kr. og indtægten blev -33,813 mio. kr. Merindtægten på 24,614 mio. kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter.
Projekt nr. 2b0035 Køb af Hjulmagervej 18-20 og 22c
Efter Aalborg Forsyning, Varme A/S er fraflyttet lokalerne Hjulmagervej 18-20 og 22c, og de ikke har haft
mulighed for at eje og/eller udleje ejendommene, er de solgt til Aalborg Kommune
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Anlægssummen (udgift) var i alt på 19,000 mio. kr., og forbruget blev 18,980 mio. kr. Restbudget på 0,020
mio. kr. overføres til kassen.

00.22.02 AK-Arealer i øvrigt
Projekt nr. 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus
Projektet omhandler etablering af belægninger, belysning og beplantning mellem byggefelterne vest for Musikkens Hus. Der har ikke været afholdt udgifter på projektet i 2016. Merforbruget er overført fra tidligere år.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 83,018 mio. kr., og forbruget blev 84,927 mio. kr. Merforbruget på 1,909
mio. kr. fra tidligere år finansieres inden for rammen.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -77,819 mio. kr. og indtægten blev -77,819 mio. kr.
Projekt nr. 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej efter mæglervurdering
Projektet er ikke realiseret. Indtægten er realiseret ved salg på andre projekter.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -23,000 mio. kr. og indtægten blev 0 mio. kr.

Sektor Veje
02.35.41 Lystbådehavne
Projekt nr. 2v0030 Vedligehold af fritidshavne
Projektet er afsluttet. Der har i 2016 været afholdt udgifter for 1,438 mio. kr.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 12.399 mio. kr., og forbruget blev 7,011 mio. kr. Restbudget på 2,388
mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.

02.28.22 Vejanlæg
Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2017.
Følgende er Realiseret i 2016: Sikring af skoleveje til udvalgte skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby, herunder cykelsti og cykelbaner, krydsningshelle, hævet flade med farvet asfalt og nedtællingssignaler. Desuden sortpletprojekter, fartdæmpning af flere veje, større stianlæg til Tech College i Vejgård, ombygning af ankomstforhold ved Skipper Clement Skolen samt diverse mindre skolevejs- og tryghedsprojekter.
Der er i 2016 afholdt udgifter for 7,840 mio. kr. samt indtægter på -3,438 mio. kr. En del af restbudgettet er
bundet af igangsatte projekter og overføres til 2017.
Projekt nr. 2v2883 Nørresundby Havnefront
Projektet omhandlede en højvandssikring og en forskønnelse af havnefronten i Nørresundby på strækningen
fra Limfjordsbroen og til umiddelbart vest for jernbanebroen.
Højvandssikringen består af en mur i beton og forskønnelsen vedr. nye belægninger, belysning, adgange til
Limfjorden samt beplantning. Der har ikke været afholdt udgifter i 2016.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 43,068 mio. kr. og forbruget blev 43,068 mio. kr.
Projekt nr. 2v2840 Renovering, Nibe Midtby
Nibe torv er blevet renoveret, for at omdanne torvets funktion fra busstoppested og parkeringsplads til et
mere rekreativt areal. Der er nu plads til arrangementer, udeservering osv. Samtidigt er der sket et løft af den
grønne struktur med nye træer og plantebede. Et nyt belysningsanlæg er med til at understøtte den struktur
men også de bygninger der omgrænser torvet. Kørebaner er etableret i asfalt og de mere rekreative arealer
er etableret i natursten (genanvendt fra eksisterende belægning).
Planlægning, design, projektering, udførsel, belysning og drift er håndteret internt i Aalborg Kommune.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,759 mio. kr. og forbruget blev 4,866 mio. kr. (udgift). Merforbrug overføres til kassen.
Projekt nr. 2v2876 Genopretning af broer og bygværker
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Projektet er afsluttet og der har i 2016 primært afholdt udgifter vedr. udskiftning af bro ved Huulmøllevej og
Jordemodervej samt generaleftersyn. Der er i 2016 afholdt udgifter for 4,702 mio. kr.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 22,395 mio. kr. og forbruget blev 9,691 mio. kr. Restbudget på 0,004
mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.
Projekt nr. 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader
Projektet har omfattet de 3 funktionskontrakter: Vestbjerg, Nibe og Trafikveje i åbent land. Herudover fortovsopgaver som forberedende arbejder til asfaltarbejder. Desuden Trafik og Vejes andel af fællesprojekter
samt materialeleverancer i forbindelse med ledningsarbejder.
Der har i 2016 været afholdt udgifter for 12,396 mio. kr.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 123,940 mio. kr. og forbruget blev 89,918 mio. kr. Merforbruget på 0,778
mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.
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Punkt 4.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 og 2015 til 2017. By- og
Landskabsforvaltningen, drift - Tillægsbevilling
2017-016098
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på 2.500.000 kr. i merudgift (Budget
2017),
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 2.374.000 kr. i merudgift (Budget
2017),
at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 3.540.000 kr. i merudgift (Budget 2017),
at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 472.000 kr. i mindreudgift (Budget 2017),
at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 291.000 kr. i merudgift (Budget 2017),
at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. i merudgift (Budget
2017), og
at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling
på 5.533.000 kr. i merudgift (Budget 2017).

Samlet indebærer indstillingen en tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. i merudgift til By- og Landskabsforvaltningens
driftsbudget 2017 – heraf 1,6 mio. kr. overført fra anlæg og 1,2 mio. kr. overført fra 2015 - og 5,5 mio. kr. til
hovedkonto 8 (finansiering).
Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg. Endvidere er overførsler
mellem 2015 og 2017 indarbejdet.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Overførsler fra 2016 til 2017 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016
Nettodriftsudgifter

Sektor AK-Arealer i alt – til overførsel regnskab 2016

-407

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:

407

Sektor AK-Arealer i alt - til drift 2017

0

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder

I alt
+= mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017
Overførsler fra 2016 til 2017 - drift
Beløb i 1.000 kr.

0

Overførsel 2016
Nettodriftsudgifter

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab
2016

5.781

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:

-3.281

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2017

2.500

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2016

2.500

I alt
+= mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017

2.500

Overførsler fra 2016 til 2017 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016
Nettodriftsudgifter

Sektor Parker, fritids og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab
2016
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overført fra 2015:

1.083

Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2017
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016

Nettodriftsudgifter
Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2016

2.374

I alt
+= mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017

2.374

Overførsler fra 2016 til 2017 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016
Nettodriftsudgifter

Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2016

926

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført fra anlæg:
IV. Overføres ikke:

1.000
1.614

Sektor Veje i alt - til drift 2017

3.540

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2016
Overført fra anlæg da projekter er flyttet til drift ifm. budget 2017-20

1.926
1.614

I alt
+= mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017

3.540

Overførsler fra 2016 til 2017 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016
Nettodriftsudgifter

Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2016

-218

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overført fra 2015:

-254
-472

Sektor Veje i alt - til drift 2017
Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2016

-472

I alt
+= mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017

-472

Overførsler fra 2016 til 2017 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016
Nettodriftsudgifter

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016

Nettodriftsudgifter
Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2016

291

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2017

291

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2016

291

I alt
+= mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017

291

Overførsler fra 2016 til 2017 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2016
Nettodriftsudgifter

Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2016
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overført fra 2015:

-790

790

Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2017

1.000
1.000

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2016
I alt
+= mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017
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Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. By- og
Landskabsforvaltningen, anlæg - Tillægsbevilling
2017-016098
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 6.285.000 kr. i merudgift og 13.005.000 kr. i merindtægt (Budget
2017),
at der til sektor Myndighed og administration (anlæg) overføres 424.000 kr. i mindreudgift (Budget 2017), og
at der til sektor Veje (anlæg) overføres 2.151.000 kr. i mindreudgift og 5.971.000 kr. i mindreindtægt (Budget
2017).

I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 3.710.000 kr. i merudgifter og 7.034.000 kr. i
merindtægter, netto 3.324.000 kr. (netto mindre forbrug i 2017).
Med forslag til overførselssag overføres mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter.
Beslutning:
Anbefales.
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Møde den 23.03.2017
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Sagsbeskrivelse
Budgetmæssige konsekvenser

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)

Sektor AK-Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2016
Beløb fremkommer ved:
Boligformål
Erhvervsformål
Ubestemte formål

Udgifter

Indtægter

4.690

-9.290

3.265
2.615
-1.190

80
0
-9.370

Overføres til anden sektor:
Overføres ikke:
Overføres mellem udgifter og indtægter:

-2.100
-20
1.615

-1.615

I alt

6.285

-13.005

20
341
100
2.855
483
263
-4.465
37
161
1.200
-3
794
436
302
2.000
1.761

0
1.384
0
0
0
-1.401
0
-888
0
0
0
-10.000
0
0
0
-2.100

6.285

-13.005

Beløbet anvendes til:
2b2651 Udbygning/færdiggørelse
2b2767 Godthåb, Sportsvænget
2b2910 Maratonvej Svenstrup
2b2761 Gug Øst, Metisvej/Zeusvej
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken
2b2710 Langholt, Kidholm
2b2733 Rammebeløb byudviklingsområder
2b2820 Hals Nord v/Søhesten
2b2821 Vester Hassing v/ Nåleøjet
2b2827 Hasseris Ferskenvej
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)
2b0022 Danagården/Fenris Allé
2b0023 Majvej i Klarup
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds
2b0004 Salg af grunde mv, ubestemte formål
Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg 2017

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Indtægter
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt – anlæg regnskab
2016

-424

0

Beløb fremkommer ved:
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet

-424

0

I alt

-424

0

Beløbet anvendes til:
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet

-424

0

-424

0

Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg 2017

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)

Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2016
Beløb fremkommer ved:
2v0020 Byrumsstrategi
2v0001 Aalborg Øst – Tornhøjområdet (Astrupstien)
2v0020 Universitetsområdet, Forundersøgelser Campus Øst
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale
2v2185 Vadum Banesti
2v0049 El- og fiberkabling, Kildeparken
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark
2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse
2v0050 Rent vand og grønne skove
2v2132 LIFE – Lille Vildmose
2v0029 Hegning i Lille Vildmose
2v0041 Analyse – Limfjorden som naturpark
2v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne
2v2879 Havnefront, etape II
2v3881 Midtbyplan i øvrigt
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads
2v2717 Opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen
2v0033 Aalborg som Cykelby
2v2718 Cykelhandlingsplan
2v0035 Udbygningsaftaler
2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Udgifter

Indtægter

-4.329

7.361

350
18.637
-185
-1.508
1.415
-4.352
-21
-535
-19.944
-38
364
-20.396
2.161
310
2.388
1.893
609
-1.407
-5.175
691
5.609
466
-778

0
380
0
2.200
7
2.899
0
0
-6
2.057
0
9.770
-2.500
0
0
0
0
0
5.495
253
0
0
0
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

2v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden
2v2876 Genopretning af Broer og bygværker
2v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner
2v2840 Renovering, Nibe Midtby
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg
2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade
2v2915 Kryds Dag Hammarskjølds Gade
2v0036 Nørregade som gågade
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej
2v0010 Åbning af Østerå ved Musikkens Hus
2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper
2v0043 Fremkommelighed – Midtbyen (grøn bølge)
2v0053 Vestre Landgrøft, Kjærs Møllestien
2v0055 Handicapvenlig nedkørsel (asfalt rampe) Nyhavnsgade v/Toldbod
2v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter

-5.717
-1.549
4
1.909
-107
1
725
-136
2.815
-705
11.997
48
3
1.175
-41
2.335
312
-8.103
10.593
-442

0
-4.389
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
1.113
0
1.390
-5.568
260

Overføres ikke:
Overføres til drift:
Overføres mellem udgifter og indtægter:

302
-1.614
1.390

0

Overført fra anden sektor:

2.100

I alt
Beløbet anvendes til:
2v0020 Byrumsstrategi
2v0001 Aalborg Øst – Tornhøjområdet (Astrupstien)
2v0020 Universitetsområdet, Forundersøgelser Campus Øst
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale
2v2185 Vadum Banesti
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark
2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse
2v2132 LIFE – Lille Vildmose
2v0029 Hegning i Lille Vildmose
2v0041 Analyse – Limfjorden som naturpark
2v3881 Midtbyplan i øvrigt
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
2v0033 Aalborg som Cykelby
2v2718 Cykelstihandlingsplan
2v0035 Udbygningsaftaler
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45

By- og Landskabsudvalget

-1.390

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

-2.151

5.971

350
18.637
-185
-1.508
1.415
-4.352
-535
-19.944
326
-20.396
2.161
310
609
-1.407
-5.175
691
4.300
466
-5.717

0
380
0
2.200
7
2.899
0
-6
2.057
9.770
-2.500
0
0
0
5.495
253
0
0
0
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

2v2879 Havnefronten, etape II
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden
2v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg
2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade
2v0036 Nørregade som gågade
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper
2v0053 Vestre Landgrøft, Kjærs Møllestien
2v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter
Sektor Veje i alt - til anlæg 2017

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Indtægter

1.893
-1.549
1.909
1
725
2.815
-705
11.997
48
1.175
2.335
312
-3.304
10.593
-442

-4.389
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
1.113
0
0
-5.568
260

-2.151

5.971
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Punkt 6.

Orientering om status på arbejdet med budget 2018-21
2017-003198
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status på arbejdet
med budget 2018-21.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Ifølge tidsplan drøftet på By- og Landskabsudvalgets møde 26. januar 2017 orienterer By- og Landskabsforvaltningen om arbejdet med Moderniserings- og Effektiviserings Program og anlægsemner under Strategierne.
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Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej,
Vejgård (1. forelæggelse)
2016-070745
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 21
1 afaf459

By- og Landskabsudvalget

Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-116 http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4332
Kommuneplantillæg 4.052 http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_4-052politisk.aspx

Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for at udnytte lokalplanområdet til 2 boliger. Området har tidligere
været udlagt til rekreative formål, men vil fremover være udlagt til boliger. Planerne giver mulighed for, at der
kan opføres en bolig på den ubebyggede grund, samt at der kan opretholdes eller genopføres en bolig på
den grund, som i dag er bebygget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 22
2 afaf459

By- og Landskabsudvalget
Idet ejendommene indenfor lokalplanområdet aldrig har været taget i brug til kolonihaver, vurderes de ikke at
være en del af det varige kolonihaveområde ”Sofiedal”, og derfor kan planlægningen ændres, så området
fremover kan anvendes til boliger.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 2.1.1 idet der udlægges ca. 1.600 m² nyt areal til boligudvikling. Desuden ændres kommuneplanrammernes afgrænsning, således at en del af 4.1.R3 overgår til
4.1.B10. Ændringen betyder, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål fremover vil være udlagt til
boligformål.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 2 fritliggende parcelhuse i Vejgaard ved Lenevej.
Området udgør et mindre areal, bestående af 2 ejendomme på kanten af et boligområde i den sydøstlige del
af Vejgaard. Denne del af Vejgaard er stort set udbygget, derfor sker byudvikling primært i form af omdannelse og/eller fortætning.
Grundejerne ønsker mulighed for opførelse af fritliggende parcelhuse, hvilket den gældende planlægning
ikke giver mulighed for. Derfor er nærværende lokalplan udarbejdet.
På den ene ejendom i området har der tidligere været en spejderhytte, men ejendommen fremstår i dag som
en tom byggegrund. Den anden grund i området fremstår med en mindre åben-lav boligbebyggelse af ældre
dato.
Området har i dag og fremover vejadgang via den private fællesvej Lenevej.
Den nye boligbebyggelse tilpasser sig de omkringliggende boliger ved at være i maks. 2 etager med
en maks. byggehøjde på 8,5 meter.
Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan nedrives.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-001 Kolonihaver m.v., Sofiedal, der udlægger området til henholdsvis boligområde, kolonihaver og brevduehuse. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-1-116 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 / eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 4.052 for udvidelse af boligområde ved Lenevej i Vejgård
Udkast til lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård
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Punkt 8.

Godkendelse af Lokalplan 1-1-117 Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade,
Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
2015-016996
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
• Kommuneplantillæg 1.040 endeligt uden ændringer.
• Lokalplan 1-1-117 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens redegørelse
• I afsnittet ”Sammenhæng med anden planlægning”, under afsnittet Trafikstruktur:
Visualiseringen ’Principper for trafikstruktur. Reference SLA’, konsekvensrettes, så der tydeligere
rede-gøres for den planlagte trafikstruktur jf. nedenstående.
I tekstafsnittet ændres sætningen ’De samme restriktioner på bilkørsel er også tiltænkt i Vingårdsgade øst for
Jernbanegade, Algade øst for rampen til Danske Banks parkeringspladser og gaden Budolfi Plads’ til ’De
samme restriktioner på bilkørsel er også tiltænkt i Algade øst for rampen til Danske Banks parkeringspladser
og gaden Budolfi Plads. I Vingårdsgade vil der være ærindekørsel i begge retninger øst for vejadgangen til
parkeringsanlægget’.
Lokalplanens bestemmelser
• I pkt. 9.4: kursivteksten ”Med ’i princippet’ menes, at de nedgravede containere til dagrenovation kan flyttes
nogle meter i forbindelse med detailprojekteringen” ændres til ” Med ’i princippet’ menes, at de nedgravede
containere til affald kan flyttes nogle meter i forbindelse med detailprojekteringen”
Det vurderes ikke, at ændringerne på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på mødet 9. april 2015 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden 15. april til og med 13. maj 2015.
Byrådet behandlede opsamling på fordebatten på mødet 22. juni 2015 (punkt 2).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 24. november 2016 (punkt 4)
Magistratens møde 5. december 2016 (punkt 7)
Byrådets møde 12. december 2016 (punkt 14).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 21. december 2016 til og med 15. februar 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-117
Kommuneplantillæg 1.040
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10
til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større parkeringsanlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen af
2012.
Aalborg Kommune gennemførte i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer
og i 2013 blev området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten
var for lave eller ikke overholdte udbudskravene.
I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fornyet offentlig debat om området. Debatten tog denne
gang udgangspunkt i et dispositionsforslag, som Landskabsarkitekter SLA havde udarbejdet i tæt dialog med
Aalborg Kommune - en tilgang, man havde valgt, frem for at starte helt forfra. Området var heri gentænkt
med udgangspunkt i de tydeligste tendenser fra den tidligere debat. Forslaget til pladsens udformning nød
langt overvejende positiv opbakning, og det blev derfor besluttet at arbejde videre med planen og visionerne
heri som ’krumtap’ i det efterfølgende udbud.
Budolfi Plads blev udbudt primo 2016, og umiddelbart før sommerferien besluttede bedømmelsesudvalget,
hvem der skulle føre projektet til vejs ende. Formålet med planerne er således at fastlægge rammerne for en
omdannelse af Budolfi Plads i henhold til det vindende projekt og sikre et højt kvalitetsniveau for både nyt
byggeri og for byrummet.
Den betingede købs- og entrepriseaftale blev behandlet på byrådets møde 28. november 2016. Køber er et
konsortium med NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og SEBC II ApS med rådgiverne Kjaer &
Richter A/S, ByMUNCH, by- og landskabsdesign samt Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Købet er betinget
af byrådets godkendelse af aftalen og nærværende lokalplans endelige vedtagelse.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 1.040 er udarbejdet med henblik på at justere de bebyggelsesregulerende bestemmelser og enkelte sætninger i afsnittene ’Arkitektur – Byrum og landskab’ og ’Trafik’ for at sikre den nødvendige
overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen skaber rammerne for, at området kan omdannes til et imødekommende bymiljø og blive en
destination for byens borgere og besøgende. En stor del af området bliver frem over en attraktiv, grøn plads,
der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågader og
sikre flows på kryds og tværs af området. Pladsen etableres oven på et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg, og i kanten af pladsen skal der etableres boliger, butikker, caféer og andre publikumsorienterede
erhverv, der kan være med til at understøtte midtbyens mangfoldige by- og handelsliv.
2

Der kan bygges i alt 6.897 m ny bebyggelse ud over parkeringsanlægget, der har plads til min. 98 offentligt
tilgængelige parkeringspladser. Vejadgangen til parkeringsanlægget sker enten fra Vingårdsgade eller Jernbanegade, mens vejadgangen til byrummet (kun lejlighedsvis kørsel) og til Danske Banks parkeringsplads
sker fra Algade.
Lokalplanens byggefelter og angivne højder er fastlagt ud fra forskellige analyser af støj, vind, lys, sol-/skyggeforhold, bevægelsesmønstre og flows i byen samt ud fra ønsker om at tilgodese vigtige sigtelinjer og kig til
de historiske bygninger, herunder Budolfi Kirke.
Med den centrale beliggenhed stiller lokalplanen specifikke og høje kvalitetskrav til bl.a. arkitektur og materialer, til skiltning og til åbne og aktive facader i stueetagerne for at sikre et dynamisk samspil mellem bebyggelsens funktioner i stueetagen og de omkringliggende byrum og gader. Herudover er lokalplanen specifik i
forhold til byrummets udformning – belægning, beplantningsprincipper og -arter mv. - for at opnå det ønskede udtryk.
Lokalplanen sikrer, at der kan etableres LAR-løsninger til håndtering af regnvand i området.
Lokalplan 1-1-126
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Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1-1-126 Nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads, Aalborg
Midtby. Lokalplanen er en forløber for nærværende lokalplan og nedrivning en forudsætning for, at ny bebyggelse mv. i henhold til Lokalplan 1-1-117 kan opføres.
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
Lokalplanen omfatter et projekt på ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet” bilag 2, pkt. 11 vedr. infrastrukturanlæg, herunder parkeringshus. Derfor skal der udarbejdes
en VVM-screening, når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen får en indtægt ved salg af
Budolfi Plads. Der vil dog også være en kommunal udgift forbundet med realisering af byrummet. Skøn over
indtægter og udgifter knyttet til omdannelsen af Budolfi Plads er indarbejdet i budget 2017-20.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michael Madsen, Hasserisgade 2, 1.th, 9000 Aalborg
Hans Jakobsen, Poseidonvej 33, 9210, Aalborg SØ
Aalborg Stift, Stiftøvrigheden, Thulebakken 1, 9000 Aalborg (indsigelse er tilbagetrukket)
Peter Corfitz Holm, Østerågade 20, 2.tv, 9000 Aalborg (2 henvendelser)
Tophøj, Østerågade 3, 3. tv, 9000 Aalborg
Budolfi Sogns Menighedsråd, Folkekirkens Hus, Gammel Torv, 9000 Aalborg
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg v/Pernille Nymann Jensen, Erik Iversen, Preben
Højmark Rasmussen og Birgit Meier
8. Affaldsmyndigheden, Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
9. Kaj Berg Andersen, Gravensgade 18, 9000 Aalborg
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Michael Madsen imod grønne, flade tage (pga. fugleliv) og spørgsmål vedr. kørsel i forbindelse med kirkens aktiviteter.
Svar: Ikke imødekommet.
De grønne tage tjener flere formål:
 Det er vurderingen, at de grønne tage bidrager til øget biodiversitet. I henhold til kommunens nye
biodiversitetsstrategi - Rig natur i Aalborg, er det kommunens målsætning at bevare og øge biodiversiteten såvel på landet som i byerne. Det er derfor et ønske at gøre nye bygninger, boligområder,
parkanlæg mv. mere grønne, så der bliver naturlige levesteder til insekter, fugle og dyreliv. En forøgelse af dyre- og planteliv i vores byer skulle gerne være med til at give borgerne en øget livskvalitet. Det er i den sammenhæng korrekt, at grønne tage og facader også kan tiltrække et fugleliv, som
i nogle tilfælde vil kunne udgøre et problem. Et eventuelt problem må naturligvis evalueres og håndteres sideløbende i form af bekæmpelse efter gældende lovgivning, hvor det findes nødvendigt.
 Tagene er bygningernes 5. facade, og flere af tagene vil være synlige fra omkringliggende bygninger
eller internt i det aktuelle byggeri. De flade tage vurderes at tilføre området større kvalitet med grønt
end uden.
 De grønne tage bidrager til forsinkelse af regnvand og dermed til områdets samlede regnvandshåndtering. Det betyder, at belastningen af byens kloaksystem og overløbsbygværker mindskes ved etablering af grønne tage.
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For så vidt angår kørsel i forbindelse med kirkens aktiviteter skal det oplyses, at Algade ikke omdannes til en
traditionel gågade. Ærindekørsel vil være tilladt - bl.a. for at sikre, at kirkens aktiviteter kan opretholdes.

2. Bemærkninger fra Hans Jakobsen vedrørende afstand mellem ny bebyggelse og eksisterende kontorejendomme (som anses for lille) samt disponering af fortovsareal i Vingårdsgade og trafikafvikling.
Svar: Taget til efterretning.
Det er rigtigt, at rampen mellem den eksisterende og ny bebyggelse er relativt smal. Baggrunden herfor er
både, at disponeringen skal ’mime’ nogle af de omkringliggende tætte bebyggelsesstrukturer og smalle gadeforløb og samtidig medvirke til at optimere arealudlægget til det nye byrum mod øst. Bredderne på ind- og
udkørslerne er dog vurderet og fastsat i henhold til gældende standarder på området.
Der pågår i øjeblikket en drøftelse af Vingårdsgades indretning i relation til Aalborg Kommunes +BUSprojekt. Den endelige indretning er endnu ikke fastlagt, men gaden vil fremadrettet både være et trafikrum,
og også - i muligt omfang - tilgodese intentionerne om et levende bymiljø, som det foreslås.
På samme måde er pladsen til varelevering ikke endeligt fastlagt – dette vil afhænge af ovenstående og
bussernes endelige placering.
Det er tanken, at trafikken til parkeringsanlægget på Budolfi Plads skal køre dertil fra Vesterbro og ad Vingårdsgade. Ved udkørsel fra parkeringsanlægget skal man køre ad Vingårdsgade – Jernbanegade – Algade
vest – Vesterbro. Det er kun ærindekørsel til Adelgade, Algade og gaden Budolfi Plads, der må køre i Algade
øst for Jernbanegade.
Teksten og figuren vist i lokalplanen tilrettes, så der tydeligere redegøres for den planlagte trafikstruktur.

3. Bemærkninger fra Aalborg Stift vedrørende Bygningshøjder og bebyggelsens nærhed til Budolfi Kirke
(Stiftet udbeder sig to landskabssnit og forbeholder sig ret til yderligere bemærkninger). Risiko for bygningsskader i forbindelse med udførelse af store anlægsarbejder, støj, trafik og fremadrettet samarbejde.
Svar: Imødekommet.
Der er fremsendt materiale til Aalborg Stift og den kongelige bygningsinspektør, ligesom der har været afholdt et møde mellem de involverede parter for at betrygge den statslige myndighed. Dette har resulteret i, at
indsigelsen er tilbagetrukket.
Vedr. bygningshøjder og bebyggelsens nærhed til Budolfi Kirke:
Der er udarbejdet og fremsendt to landskabssnit, som viser kirkens position i forhold til den højeste del af
den nye bebyggelse. Den kongelige bygningsinspektør udtaler, at snittene viser, at kirkens tårn og de 6 etager kan leve fint med hinanden.
Vedr. risiko for bygningsskader i forbindelse med udførelse af store anlægsarbejder:
Det forudsættes både i udbudsmateriale og i lokalplan, at der ikke udføres permanent grundvandssænkning i
forbindelse med anlægsarbejder. For så vidt angår en eventuel midlertidig grundvandssænkning har dette
været drøftet mellem parterne. Grundvandssænkning vurderes ikke at være et problem, hvis ikke man går
længere ned end det eksisterende niveau, hvilket er tilfældet i det aktuelle projekt.
Vedr. støj:
Link til udbudsmaterialet, som det nye byggeri skal opføres i henhold til, er fremsendt til stiftet, ligesom der
har været afholdt et møde mellem parterne, hvor køber har orienteret om fremgangsmåden.
Vedr. trafik:
Vareindlevering til butikkerne i området omkring Budolfi Plads er indrettet, så tung trafik forbi Budolfi Kirke
minimeres.
Vedr. fremadrettet samarbejde:
Der er afholdt et møde mellem parterne og her aftalt en fortsat involverende dialog mellem parterne.
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4. Indsigelse fra Peter Corfitz Holm vedrørende omdannelsen som helhed. Indsiger foreslår at droppe planen for Budolfi og i stedet fjerne Budolfihus og etablere parkeringspladser til lave takster på hele området.
Svar: Ikke imødekommet.
Parkeringsanlægget på Budolfi Plads blev bygget i 1960’erne og er i så dårlig stand, at anlægget, uanset
hvad, står foran en totalrenovering. Dette har givet anledning til at gentænke anvendelsen af Budolfi Plads.
Der blev i 2010 afholdt en indledende debat om området og i 2013 iværksat et udbud, som dog ikke blev
gennemført. I 2015 blev området igen debatteret, men denne gang med udgangspunkt i en plan, hvor de
tydeligste tendenser og ønsker fra debatten i 2010 var indarbejdet.
I debatten i 2015 blev temaerne ’Byrum og Byliv, ’Bebyggelse og Anvendelse’, Trafik og Parkering’ samt
’Midlertidig brug’ debatteret. For temaet ’Trafik og Parkering’ var der tre tydelige tendenser. For det første et
ønske om, at alle parkeringspladser, som bliver nedlagt under omdannelsen, bliver genetableret i samme
område – gerne som parkering under niveau. Den anden tendens var et ønske om at genetablere de nedlagte parkeringspladser i et parkeringshus ved Gåsepigen for at trække trafikken væk fra Budolfi Plads. Den
tredje tendens var, at man lukker for al trafik i området ved Budolfi Plads og i stedet tænker Budolfi Plads og
Algade ind i gågadesystemet. Der var således ikke en entydighed ift. borgernes ønsker.
Samlet set nød planen stor opbakning, og det blev derfor besluttet at arbejde videre med idéerne og de heri
tænkte kompromisser (både byrum og parkering). For så vidt angår parkering er der i udbuddet stillet krav
om etablering af 98 offentligt tilgængelige parkeringspladser, hvoraf de 4 er handicapparkeringspladser.
På trods af, at flere mindre parkeringspladser i den centrale del af Midtbyen er blevet omdannet til byrum, er
der siden 2009 blevet oprettet ca. 900 flere betalingspladser, end der er blevet nedlagt. Dvs., at selv efter
omdannelsen af Budolfi Plads er der stadig sket en betydelig tilvækst i antallet af betalingsparkeringspladser
i Midtbyen.
I Vingårdsgade, Algade og gaden Budolfi Plads vil ærindekørsel være tilladt. Dette betyder, at det er lovligt
for f.eks. beboere at køre til deres bolig for af- og pålæsning. Det er også lovligt for personer med handicapkort at køre til lægeklinikkerne, hvor muligheden for handicapparkering bibeholdes.
5. Indsigelse fra Tophøj vedrørende nedlæggelse af trafik og parkering samt en bemærkning til kapitlet om
den menneskelige sundhed, som indsiger ikke mener har noget med sundhed at gøre.
Svar: Ikke imødekommet.
For så vidt angår indsigelsen vedr. nedlæggelse af trafik og parkering henvises der til svar til indsigelse 4.
Herudover kan det oplyses, at der, som alternativ til indsigers nuværende ordning med at leje en parkeringsplads på Budolfi Plads, findes en række kommunale og private parkeringsløsninger. Som beboer i Midtbyen
kan man købe en p-licens, der giver ret til at parkere tidsubegrænset på udvalgte kantstensparkeringspladser, der ellers er tidsbegrænsede. Det er også muligt at købe et dags- eller årskort, der kan benyttes på flere
af kommunens parkeringspladser i den billige zone. Man kan læse mere om kommunens parkeringsordninger på følgende link: http://www.aalborg.dk/trafik-pas-og-transport/parkering.
Indsiger og andre har også mulighed for at leje sig ind i et privat parkeringshus, eksempelvis Palads Parkering, der ligger tæt på Gravensgade. Man kan læse mere om deres parkeringsordninger på følgende link:
http://www.q-park.dk/dk/parkering/find-parkering/p-anl%C3%A6g-pr.-by/aalborg/palads-p-hus
Det vurderes ikke, at der vil ske en væsentlig forringelse i muligheden for at komme til læge, tandlæge eller
lignende, idet der i tilknytning til det nye projekt fortsat vil være offentligt tilgængelige parkeringspladser,
herunder også handicap-pladser og taxa-holdepladser (bl.a. til dem, der har brug at tage en taxa til eller fra
områdets læger o.l.). Afsnittet om den menneskelige sundhed beskriver sundhed i et bredere perspektiv og
den positive ændring, som projektet vurderes at ville medføre.
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6. Bemærkninger fra Budolfi Sogns menighedsråd, der udtrykker stor tilfredshed med lokalplanens indhold,
udtrykker behov for, at der fortsat kan køres til kirkens aktiviteter og udtrykker en stærk bekymring for skader
på kirken under nedrivnings- og byggefasen.
Svar: Taget til efterretning.
Vedr. trafik- og parkeringsforhold: Algade omdannes ikke til en traditionel gågade. For at sikre, at bl.a. kirkens aktiviteter kan opretholdes, vil ærindekørsel være tilladt i Algade i én retning. Selvom det samlede antal
parkeringspladser i tilknytning til Budolfi Kirke reduceres, vil der stadig være mulighed for parkering under
det nye byrum og i Adelgade.
Der har i udbuddet været stor fokus på at sikre, at både nedbrydning og opførelse af nyt byggeri sker under
størst mulig hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse. Køber skal overholde udbuddets krav. Der har
været afholdt et møde mellem parterne (nævnt under indsigelse 3), for at betrygge menighedsrådet i de metoder, der anvendes i processen.
7. Indsigelse fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg vedr. tre nedenstående forhold, de
mener fremstår uløst i den fremlagte lokalplan og planproces. De opfordrer til, at lokalplanen tages af bordet.
1. Inddragelse af borgernes ønske om en grøn rekreativ plads og opholdsområde
2. Planprocessen har ikke fremlagt involverende tilgange til borgerønsker, herunder mulighed for dialog
3. Kirkens fremtræden og relation til det nye forslag er ikke håndteret i den fremlagte lokalplan, hvilket
skæmmer kirken.
Svar: Ikke imødekommet.
Det vurderes, at processen har været meget involverende: Der har forud for lokalplanen været afholdt debat
om omdannelsen af Budolfi Plads; Første gang i 2010 og efterfølgende i 2015 - denne gang med udgangspunkt i et konkret idéoplæg til pladsens omdannelse, der i sin udformning tog afsæt i synspunkter fra den
første debat. Specifikt for den seneste debat kan nævnes, at der har været afholdt møder for borgere og
interessenter, der har været debatforum på Facebook og der har været gennemført en spørgeskemaundersøgelse.
Det vurderes også, at der er lyttet til borgernes ønske om et rekreativ, grønt byrum med plads til forskellige
former for ophold med nærværende forslag. Kravene til byrummet er fremsat såvel i udbudsmaterialet som i
lokalplanens bestemmelser for de ubebyggede arealer (lokalplanbestemmelsernes punkt 7).
Selve processen for nærværende lokalplan har forløbet som foreskrevet efter planloven.
For så vidt angår bemærkningen vedr. Budolfi Kirke skal det understreges, at netop relationen til kirken har
været et fokusområde i disponeringen af planen. Disponeringen af planen tager afsæt i de mange synspunkter, der fremkom i debatten i 2010. Det har således været bevidste valg f.eks. at skabe rum og synlighed
omkring kirken og at vælge en hvid betonflise med ornamentering kombineret med beplantning for at understrege stemningen af ro og værdighed på pladsen.
Der henvises i øvrigt til henvendelserne fra såvel den kongelige bygningsinspektør (Aalborg Stift) og Budolfi
Sogns menighedsråd, der - ift. den indholdsmæssige del af projektet og lokalplanen - udtrykker stor tilfredshed.

8. Teknisk rettelse fra affaldsmyndigheden vedr. lokalplanens bestemmelse 9.4
Svar: imødekommet.
Teksten er tilrettet som ønsket.

9. Indsigelse fra Kaj Berg Andersen vedrørende nedlæggelse af parkeringspladser. Indsiger opfordrer til, at
samtlige parkeringspladser bevares, og at der hurtigst muligt skaffes flere.
Svar: Ikke imødekommet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 31
7 afaf959

By- og Landskabsudvalget
Der henvises til svar til indsigelse 4.
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Bilag:
Kommuneplantillæg - 1-040 for området ved Budolfi Plads
Forslag til Lokalplan 1-1-117 Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (med miljørapport)
Indsigelser i samlet PDF.pdf
Aalborg Stift - Tilbagetrækning af bemærkninger til lokalplanforslag
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Punkt 9.

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vodskov,
kommuneplantillæg 5-020
2015-038742
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes et
forslag til en byudviklingsplan for Vodskov i form af et kommuneplantillæg med miljørapport på baggrund af
principperne beskrevet i sagsfremstillingen nedenfor.
Beslutning:
Godkendt.
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Oversigtskort

Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet 10. november 2016 under punkt 9 igangsætning af en fordebat for en byudviklingsplan for Vodskov i form af et kommuneplantillæg med miljørapport. Fordebatten
blev afholdt i perioden 23. november – 21. december 2016.
I fordebatten var der borgermøde 30. november 2016 i Vodskov Kultur- & Idrætscenter med stort fremmøde.
På borgermødet blev der afholdt workshops over 4 emner:
-

Byudvikling, bosætning og fremtidens boformer.
Mobilitet, forbindelser og rekreative stier.
Center og erhvervsområde.
Centrale mødesteder, byfunktioner og grønne interesser.

På de 4 workshops modtog kommunen mange input, både i forhold til konkrete projekter, samt idéer og emner til byudviklingsplanen. Alle idéer bruges som inspiration i det videre planlægningsarbejde, og er samlet
og kan findes på kommunens hjemmeside under byudviklingsplanen for Vodskov på
www.aalborg.dk/Vodskov.
I offentlighedsfasen har kommunen modtaget 34 skriftlige henvendelser. De 34 henvendelser er kategoriseret i 4 grupper i notatet: ”Opsamling på bemærkninger fra fordebatten – Byudviklingsplan for Vodskov”. Opsamlingen er sket i de samme grupper/emner som der blev holdt workshops i.
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Alle bemærkningerne er nummereret, og i notatet henvises til det nr. på de/dem, der er kommet med bemærkningerne. Notatet er vedlagt som bilag. I skemaet er bemærkninger fra forvaltningen i forhold til det
videre arbejde angivet.
I det videre arbejde med byudviklingsplanen for Vodskov skal der desuden udarbejdes en opdateret vurdering af behovet for nye boliger for de næste 12 år, set ifht. den rummelighed der eksisterer i den gældende
kommuneplan. Dette vil få indflydelse på omfanget af arealudlæg.
I de 4 grupper er der nogle emner, som har afspejlet offentlighedsfasen, og som der skal tages politisk stilling til:
Byudvikling
Smørblomstvej – Område 1
Der er ønske om, at en strækning med 8 boliger overføres fra erhvervsområde til boligområde.
Forvaltningen anbefaler, at dette afklares i det videre arbejde med byudviklingsplanen.
Brorsonsvej – Område 2
2
Der er forskellige holdninger til hvad et areal på 3.000 m over for Vodskov Kultur & Idrætscenter som er ejet
af Aalborg kommune, skal anvendes til. Det er i dag udlagt til område til offentlig service 5.2.O3 skole m.m.
Hvad skal arealet anvendes til: boligbyggeri, parkering, rekreative formål og eller flere forhold?
Forvaltningen anbefaler, at arealet fastholdes som område til offentlig service, og at det vurderes, om der
skal laves et skitseprojekt, der viser hvordan området kan indrettes og anvendes, set i en sammenhæng
med området ved Vodskov Kultur- & Idrætscenter. I bilaget ”Opsamling på bemærkninger fra fordebatten”, er
fordele og ulemper ved fastholdelsen af området, som område til offentlig service, beskrevet.
Langbrokrovej – Område 3 og 4
Område 3 umiddelbart syd for Langbrokrovej, er ejet af kommunen. Område 4 er privat ejet.
Forvaltningen anbefaler, at område 3 udlægges til boligformål. Derudover anbefaler forvaltningen, at der i
det videre arbejde med byudviklingsplanen afklares, om der kan udlægges yderligere arealer til boligformål.
Det er pt. uklart, om området kan benyttes til boligformål længere mod syd (område 4) pga. beliggenheden
lavt i terræn.
Vodskov Enge – Område 5
Der er forslag om, at arealet mellem kommuneplanramme 5.2.B6 og 5.2.B10 ved Vodskov Enge inddrages
til boligformål.
Forvaltningen anbefaler, at dette afklares i det videre arbejde med byudviklingsplanen.
Drøvten – Område 6
Der er ønske om at udlægge området til boligformål.
Forvaltningen anbefaler, at område 5.2.T2, som er udlagt til militære formål, inddrages til boligformål.
Gøgeurtvej – Område 7
Nogle ønsker at bevare området som naturområde, og andre finder at området bør bebygges. Arealet mellem Akelejevej og Gøgeurtevej er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 som fersk eng og mose, og kan
således ikke ændre status til boligudbygning.
Forvaltningen anbefaler, at arealet fastholdes som §3-område og dermed ikke ændrer status til boligområde.
Mobilitet, forbindelser og rekreative stier
Tand-og lægehuset – Område 8
De trafikale forhold omkring tand- og lægehuset ønskes forbedret.
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Forvaltningen anbefaler, at dette afklares i det videre forløb med byudviklingsplanen.
Vodskov Kirkevej – Vodskovvej – Tingvejen - Langbrokrovej
Der er flere kommentarer ifht.de trafikale udfordringer i Vodskov.
Forvaltningen anbefaler, at konkrete forslag til en forbedring af de trafikale forhold (trafiksikkerhed og afvikling) på stedsspecifikke steder bliver vurderet af Trafik & Veje i Aalborg kommune.
Forvaltningen anbefaler desuden, at de overordnede rammer for trafikstrukturen i Vodskov, herunder forslag om forskønnelse af gaderum bliver vurderet, og indgår i det videre arbejde med byudviklingsplanen for
Vodskov.
Halsvejs forlængelse – rammeområde 5.2.T1 – Område 9
Der er forskellige holdninger til en planlægning for en forlængelse af Halsvej eller en omfartsvej i den vestlige del af Vodskov. Halsvejs forlængelse/omfartsvej vest om Vodskov er ikke med i investeringsoversigten.
Forvaltningen anbefaler, at afklaringen af linjeføringen, i sammenhæng med udlæg af nye boliger, vurderes
i det videre arbejde med byudviklingsplanen for Vodskov.
Afkørselsforhold i forhold til motorvejen – E45
Der er trafikale udfordringer i forhold til motorvejen.
Forvaltningen anbefaler, at de konkret forslag til forbedringer drøftes med Vejdirektoratet.
Aalborg Lufthavn – Støjkonsekvenszone – Område 10
Der er forslag om, at støjkonsekvenszonen omkring Aalborg Lufthavn ændres. I maj 2013 blev der bl.a. udarbejdet en VVM-redegørelse og en miljøgodkendelse for Aalborg Lufthavn. Støjkonsekvenszonen blev på
dette tidspunkt revideret i forhold til nye flytyper, og med en fremskrivning frem til 2020. Det betød, at støjkonsekvenszonen omkring Vodskov blev indskrænket.
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer eller andre vurderinger.
Cykel- og rekreative stier
Der er ønske om nye og forbedrede cykel- og rekreative stier. Cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg er
med i cykelhandlingsplanen for Aalborg kommune, men er ikke med i investeringsoversigten.
Forvaltningen anbefaler, at de konkrete forslag til forbedringer af stier, hvad angår offentlige stianlæg, bliver vurderet af Trafik & Veje i Aalborg kommune. Desuden anbefaler forvaltningen, at øvrige forslag til nye
ruter, og afmærkning af disse, bliver vurderet i forbindelse med det videre arbejde med byudviklingsplanen
for Vodskov.
Cykelbyen Vodskov
Cykelbyen Vodskov som model, er ikke en del af byudviklingsplanen for Vodskov. I 2017 igangsættes et
demonstrationsprojekt med udlån af pendlercykler til borgere i Vodskov, der i dag bruger bilen til arbejde.
Projektets overordnede formål er at promovere og afdække cyklens potentiale som transportmiddel, og skal
afdække personlige (og samfundsmæssige) erfaringer og -effekter. Projektet vil blive udviklet i samarbejde
mellem Vodskov Samråd, Aalborg Cykelby, Grønne Agenter m.fl.
Center og erhvervsområde
Erhvervsområdet ved motorvejen – Område 11 og 12
Der er forslag om, at udvide erhvervsområdet mod motorvejen og på sigt længere mod syd. Det er en statslig interesse, som desuden forventes ophøjet til lov ved moderniseringen af planloven (forsommeren 2017),
at erhvervsområder langs motorvejen skal forbeholdes transportintensive erhverv. Det vil sige erhverv som
transportcentre, logistikvirksomheder o.l., og dermed ikke lokalt forankrede erhverv. Yderligere bemærkninger fra forvaltningen fremgår af bilaget ”Opsamling på bemærkninger fra fordebatten”.
Forvaltningen anbefaler, at områderne ikke indgår som erhvervsområde i byudviklingsplanen for Vodskov.
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Centerområde – bymidten – Område 13
Der er forslag om at udvide det eksisterende centerområde.
Forvaltningen anbefaler, at det vurderes nærmere i forbindelse med byudviklingsplanen for Vodskov.
Hovedgaden Vodskov
Der er forslag om, at der laves et skitseforslag til en forskønnelse af hovedgaden - Vodskovvej.
Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde, sideløbende med byudviklingsplanen, igangsættes et
skitseprojekt til en forskønnelse af hovedgaden. Vodskov Samråd er positive over for tiltaget, og udarbejdelsen af projektet vil ske i et samarbejde med samrådet.
Centrale mødesteder, byfunktioner og grønne interesser
Der er forslag om flere grønne bynære naturarealer, kunststofgræsbane m.m.
Forvaltningen anbefaler, at de konkrete ideer og projekter videregives til rette myndighed m.fl. til en vurdering.
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Bilag:
Opsamling på fordebat i Vodskov
Samlet pdf af bemærkninger til Byudviklingsplan Vodskov
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Punkt 10.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene
familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A
2016-049065
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:
Nybyg
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet med en støtteberettiget anskaffelses-sum
på kr. 44.197.000 og
at der ydes et kommunalt grundkapitalindskud på kr. 4.419.700 svarende til 10% af anskaffelsessummen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilliges, og
Renovering og salg af boliger
at renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan godkendes, og
at der godkendes en renoverings- og ombygningsudgift på 44.011.549 kr. og
at der bevilges et kommunalt rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelin-gen,
og
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilliges og
at det godkendes at 6 boliger afhændes til private købere og
at nettoprovenuet tilgår boligselskabets dispositionsfond.
Beslutning:
Anbefales.
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Skema A for 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger og salg af 6 boliger i Svenstrup bymidte, 9230, Svenstrup, Svenstrup Boligforening
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Nybyg
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr. 44.197.000 og
at der ydes et kommunalt grundkapitalindskud på kr. 4.419.700 svarende til 10% af anskaffelsessummen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilliges, og
Renovering og salg af boliger
at renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan godkendes, og
at der godkendes en renoverings- og ombygningsudgift på 44.011.549 kr. og
at der bevilges et kommunalt rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilliges og
at det godkendes at 6 boliger afhændes til private købere og
at nettoprovenuet tilgår boligselskabets dispositionsfond

Sagsbeskrivelse
Bygherre: Svenstrup Boligforening.
Indstillingen til byrådet indeholder både et nybyggeri og et renoveringsprojekt samt salg af 6 boliger.
Svenstrup Boligforening består i dag af en boligafdeling med 35 fritliggende boliger beliggende centralt i
Svenstrup og er taget i brug i starten af 1950érne.
Svenstrup Boligforening administreres af Himmerland Boligforening siden 2004. Begge organisationers højeste myndighed har besluttet at de to organisationer fusionerer under navnet Himmerland Boligforening.
Fusionen træder i kraft, når den foreliggende helhedsplan med både nybyggeri og renovering er endelig
godkendt.
Projektet blev indledt i 2012 med en ansøgning om renovering fremsendt til Landsbyggefonden. Baggrunden
var, at der blev konstateret massive problemer med ophobning af fugt i husenes konstruktioner, og som
kombination med utilstrækkelig isolering og ventilation medfører et særdeles dårligt indeklima.
Der er tale om fritliggende huse på 60 - 70 m² beliggende på parceller mellem 800 -1.100 m². Husene er
opført med hel eller delvis kælder med en høj sokkel.
Byggetekniske undersøgelser dokumenterer, at især kældervægge og terrændæk er utilstrækkeligt fugtisolerede, hvilket har medført massive problemer. Husene er desuden kun i beskedent omfang blevet moderniseret gennem årene.
Siden problemerne blev konstateret i 2012, har flere af husene måtte tages ud af udlejningen på grund af det
dårlige indeklima. Den 1. januar 2017 har boligorganisationen 15 huse, som ikke er udlejede. Boligorganisationen har derfor måttet finansiere et betydeligt lejetab gennem flere år ved at trække på henlagte midler,
hvilket ikke længere er muligt.
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Projektet omfatter salg af 6 boliger af afdelingens i alt 35 boliger. De 6 boliger ligger spredt udenfor ”klyngen”
af afdelingens øvrige boliger, og flere af dem står ledige grundet skimmel i boligerne, hvilket resulterer i store
udgifter til tomgangsleje. De 6 boliger ligger på selvstændigt matrikulerede ejendomme.
Visionen for Svenstrup Boligforening afd. 1 er at renovere ”klyngen” af afdelingens tilbageværende 29 boliger. Dette vil ske ved at byfortætte, således at der bliver plads til flere boliger på samme areal.
Byfortætningen vil ske ved, at boligerne og haverne bliver mindre. Samtidig bygges der nye boliger i baghaven ved de eksisterende huse, så der fremover bliver tale om dobbelthuse.
Svenstrup Boligforening har på ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2016 godkendt beslutningsforslaget som indeholder etablering af nybyggeri og renovering samt salg af de 6 huse, som skal vedtages
gennem urafstemning. Beslutningsforslaget blev vedtaget med 95% for og 5% imod beslutningsforslaget.
Lejerne af de pågældende 6 huse får som de første mulighed for at købe boligerne til den pris, som er fremkommet på grundlag af mæglervurderingerne.
Såfremt ikke alle lejerne af de 6 huse ønsker at gøre brug af forkøbsretten, vil de øvrige lejere i foreningen få
tilbudt at købe en bolig i en rækkefølge baseret på anciennitet.
Såfremt boligerne ikke bliver solgt internt i foreningen, vil de blive udbudt af ejendomsmægler i fri handel.
Boligerne er vurderet til at kunne sælges for mellem kr. 950.000 og kr. 1.350.000 (se skema nedenfor).
Vurderingen af salgspriserne er fortaget af to ejendomsmæglerfirmaer, med hver sin vurdering.
Afd.

Placering

Omr. Nr.

Restgæld

Salgspris ca.

Boligareal

01

Gærdersangevej 1

9230

000.000

1.050.000 -1.345.000

66

Bakkedraget 7

9230

000.000

955.000 - 1.225.000

66

Bakkedraget 11

9230

000.000

965.000 – 1.275.000

66

Bakkedraget 15

9230

000.000

965.000 – 1.250.000

70

Tværvej 5

9230

000.000

995.000 – 1.175.000

70

Gammel Viborgvej 30

9230

000.000

975.000 – 1.250.000

66

Boligforeningen oplyser, at ejendommenes salg ikke vil medføre en risiko for, at den kommunale garanti
udløses.
Det forventede provenu er vurderet af boligforeningen til kr. 7.200.000. Boligforeningen har oplyst, at det
forventede provenu på kr. 7.200.000 skal indgå i finansieringen af den forestående renovering af afdelingen.
Det skal bemærkes, at nærværende salg ligeledes er betinget af godkendelse fra Ministeriet for Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet.
Projektet
Efter en dialog mellem Landsbyggefonden, boligforeningen og Aalborg Kommune er der fundet frem til følgende helhedsplan:
6 af boligorganisationens huse søges afhændet privat, således at provenu herfra kan indgå i renovering af
de resterende 29 huse.
I husene nedlægges kældre og opbygning af nye konstruktioner sker oven på de eksisterende fundamenter.
Husene ombygges, således at der skabes tilgængelighed med niveaufri adgang fra terræn.
Husene udvides fra de nuværende 65-70 m² til 79-108 m².
De relativt store grunde tilføres 25 nybyggede huse, som sammenbygges med de renoverede huse.
Renovering og nybyggeri gennemføres efter samme projekt og byggesystem med mulighed for høj grad af
præfabrikation.
Husene vil blive opført i gennemtestede materialer og vil fremstå fremtidssikret for afdelingen.
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Når begge projekter er gennemført bliver de to afdelinger lagt sammen til en boligafdeling under Himmerland
Boligforening med i alt 55 boliger med følgende fordeling
Byggeriets art

Antal boliger

Husleje pr. måned
Ekskl. forbrug

Plangrundlag

1 plans boliger
Type A, renoveres
1 plans boliger
Type B, nybyg
1 plans boliger
Type C, nybyg
1 plans boliger
Type D, renoveres

25 stk. 3-rums á 79 m

2

6.189 kr.

11 stk. 3-rums á 81 m

2

6.345 kr.

14 stk. 4-rums á 99 m

2

7.755 kr.

Lokalplan 6-1108
Lokalplan 6-1108
Lokalplan 6-1108
Lokalplan 6-1108

4 stk. 4-rums á 108 m

2

8.460 kr.

Projektet har påkrævet en ny lokalplan, som er vedtaget den 26. januar 2017. Byggeriet skal overholde bygningsklasse 2015 i bygningsreglement 2015.
Boligforeningen har fremsendt en ansøgning om salg af 6 af foreningens boliger til behandling i Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet.
Økonomi, nybyggeri
Anskaffelsessum og finansiering.
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

883.940

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 44.197.000

38.893.360

4.419.700

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens
værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af
staten.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 17%, omkostninger 16% og håndværkerudgifter 67%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.410 kr. inklusive energitillæg på 1.000 kr. svarende til de
gældende rammebeløb i 2017.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 940 kr.
Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
Økonomi, renovering
Landsbyggefondens og kommunens støtte foreslås givet som driftsstøtte i henhold til almenboliglovens § 91
og 92. Fonden har ikke tildelt huslejestøtte til afdelingen, men finansierer driftsstøtten med lån fra Landsdispositionsfonden og med kapitaltilførsel (1/5-delsordning).
2

Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 44.011.549 kr. svarende til 18.285 kr. pr. m .
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter femtedelsordningen, som
angivet nedenfor.
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Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt

Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%
100%

300.000 kr.
300.000 kr.
300.000 kr.
300.000 kr.
300.000 kr.
1.500.000 kr.

Husleje
2
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 940 kr.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen finansiering
og tilskud
2)

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

1.500.000

Ikke beregnet

- - - Kr. - - Renoveringsudgift

44.011.549

26.473.000

5.000.000

12.538.406

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for støttetilsagnet.
Tidsplan.
Projekt og skema B ønskes godkendt efterår 2017. Den foreløbige byggeperiode er planlagt fra ultimo 2017
til ultimo 2019
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Bilag:
Bilag til skema A - Projektmappe
Oversigtskort - Salg af boliger
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Punkt 11.

Godkendelse af ombygning til almene familieboliger. Vivabolig, afd. 21. Kærby
Hvilehjem. Helhedsplan - Skema A
2014-41719
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
helhedsplan, og
at der godkendes en ombygningsudgift på 30.749.000 kr.,
at der stilles en kommunegaranti for realkreditlån på maksimalt 18.799.000 kr.,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen og at
servicearealet sælges til Vivabolig for en krone, og
at der godkendes, at antallet af boliger reduceres med 12 stk. p.g.a. sammenlægning af små ældreboliger til
familieboliger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig, afd. 21. Kærby Hvilehjem
Kærby Hvilehjem består i dag af 28 mindre ét rums plejeboliger med et tilhørende kommunalt serviceareal.
Plejehjemmet er blevet ledigt i forbindelse med Aalborg Kommunes ændrede plejehjemsstruktur. Ejendommen har i en kortere periode været anvendt til boliger for flygtninge, men står nu tom. Dette betyder en stor
tomgangsudgift for Aalborg Kommune, hvorfor ombygningen snarest ønskes gennemført.
Projekt.
Ejendommen ønskes ombygget til 16 almene familieboliger med støtte fra Landsbyggefonden og Aalborg
Kommune. Otte af de nye boliger bliver indrettet med speciel fokus på tilgængelighed.
Alle boliger får nye installationer, nye overflader, nye køkkener, nyt bad m.v. Klimaskærm opdateres energimæssigt. I kælderen indrettes fælleslokaler, cykel- og pulterum. Udearealerne opdateres med nye parkeringspladser, fælles terrasse, led belysning, nye kloakker, molokker, belægninger og beplantning.
Antal boliger – før renovering
28 stk. 1 rums

Byggeriets art
Etagebyggeri

Antal boliger – efter renovering
2
4 stk. 2 rums på gns. 79,3 m
2
5 stk. 3 rums på gns. 101,3 m
2
7 stk. 4 rums på gns. 118,6 m

Økonomi
Der har i 2016 været afholdt dialog med Landsbyggefonden og aftalt finansieringsplan.
Den samlede anlægsramme for gennemførsel af renoveringssagen er fastlagt til 30.749.000 inkl. moms.
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-ordningen, som angivet nedenfor
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Viva Bolig
I alt

Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%
100%

500.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.
2.500.000 kr.

Aalborg Kommune forventes dermed at bidrage med:



Tilskud til kapitaltilførsel (1/5-ordning) på 500.000 kr.
Salg af servicearealer til 1 kr.
2

Det nuværende huslejeniveau er på 1.585 kr./m /år (i 2015 priser), hvorimod det fremtidige niveau forventes
2
at blive på 804 kr./m /år (i 2015 priser)
I forsøg på at nedbringe byggeomkostningerne afprøves p.t. en alternativ model, hvor det eksisterende byggeri nedrives til eksisterende sokkel med efterfølgende genopbygning. Der kan derfor ske tilpasninger af
projektet. Den anførte finansiering ændres ikke herved.

Finansiering
Udgift i alt

By- og Landskabsudvalget

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen finansiering
og tilskud

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Kapitaltilførsel

Kommunal
garanti
3)

Side 47
2 afaf459

By- og Landskabsudvalget
2)
- - - Kr. - - Renoveringsudgift

30.749.316

18.799.000

1.800.000

7.700.000

2.500.000

Max. 100%
18.799.000

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af trækningsret, tilskud fra dispositionsfond m.v.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for støttetilsagnet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 48
3 afaf459

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegningsmateriale - Kærby Hvilehjem
Kort - Kærby Hvilehjem

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 49
4 afaf459

By- og Landskabsudvalget

Punkt 12.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Vestbjerg byudviklingsplan.
+Bus installation.
Food trucks.
Aalborgtårnet.
Hals Præstegård.
Nordre Havnepromenade.
Spritten, havnefront.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 50
1 afaf159

By- og Landskabsudvalget

Punkt 13.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Citylogistik.
Christian Korsgaard var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 51
1 afaf159

By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

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

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 52
1 afaf159

By- og Landskabsudvalget

Punkt 15.

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

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 53
1 afaf159

By- og Landskabsudvalget

Punkt 16.

Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde beliggende på
Søhesten i Hals
2016-069479
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 4 parcelhusgrunde
på Søhesten i Hals sælges for mindstepriser på henholdsvis 350.000 kr., 375.000 kr., 400.000 kr. og 425.000
kr. inkl. moms pr. grund, jf. sagsbeskrivelsen og salgsrids.
Beslutning:
Godkendt.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 54
1 afaf359

By- og Landskabsudvalget

Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde fire parcelhusgrunde i boligområdet Søhesten i Hals til salg
snarest muligt efter By- og Landskabsudvalgets stillingtagen til salgspriserne. Udbuddet af grundene forventes iværksat i starten af april 2017.
Parcelhusgrunden Søhesten 3B blev første gang udbudt til salg i 2012, og er stadig i udbud på kommunens
hjemmeside. Aalborg Kommune har i forbindelse med salg af de øvrige tre grunde opdateret salgsvilkår m.v.
og derfor ønsker Aalborg Kommune nu at sætte Søhesten 3B til salg sammen med de tre øvrige grunde.
De fire parcelhusgrunde er omfattet af lokalplan 5.40 ”Område til boligformål nordvest for Hals”.
Det indstilles, at de to mindste grunde udbydes til salg for mindstepriser på henholdsvis 350.000 kr. (Søhesten 9) og 375.000 kr. (Søhesten 3B). Herudover indstilles det, at de to største grunde udbydes til salg for
mindstepriser på henholdsvis 400.000 kr. (Søhesten 5) og 425.000 kr. (Søhesten 7).
Alle priser er inkl. moms.
Der er ikke fra kommunes side foretaget geotekniske undersøgelser af jordens bæreevne på de enkelte
grunde. Der er dog i 2007 udarbejdet en geoteknisk rapport for arealerne beliggende øst for Søhesten, og
denne er vedlagt udbudsmaterialet. Det anbefales desuden over for grundkøberne at gennemføre yderligere
jordbundsundersøgelser, inden afgivelse af tilbud og inden grundene bebygges.
De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
cirka 118.000 kr. inkl. moms.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 55
2 afaf359

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Salgsrids vedrørende salg af parcelhusgrunde på Søhesten i Hals

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 56
3 afaf359

By- og Landskabsudvalget

Punkt 17.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
MIPIM 2017.
CW Obels Plads.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 57
1 afaf159

By- og Landskabsudvalget

Punkt 18.

Eventuelt
Beslutning:
Tilladt højresving ved rødt lys for cyklister.
Fejning, Stengade.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 58
1 afaf159

By- og Landskabsudvalget

Punkt 19.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.03.2017
kl. 08.30

Side 59
1 afaf159

