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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 1 af 61
1

Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af Bæredygtighedsplan for Borgmesterens Forvaltning
2016-002836
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag til Bæredygtighedsplan for
Borgmesterens Forvaltning, som input til Aalborg Kommunes samlede Bæredygtighedsplan.

Sagsbeskrivelse
I forlængelse af byrådets godkendelse af Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020, den 14.
november 2016, har Miljø- og Energiforvaltningen anmodet forvaltningerne om at udarbejde forslag til
handleplaner benævnt Bæredygtighedsplaner.
Borgmesterens Forvaltning har udarbejdet forslag til Bæredygtighedsplan til Magistratens godkendelse.
Forvaltningernes Bæredygtighedsplaner samles og sammenskrives efterfølgende af Miljø-og
Energiforvaltningen, og den samlede Bæredygtighedsplan for Aalborg Kommune fremlægges til orientering for
byrådet i juni 2017.
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 2
1 af 61
2

Magistraten
Bilag:
Bæredygtighedsplan-resume
Bæredygtigheds planBF 2016-20.xlsx
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Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 3
2 af 61
2
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Punkt 3.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.053 til parkering til UCN ved Scoresbysundsvej
(1. forelæggelse)
2017-016489
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 4
1 af 61
4

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 4.053
Oversigtskort

Formål og baggrund
Uddannelsesinstitutionen UCN (University College Nordjylland) har i løbet af de senere år samlet en række
aktiviteter i nye og renoverede bygninger på Mylius Erichsens Vej, hvilket har medført et større parkeringsbehov.
Kommuneplantillægget ændres således, at et areal, som i dag anvendes til autoophug, kan omdannes til et
permanent og offentligt tilgængeligt parkeringsareal, for at imødekomme det udvidede parkeringsbehov og
for at aflaste de omkringliggende veje og boligområder.
Parkeringsarealet skal fremstå grønt og vejbetjenes ved at benytte forlængelsen af Mylius Erichsens Vej
mod øst.
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4
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Miljøvurdering
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor
foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 4 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering, da det er vurderet at planen ikke må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
I forbindelse med planlægningen blev der foretaget en VVM screening af projektet. Det blev konkluderet at
projektet ikke er VVM pligtigt.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Møde den 01.05.2017
kl. 09.00
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4-053 til Parkering til UCN ved Scoresbysundsvej
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Punkt 4.

Godkendelse af kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing (1.
forelæggelse)
2017-003646
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.
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Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 8
1 af 61
4
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 5. januar 2017 (punkt 7).
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 9.014
Oversigtskort

Afgrænsning af området. Luftfoto optaget i 2016.

Formål og baggrund
Kommuneplantillægget udlægger et nyt erhvervsområde for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for
virksomheden HMC Motorcykler på Skovhusvej i Vester Hassing. Virksomheden rummer
motorcykelforretning og –værksted. Virksomheden ligger hensigtsmæssigt, idet den ligger synligt ved
overordnet infrastruktur og i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde i Vester Hassing.
Kommuneplantillægget sikrer endvidere, at det nye område kan anvendes til andre former for erhverv end
den nuværende motorcykelforretning og –værksted, såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed
mv.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 9.1.H1 på ca. 1,9 ha til erhvervsformål.
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 7.1.4 idet området samtidig udlægges til særlig
pladskrævende varegrupper. Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder reduceres med et tilsvarende areal.
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Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 9
2 af 61
4
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Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 5. januar 2017 (punkt 7).
Debatperioden forløb fra 11. januar 2017 – 8. februar 2017. I debatperioden modtog kommunen ingen
henvendelser.
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 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.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing
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Punkt 5.

Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser (2.
forelæggelse)
2016-032274
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender kommuneplantillæg H.032 endeligt uden
ændringer.
Kirsten Algren kan ikke anbefale som følge af justeringen i normtallet for ungdomsboliger, der er nedsat til 1
p-plads pr. 8 boliger.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen, idet parkeringsnormen for ungdomsboliger nedsættes fra 1 pr.
4 boliger til 1 pr. 8 boliger, og at de færre parkeringspladser her vil betyde, at der vil opstå endnu større
parkeringsvanskeligheder på eksisterende parkeringspladser og veje.

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 12
1 afaf461
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 10. november 2016 (punkt 3)
Magistratens møde 19. december 2016 (punkt 5)
Byrådets møde 9. januar 2017 (punkt 3).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. januar til og med 15. marts 2017.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg H.032
Formål og baggrund
Formålet med kommuneplantillægget er at ændre den eksisterende P-norm gældende for Aalborg Kommune
og fastlægge arealer til fremtidige større parkeringsanlæg.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer den gældende P-norm og tilføjer en ny retningslinje, hvori der udpeges areal
til større parkeringsanlæg.
Der arbejdes fortsat med en P-norm gældende for Aalborg Midtby og en standardnorm uden for midtbyen.
Der er foretaget en enkelt justering i normtallet for ungdomsboliger, der er sat ned til 1 P-plads pr. 8 boligenheder, hvor det tidligere var 1 P-plads pr. 4 boligenheder. For etageboliger er normtallet underopdelt i boliger
under og over 50 m². Under 50 m² vil parkeringskravet fremadrettet være 1 parkeringsplads pr. 8 boliger. For
boliger over 50 m² er normen for etageboliger fastholdt uændret på 1 P-plads pr. 2 boliger. Der er tilføjet
normtal for anvendelsen Fitness. 1 P-plads pr. 100 m² i Aalborg Midtby og 1 P-plads pr. 25 m² i standardnormen.
Derudover har kommunen konkretiseret bygningsreglementets krav om etablering af cykelparkering i en
cykelparkeringsnorm, der indgår i kommuneplanen sammen med normerne for bilparkering.
Sluttelig er der sket en udpegning af arealer til sikring af større parkeringsanlæg. Kommuneplanen er tilføjet
en retningslinje "13.12 Parkering", der sikrer arealer til de større parkeringsanlæg. Denne retningslinje er
ikke til hinder for, at arealerne kan kombineres med øvrige funktioner, men skal blot sikre, at der er plads til
parkeringsfunktionen, ligesom der senere, hvis behovet opstår, kan komme nye arealer til. Arealerne er også
optaget i rammerne med henvisning til den nye retningslinje.
P-normen indgår som en del af kommuneplanen som bilag F.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Bygningsstyrelsen, Thomas Helsteds Vej 9A, 8660 Skanderborg
2. Aalborg Stift, v/ Susanne Ebdrup Christensen.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Bygningsstyrelsen Nordjylland vedrørende ændrede parkeringsbestemmelser.
Bygningsstyrelsen bemærker, at tilvejebringelsen af parkeringsareal er en væsentlig parameter i forhold til
den løbende udvikling af universitetets campusområder. De påpeger, at de tidligere har italesat udfordringerne, der kan være med til at tilvejebringe de nødvendige antal parkeringspladser på Campus Aalborg, og
at de tidligere har ønsket, at Campus Aalborg Øst blev omfattet af samme parkeringsbestemmelser som
Aalborg Midtby. De ser positivt på, at parkeringsnormen giver mulighed for, at parkeringskravet kan fastsæt-

Magistraten

Møde den 01.05.2017
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Magistraten
tes på baggrund af en konkret analyse med efterfølgende politisk behandling. De noterer sig, at parkeringsnormen henviser til ”særlige tilfælde”, hvor P-normen kan fraviges, hvis anvendelsen ikke giver et retvisende
billede. I den forbindelse nævner de, at universitetsejendommen må være en sådan arealanvendelse.
Sluttelig bemærker de, at parkeringsnormen for ungdomsboliger er nedjusteret, hvilket de ser som en forbedring af rammevilkårene for etablering af ungdomsboliger.
Svar: Taget til efterretning.
Bygningsstyrelsen og universitetet er og vil blive inddraget i konkrete planarbejder i campusområdet.

2. Bemærkning fra Aalborg Stift vedrørende de ændrede parkeringsbestemmelser.
Aalborg Stift har noteret sig, at ny parkering i Aalborg Midtby i henhold til kommunens mobilitetsstrategi

skal begrænses og primært placeres i større parkeringshuse eller parkeringskældre langs randgaderne.
Ved gennemgang af materialet har de vurderet, at Budolfi Kirke og Nibe Kirke kan blive påvirket af de
aktuelle planer.
De anmoder om, at blive involveret og orienteret ved de kommende konkretiseringer af, hvor nye parkeringsfaciliteter placeres, hvorledes parkeringsanlæggene præcist placeres i forhold til kirker, og hvorledes parkeringsanlæggene konkret påvirker det omkringliggende fysiske miljø mv. Herunder nævner de bl.a. grundvandssænkninger og rystelser ved udførelsen af større bygningsarbejder som særlige parametre, man

skal være opmærksomme på i forhold til kirkerne.
Svar: Taget til efterretning.
Aalborg Stift inddrages i konkrete planarbejder i forbindelse med parkeringsanlægs placeringer i tilknytning til
kirker.
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Bilag:
Kommuneplantillæg H-032 om reviderede parkeringsbestemmelser
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 6.

Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m.,
Friis Citycenter, Aalborg Midt-by (2. forelæggelse)
2016-047715
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• Kommuneplantillæg 1.041 endeligt uden ændringer.
• Lokalplan 1-1-129 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at gøre opmærksom på prioriteringen af en kommende cykelrute via Nytorv, indføjes en sætning om dette i
lokalplanens redegørelse. For at tilpasse skiltningen til det omkringliggende byrum, ændres den maksimale
højde af skiltning på den vestlige gangbro over Nytorv fra 5 til 3 meter.
Lokalplanens redegørelse
• I afsnittet ”Lokalplanområdet” indsættes sætningen ”En kommende højtprioriteret cykelrute ad Nytorv vil
forbedre cyklisters adgang til bymidten”.
Lokalplanens bestemmelser
• I pkt. 6.7 ændres maks. 5 meter til maks. 3 meter.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 8. december 2016 (punkt 4)
Magistratens møde 19. december 2016 (punkt 6)
Byrådets møde 9. januar 2017 (punkt 4).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 18. januar til og med 15. marts 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-129
Kommuneplantillæg 1.041
Oversigtskort

Formål og baggrund
Baggrunden for lokalplanlægningen er et ønske om fortsat at anvende Friis, Aalborg Citycenter til butikker og
blandede byformål, samtidigt med at der kan etableres to store udvalgsvarebutikker i bygningerne. Derud-
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over ønskes der mulighed for et nyt og mere synligt indgangsparti mod Nørregade, samt nye muligheder for
udeservering og skiltning.
Lokalplanen er en del af en ny samlet vision for Friis, Aalborg Citycenter, der skal skabe et bedre og mere
levende handelsmiljø. Siden centret åbnede i marts 2010 har den centrale bymidte og havnefronten gennemgået en massiv udvikling med masser af nyt handels- og kulturliv. Med denne lokalplan forbedres mulighederne for, at Friis kan spille en aktiv rolle for bylivet.
Kommuneplantillæggets indhold
Planstrategi 2016 bringer planlovens mulighed for etablering af 3 nye store udvalgssvarebutikker (på over
2.000 m²) i byrådsperioden 2014-2017 i spil. Med byrådets godkendelse af planstrategien er det besluttet, at
reservere 2 af de 3 mulige butikker til en omdannelse af Friis Citycenter med én ny stor udvalgsvarebutik på
op til 9.000 m² (Magasin) og yderligere én stor udvalgsvarebutik på op til 3.000 m² (H&M). Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 7.1.1, så den afspejler dette.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for fortsat anvendelse af butikscentret Friis til butikker og blandede byformål. Der
gives mulighed for at etablere to nye udvalgsvarebutikker på hhv. 9.000 m² og 3.000 m² i de eksisterende
bygninger. Den maksimale størrelse for centrets mulige dagligvarebutik øges fra 1.500 m² til 1.700 m².
Der gives mulighed for at etablere en tilbygning og et nyt indgangsparti mod Nørregade. Tilbygningen må
opføres i maksimalt 2 etager med en højde på maksimalt 8 meter. Indgangspartiet må opføres i maksimalt 5
meters højde, og skal udføres som en let, åben og transparent konstruktion, der er tilpasset omgivelserne.
De eksisterende træer og stiforbindelsen til Fjordgade bevares.
Langs facaden ved Fjordgade nord for Nytorv gives der mulighed for at etablere afskærmet udeservering på
egen grund. På de omkringliggende offentlige arealer er det dog fortsat den gældende vejledning for skilte,
gader og pladser, ”Brug Byen”, der gælder.
På den ene gangbro/overbygning henover Nytorv gives der mulighed for opsætning af skilte. På facaderne
ud mod Nytorv og Fjordgade gives der desuden mulighed for opsætning af storskærme, såfremt de ikke er til
væsentlig gene for omgivelserne, herunder trafikken.
Vejadgang og varetilkørsel forbliver uændret i forhold til det eksisterende.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Dele af lokalplanområdet er omfattet af de eksisterende Lokalplaner 10-065 og 1-1-102 samt Byplanvedtægt
33. Lokalplan 10-065 og Lokalplan 1-1-102 ophæves i deres helhed i forbindelse med den endelige godkendelse. Byplanvedtægt 33 ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af lokalplan 1-1-129, i
forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Bygningsstyrelsen
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Bygningsstyrelsen vedrørende ønske om høring inden meddelelse om tilladelse til udeservering samt foranstaltninger til reduktion af støjgener.
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Svar: Delvis imødekommet.
Aalborg Kommune foretager ikke høring af naboer i forbindelse med meddelelse om tilladelse til udeservering. Ved udeservering skal støj begrænses i henhold til kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift, der
opstiller maksimalt tilladte grænseværdier for støj.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.041 for udvalgsvarebutikker, Friis Citycenter
Forslag til Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midtby
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 6.021 Udvidelse af landsbyen Tostrup (2.
forelæggelse)
2016-015798
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 6.021 endeligt uden
ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 10. november 2016 (punkt 2)
Magistratens møde 21. november 2016 (punkt 5)
Byrådets møde 28. november 2016 (punkt 3).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 7. december 2016 til og med 8. februar 2017.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 6.021
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre en mindre udvidelse af landsbyen Tostrup for at sikre mulighed for
enkelte nye boliger.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget omhandler landsbyen Tostrup. Landsbyen udvides med en lille byggemulighed i den
østlige udkant af byen. Området, hvormed landsbyen udvides, drives i dag landbrugsmæssigt.
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 2.1.1, idet rammeændringen gør, at en mindre del udgår af
Drastrup kilen. En meget lille del af området, hvormed landsbyen udvides, ligger i en økologisk forbindelse.
Dette areal, der i dag drives landbrugsmæssigt, udtages af retningslinje 11.1.8.
Desuden ændres kommuneplanrammernes afgrænsning, så kommuneplanrammen 6.6.L1 udvides og
6.6.N5 indskrænkes. Ændringen betyder, at et mindre areal, som i dag er udlagt til natur og landbrugsformål
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fremover vil være udlagt til boligformål. Der lægges op til at lave en mindre udvidelse af landsbyen, der muliggør 1-2 nye boliger tilpasset landsbyens karakter og landskabet.
Miljøvurdering
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 6.021 Udvidelse af landsbyen Tostrup (2. forelæggelse)
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Punkt 8.

Godkendelse af lokalplan 9-6-107, Sommerhuse, Torndalstrand, Landområde Hals (2.
forelæggelse)
2015-047601
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-6-107 endeligt med nedenstående
ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser:
I pkt. 7.1 slettes: ”det offentlige naturareal”, og erstattes af ”naturarealet”.
I pkt. 9.1 slettes: de 2 afsnit under ad 9.1. ”For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til
lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren
ansøger herom. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.”
På kortbilag 2 – Arealanvendelse indsættes: pile, for at angive vejadgange til lokalplanområdet.
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.
Kirsten Algren kan ikke anbefale lokalplanen, når ejeren selv kan finde en vejadgang over egen grund.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 24. oktober 2016 (punkt 3).
Magistratens møde 31. oktober 2016 (punkt 2).
Byrådets møde 14. november 2016 (punkt 6).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 23. november 2016 til og med 25. januar 2017.
Link til digital plan
Lokalplan 9-6-107
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke 10 grunde fra Lagunen, Hals Strand Camping
nord for Hals til sommerhuse. De 10 grunde udstykkes fra campingpladsens sydlige område.
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Med lokalplanen sikres, at der mellem det eksisterende sommerhusområde og det nye område er en sammenhæng. Endvidere sikres, at der etableres et beplantningsbælte mellem den eksisterende campingplads
mod nord og sommerhusområdet. Der bliver vejadgang fra syd ad Torndalstrand i det eksisterende sommerhusområde.
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 9.6.7.S03 – sommerhusområde og er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan 9-6-103
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 9-6-103 Lagunen, Hals Strand Camping, Hals som giver mulighed
for campering. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 9-6-107 i forbindelse
med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og afgørelsen 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Margit Andersen, Toftemarksvej 2, 9230 Svenstrup
Thyge Ib Nielsen, Stationsmestervej 132, 9200 Aalborg
Lone Haggren Christensen, Østergade 92, 9460 Brovst
Bente Søvind og Kent Walsted, Torndalstrand 12, 9370 Hals
Helene Risager, Hvilshøjvej 308, 9700 Brønderslev
Lene og Ole Strøm Nielsen, Damhusvej 94, 5000 Odense C.
Kasserer for Torndal Lodsejerforening Bent Rasmussen, Torndalstrand 20, 9370 Hals
Carsten Jørsfeldt, Hybenvænget 18, 9370 Hals
Kasserer for Torndal Lodsejerforening Bent Rasmussen, Torndalstrand 20, 9370 Hals
John Johansen, Torndalsstrand 4, 9700 Hals
Bent Rasmussen, Torndalsvej 20, 9370 Hals

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Margit Andersen vedrørende antallet af udkørsler. På kortbilag 2 er kun vist 2 udkørsler til 8
grunde? Hvor skal de øvrige grunde have udkørsel? Bor Torndalstrand 45 og er ikke interesseret i en udkørselsvej langs grunden. Kan ikke se det eksisterende beplantningsbælte – bælte fra den nye koloni og over til
indsigers grund på kortet.
Svar: Ikke imødekommet.
I forhold til vejadgang til de enkelte grunde til Torndalstrand indtegnes de med pil på kortbilag 2 – Arealanvendelse. Den endelige placering af overkørslerne ligger ikke endeligt fast, pilene angiver således en ca.
placering af vejadgangen. Den østlige og den vestlige grund har direkte adgang til Torndalstrand, mens de 8
øvrige grunde har adgang fra de to sideveje til Torndalstrand.
Det eksisterende beplantningsbælte har til formål at skabe afstand mellem campingpladsen og sommerhusene, så der ikke camperes direkte i skel. I den nye lokalplan stilles der også krav om et 5 meter bredt beplantningsbælte mellem sommerhusgrundene og campingpladsen. Men mellem sommerhusgrundene –
både de nye og de eksisterende – er der ikke krav herom. Til gengæld er der fastsat bestemmelser, der regulerer byggeriet i forhold til naboskel mv.
2. Indsigelse fra Thyge Ib Nielsen vedrørende trafikken på Torndalstrand. Udkørslen til Torndalstrand er
ikke særlig godt beskrevet, trafikken bliver øget både i byggefasen og efter. Det er ikke rimeligt når man
tager problemet med den åbne grøft. Det er ikke angivet at de nye beboere skal deltage i driften af vejen.
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Holdningen er, at der ikke skal være vejtilslutning til Torndalstrand, vejtilslutning skal ske via campingpladsen, hvis vejtilslutning så kun en tilslutning, og nye beboere skal deltage i betaling af vejvedligeholdelse,
snerydning. Det er smart at lave mange tillslutninger kontra færre, det betyder at sælger undgår ”spild af vej”
som han selv skal betale.
Svar: Ikke imødekommet.
I forbindelse med godkendelse af de nye vejanlæg, vil der blive taget stilling til behovet for en udvidelse af
den eksisterende kørebane, herunder forholdet til grøften. Matr. nr. 15a Hals by, Hals som vejen er beliggende på, er 8 meter bred og er i sin helhed udlagt til vejformål. Det vil sige, at vejen kan udvides efter behov inden for de 8 meter, og vejen må som udgangspunkt ikke bruges til andet end vej.
Det vurderes således, at der er tilstrækkelig rummelighed inden for det eksisterende udlagte 8 meter brede
vejudlæg/vejareal. Det vil sige, at der også er plads til bløde trafikanter, som gående og cyklende, således at
der kan ske en sikker trafikafvikling.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende, vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivlsspørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
Det foreslås, at der laves en frivillig aftale om vedligeholdelse af vejen mellem lodsejerne. I mangel af aftale
mellem lodsejerne langs den private fællesvej om den fremadrettede drift og vedligeholdelse af vejen, finder
bestemmelserne i privatvejsloven, herunder evt. muligheden for afholdelse af vejsyn, anvendelse.
3. Indsigelse fra Lone Haggren Christensen vedrørende trafikken og udkørsel til Torndalstrand. Mener ikke,
at vejen kan bære mere trafik. Er kun 3 meter bred. Vejen er redningsvej til stranden og bliver brugt af mange gående som skal til vandet. Den vil hurtig blive ødelagt. Kommunen holder ikke vejen, det er grundejerne.
Bedre hvis der bliver indkørsel fra campingpladsen. Der vil blive 7 udkørsler på en vej på 150 meter, som vil
give megen trafik og til gene.
Svar: Ikke imødekommet.
I forbindelse med godkendelse af de nye vejanlæg, vil der blive taget stilling til behovet for en udvidelse af
den eksisterende kørebanen, herunder forholdet til grøften. Matr. nr. 15a Hals by, Hals som vejen er beliggende på, er 8 meter bred og er i sin helhed udlagt til vejformål. Det vil sige, at vejen kan udvides efter behov inden for de 8 meter, og vejen må som udgangspunkt ikke bruges til andet end vej.
Det vurderes således, at der er tilstrækkelig rummelighed inden for det eksisterende udlagte 8 meter brede
vejudlæg/vejareal. Det vil sige, at der også er plads til bløde trafikanter, som gående og cyklende, således at
der kan ske en sikker trafikafvikling.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende, vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivlsspørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere, af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
Det foreslås, at der laves en frivillig aftale om vedligeholdelse af vejen mellem lodsejerne. I mangel af aftale
mellem lodsejerne langs den private fællesvej om den fremadrettede drift og vedligeholdelse af vejen, finder
bestemmelserne i privatvejsloven, herunder evt. muligheden for afholdelse af vejsyn, anvendelse.
4. Indsigelse fra Bente Søvind og Kent Walsted vedrørende udstykning af 10 sommerhusgrunde fra Lagunen strand Camping. Finder at de igen skal tage stilling til en ny anmodning om ændring af lokalplan for området. Siden 2006 har de skullet forholde sig til flere ansøgninger og dispensationer og alle indsigelser/bemærkninger er stort set forkastet, og samtidig opleves, at ejeren ikke ændrer på påbud fra kommunen.
Ønsker ikke en ny lokalplan, men blot at kommunen sørger for, at ejeren overholder gældende lokalplan. Det
er ikke oplevelsen, at kommunen gør det. Der henvises til mail fra kommunen af 19. september 2016 hvor
det er understreget, ”at det er en forudsætning for at lave lokalplanen for sommerhusgrundene var, at der
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kunne opnås vejadgang”. Der sættes spørgsmålstegn ved vejretten til Torndalstrand. Der har ikke på noget
tidspunkt været til- og frakørsel fra Lagunen camping til Torndalstrand. Der har indtil 2006 været adgang for
gående via en sti fra Torndalstrand over campingpladsen. Torndalstrand er ikke 8 meter bred men nærmere
3 meter. Der er ikke mulighed for at øge vejbredden pga. af grøft og parceller. Skal vejbredden øges må det
2
blive mod nord ind på matr. nr. 38 hvilket vil mindske antallet af m på parcellerne. Dette vil gribe yderligere
ind i campingpladsen og dermed beregningerne af antallet af campingenheder. Torndalstrand kan ikke klare
mere trafik. I skøder og deklarationer er der skrevet, at der er ret til færdsel mellem Strandvejen og Kattegat.
Såfremt kommunen fastholder, at ville tilgodese ejeren af campingpladsen, og endnu engang ændre lokalplanen, vurderes at den bedste løsning vil være en til- og frakørsel via 38b og 38d via den allerede etablerede brede grusbelagte vej plus beplantning mod Torndalstrand.
Ønsker kommunen fortsat at tilgodese ejeren, må det forlanges, at alle udgifter til etablering af en 8 meter
bred vej, fremtidige uundgåelige kørselsskader på vejbelægning afholdes af campingpladsens ejer. Dette
skal noteres i lokalplanen.
På det omtalte areal er der placeret 13 campingvogne (fastliggere) og som også bruges af andre campister
med kortere ophold. Campingpladsens ejer har tidligere udtalt, at området ikke har været benyttet igennem
flere år, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden. Undrer sig over billede i lokalplanen af bare 1
campingvogn.
Det er noteret, at der skal ske godkendelse af Nordjyllands Beredskab på baggrund af en høring fra Aalborg
Kommune. Kan det forklares, hvordan der kan godkendes en udstykning af 10 grunde, uden at Beredskabet
er kontaktet?
Svar: Ikke imødekommet.
Den lokalplan, der har været i høring omhandler muligheden for udstykning af 10 sommerhusgrunde. Reguleringen af selve campingpladsen hører under lokalplan 9-6-103, og er således ikke omfattet af lokalplan 96-107. Siden vedtagelsen af lokalplan 9-6-103 i 2013 har kommunen ikke modtaget klager eller oplevet problemer med administrationen af planen.
I forbindelse med godkendelse af de nye vejanlæg, vil der blive taget stilling til behovet for en udvidelse af
den eksisterende kørebane, herunder forholdet til grøften. Matr. nr. 15a Hals by, Hals som vejen er beliggende på, er 8 meter bred og er i sin helhed udlagt til vejformål. Det vil sige, at vejen kan udvides efter behov inden for de 8 meter, og vejen må som udgangspunkt ikke bruges til andet end vej.
Det vurderes således, at der er tilstrækkelig rummelighed inden for det eksisterende udlagte 8 meter brede
vejudlæg/vejareal. Det vil sige, at der også er plads til bløde trafikanter, som gående og cyklende, således at
der kan ske en sikker trafikafvikling. Der vil fortsat være samme mulighed som i dag i forhold til at færdes
mellem Strandvejen og Kattegat ad Torndalstrand.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivls spørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
Det foreslås, at der laves en frivillig aftale om vedligeholdelse af vejen mellem lodsejerne. I mangel af aftale
mellem lodsejerne langs den private fællesvej om den fremadrettede drift og vedligeholdelse af vejen, finder
bestemmelserne i privatvejsloven, herunder evt. muligheden for afholdelse af vejsyn, anvendelse. Dette er
ikke noget, der kan medtages og aftales i en lokalplan.
En campingplads har en udlejningstilladelse der fastsætter en række forskellige forhold – herunder antallet
af campingenheder. I dag har Lagunen Hals Strand Camping 450 enheder. Dette vil med en virkeliggørelse
af lokalplanen reduceres til 370 enheder. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen har ejerne og Campingrådet
redegjort for pladsens belægningsprocenter og det fremtidige behov for at være en levedygtig plads. Fremadrettet vil en reduktion af pladsen betyde, at de campister der har benyttet arealet inden for lokalområdet
skal benytte andre dele af pladsen. Det er ikke noget der kan reguleres i lokalplanen, men i forbindelse med
driften af campingpladsen.
I forhold til Beredskabet er de – på lige fod med en lang række andre parter – høringspart i forbindelse med
udarbejdelse af planlægning.
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5. Indsigelse fra Helene Risager vedrørende tilkørsel til Torndalstrand for 10 sommerhuse. Overordnet må
det være af interesse, at de enkelte sommerhusområders særkende styrkes og bevares, for at fastholde og
tiltrække nye sommerhusejere. Torndalstrans særkende er: at der ikke er trafik fra venstre side, at vejen mod
Lagunen Camping er med hegn, vejstrækningen er lige med godt udsyn, udsynet og mængden af trafikstrømme gør, at den enkelte familie trygt kan lade børnene gå/løbe i eget tempo når de skal til og fra stranden med diverse, at vejen benyttes som ”hovedfærdselsåre” for gående trafik til og fra stranden for et meget
stort sommerhusområde. Vejen beskrives som 8 meter brede – dette er ikke korrekt. Vejens vedligehold
ændres markant ved at tilføje 10 ekstra huse på en strækning hvor der i dag er 17. Områdets særkende vil
forsvinde med de nye sommerhuse. Der er mange til salg skilte i et stort sommerhusområde.
Svar: Ikke imødekommet.
I forbindelse med godkendelse af de nye vejanlæg, vil der blive taget stilling til behovet for en udvidelse af
den eksisterende kørebane, herunder forholdet til grøften. Matr. nr. 15a Hals by, Hals som vejen er beliggende på, er 8 meter bred og er i sin helhed udlagt til vejformål. Det vil sige, at vejen kan udvides efter behov inden for de 8 meter, og vejen må som udgangspunkt ikke bruges til andet end vej.
Det vurderes således, at der er tilstrækkelig rummelighed inden for det eksisterende udlagte 8 meter brede
vejudlæg/vejareal. Det vil sige, at der også er plads til bløde trafikanter, som gående og cyklende, således at
der kan ske en sikker trafikafvikling.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende, vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivlsspørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere, af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
Det foreslås, at der laves en frivillig aftale om vedligeholdelse af vejen mellem lodsejerne. I mangel af aftale
mellem lodsejerne langs den private fællesvej om den fremadrettede drift og vedligeholdelse af vejen, finder
bestemmelserne i privatvejsloven, herunder evt. muligheden for afholdelse af vejsyn, anvendelse. Dette er
ikke noget der kan medtages og aftales i en lokalplan.
6. Indsigelse fra Lene og Ole Strøm Nielsen vedrørende vejretten til Torndalstrand. Det er i lokalplanen
anført, at det er vigtigt at få sikret vejadgangen mod syd frem for gennem campingpladsen. Forstår ikke vigtigheden af dette. Oversigtsforholdene ved udkørsel til Strandvejen er væsentligt bedre ved Campingpladsen
end ved Torndalstrand, især cykelstien. Der kan godt være adgang til stisystemet, selvom der ikke er vejadgang. Afsnit 7: det står anført at arealet øst for området er offentligt. Det er et fællesareal ejet af Torndal
Lodsejerforening. Betingelser for ibrugtagning i afsnit 12 – er det ikke en forudsætning, at den nye grundejerforening skal pålægges at købe en vejret til Torndalsstrand. Så vidt vides er det bygherrens ansvar: Har ikke
ophæng i lokalplanen.
Svar: Delvist imødekommet.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende, vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivlsspørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere, af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
I forhold til overkørslen til Strandvejen, så er det Aalborg Kommunes faglige vurdering, at de er acceptable
set i forhold til mængden af trafik.
Det er korrekt at arealet øst for området ikke er offentligt. I lokalplanens afsnit 7.1 slettes: ”det offentlige
naturareal”, og erstattes af ”naturarealet”.
7. Indsigelse fra Bente Søvind på bestyrelsens vegne i Torndal Lodsejerforening vedrørende udstykning af
10 sommerhusgrunde fra Lagunen Hals Strand Camping. Indsigelsen er for hovedpartens vedkommende
enslydende med indsigelse 4, jf. ovenfor. Dog er tilføjet, at i en avisartikel har Rådmand Hans Henrik Henriksen oplyst, at der har været en årelang strid mellem campingplads og naboer. Udstykning af grundene vil
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ikke som omtalt i artiklen, ligge som en bufferzone, idet udstykningerne ikke er placeret mellem de naboer
som føler sig generet og campingpladsen.
Kan kommunen forklare hvordan man kan tillade udstykning af sommerhusgrunde, når der er flere ubebyggede grunde til salg?
Står uforstående over for campingpladsens ejers udtalelse om, at sommerhusejerne har glæde af campingpladsens faciliteter?
Svar: Ikke imødekommet.
Den lokalplan, der har været i høring omhandler muligheden for udstykning af 10 sommerhusgrunde. Reguleringen af selve campingpladsen hører under lokalplan 9-6-103, og er således ikke omfattet af lokalplan 96-107. Siden vedtagelsen af lokalplan 9-6-103 i 2013 har kommunen ikke modtaget klager eller oplevet problemer med administrationen af planen.
I forbindelse med godkendelse af de nye vejanlæg, vil der blive taget stilling til behovet for en udvidelse af
den eksisterende kørebane, herunder forholdet til grøften. Matr. nr. 15a Hals by, Hals som vejen er beliggende på, er 8 meter bred og er i sin helhed udlagt til vejformål. Det vil sige, at vejen kan udvides efter behov inden for de 8 meter, og vejen må som udgangspunkt ikke bruges til andet end vej.
Det vurderes således, at der er tilstrækkelig rummelighed inden for det eksisterende udlagte 8 meter brede
vejudlæg/vejareal. Det vil sige, at der også er plads til bløde trafikanter, som gående og cyklende, således at
der kan ske en sikker trafikafvikling. Der vil fortsat være samme mulighed som i dag i forhold til at færdes
mellem Strandvejen og Kattegat ad Torndalstrand.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivls spørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
Det foreslås, at der laves en frivillig aftale om vedligeholdelse af vejen mellem lodsejerne. I mangel af aftale
mellem lodsejerne langs den private fællesvej om den fremadrettede drift og vedligeholdelse af vejen, finder
bestemmelserne i privatvejsloven, herunder evt. muligheden for afholdelse af vejsyn, anvendelse. Dette er
ikke noget, der kan medtages og aftales i en lokalplan.
En campingplads har en udlejningstilladelse der fastsætter en række forskellige forhold – herunder antallet
af campingenheder. I dag har Lagunen Hals Strand Camping 450 enheder. Dette vil med en virkeliggørelse
af lokalplanen reduceres til 370 enheder. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen har ejerne og Campingrådet
redegjort for pladsens belægningsprocenter og det fremtidige behov for at være en levedygtig plads. Fremadrettet vil en reduktion af pladsen betyde, at de campister der har benyttet arealet inden for lokalområdet
skal benytte andre dele af pladsen. Det er ikke noget der kan reguleres i lokalplanen, men i forbindelse med
driften af campingpladsen.
I forhold til Beredskabet er de – på lige fod med en lang række andre parter – høringspart i forbindelse med
udarbejdelse af planlægning.
Hvis de 10 grunde udstykkes og bebygges, er det et krav, at der etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte mod campingpladsen, hvilket visuelt vil skabe en buffer. For naboerne mod vest vil der fremadrettet komme en sommerhusgrund i stedet for campingvogne og telte, hvilket er en anden og mere permanent anvendelse.
Hvis grundejer ønsker at udstykke og sælge grundene er det som anden ejendomshandel den frie konkurrence, der styrer det. Men da der ikke er handlepligt ved en lokalplan, betyder det, at hvis arealet ikke ønskes udstykket, kan campingpladsen fortsætte som i dag.
Udtalelser fra campingpladsens ejer må stå for deres regning. Fra kommunens side er det ambitionen at
understøtte, det turisme knudepunkt der er i området Lagunen. Her har campingpladsen fx en minigolfbane,
der har en funktion, der rækker ud over campingpladsen.
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8. Indsigelse fra Carsten Jørsfeldt vedrørende udkørsel til Torndalstrand. Ejeren (red. af Lagunen Camping) har masser af plads på egen grund til at etablere vejforbindelse til Strandvejen. Men det er billigere at
overdrage omkostningerne og gener til genboerne. Det er opfattelsen, at der kommer flere udstykninger i
fremtiden, skal de også have udkørsel til Torndalstrand? Vejen er i forvejen stærkt trafikeret og med alt for
høje hastigheder. I sommermånederne er der megen trafikstøj og støvgener, nedsat fart vil gøre det muligt at
hænge vasketøj ud igen. Gives der trods protester mulighed for udstykning, må det kræves at der etableres
trafik chikaner på de sidste 100 meter til Strandvejen.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende, vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivlsspørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere, af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
I forhold til overkørslen til Strandvejen, så er det Aalborg Kommunes faglige vurdering, at de er acceptable
set i forhold til mængden af trafik.
I forhold til hastigheds dæmpende foranstaltninger, så vurderes der ikke at være behov for det, da der er tale
om en grusvej. Såfremt grundejerne ønsker at etablere chikaner, skal de selv foranledige og bekoste dette,
da vejen er en privat fællesvej.
Der er ikke mulighed for udstykning af flere sommerhusgrunde fra campingpladsen. I forbindelse med ønsket
om udstykning af grunde og dermed nedlæggelse af ca. 80 campingenheder, skulle der redegøres for den
videre drift af pladsen. I den forbindelse er det vurderet, at en campingplads med 370 enheder vil være en
levedygtig plads.
9. Indsigelse fra Bent Rasmussen kasserer for Torndal Lodsejerforening vedrørende udstykning af 10
sommerhusgrunde fra Lagunen Hals Strand Camping. Indsigelse er enslydende med indsigelse nr. 7. Dog er
tilføjet, at den eksisterende lokalplan ønskes overholdt. I 1982 gav man tilladelse til at Lagunen Strand Camping måtte nedlægge en 17 m bred vej samt en 5 meter bred sti som også var Torndal Lodsejerforenings
adgangssti – dette blev ikke sendt i høring. Ifølge By- og Landskabsforvaltningen er alle ikke lige for loven.
Der har været flere klager – men intet er sket.
Svar: Ikke imødekommet.
Den lokalplan, der har været i høring omhandler muligheden for udstykning af 10 sommerhusgrunde. Reguleringen af selve campingpladsen hører under lokalplan 9-6-103, og er således ikke omfattet af lokalplan 96-107. Siden vedtagelsen af lokalplan 9-6-103 i 2013 har kommunen ikke modtaget klager eller oplevet problemer med administrationen af planen.
I forbindelse med godkendelse af de nye vejanlæg, vil der blive taget stilling til behovet for en udvidelse af
den eksisterende kørebane, herunder forholdet til grøften. Matr. nr. 15a Hals by, Hals som vejen er beliggende på, er 8 meter bred og er i sin helhed udlagt til vejformål. Det vil sige, at vejen kan udvides efter behov inden for de 8 meter, og vejen må som udgangspunkt ikke bruges til andet end vej.
Det vurderes således, at der er tilstrækkelig rummelighed inden for det eksisterende udlagte 8 meter brede
vejudlæg/vejareal. Det vil sige, at der også er plads til bløde trafikanter, som gående og cyklende, således at
der kan ske en sikker trafikafvikling. Der vil fortsat være samme mulighed som i dag i forhold til at færdes
mellem Strandvejen og Kattegat ad Torndalstrand.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende vil det det være domstolene, der skal afgøre tvivls spørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
Det foreslås, at der laves en frivillig aftale om vedligeholdelse af vejen mellem lodsejerne. I mangel af aftale
mellem lodsejerne langs den private fællesvej om den fremadrettede drift og vedligeholdelse af vejen, finder
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bestemmelserne i privatvejsloven, herunder evt. muligheden for afholdelse af vejsyn, anvendelse. Dette er
ikke noget, der kan medtages og aftales i en lokalplan.
En campingplads har en udlejningstilladelse der fastsætter en række forskellige forhold – herunder antallet
af campingenheder. I dag har Lagunen Hals Strand Camping 450 enheder. Dette vil med en virkeliggørelse
af lokalplanen reduceres til 370 enheder. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen har ejerne og Campingrådet
redegjort for pladsens belægningsprocenter og det fremtidige behov for at være en levedygtig plads. Fremadrettet vil en reduktion af pladsen betyde, at de campister der har benyttet arealet inden for lokalområdet
skal benytte andre dele af pladsen. Det er ikke noget der kan reguleres i lokalplanen, men i forbindelse med
driften af campingpladsen.
I forhold til Beredskabet er de – på lige fod med en lang række andre parter – høringspart i forbindelse med
udarbejdelse af planlægning.
Hvis de 10 grunde udstykkes og bebygges, er det et krav, at der etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte mod campingpladsen, hvilket visuelt vil skabe en buffer. For naboerne mod vest vil der fremadrettet komme en sommerhusgrund i stedet for campingvogne og telte, hvilket er en anden og mere permanent anvendelse.
Hvis grundejer ønsker at udstykke og sælge grundene er det som anden ejendomshandel den frie konkurrence, der styrer det. Men da der ikke er handlepligt ved en lokalplan, betyder det, at hvis arealet ikke ønskes udstykket, kan campingpladsen fortsætte som i dag.
Udtalelser fra campingpladsens ejer må stå for deres regning. Fra kommunens side er det ambitionen at
understøtte, det turisme knudepunkt der er i området Lagunen. Her har campingpladsen fx en minigolfbane,
der har en funktion, der rækker ud over campingpladsen.
Den lokalplan, der har været i høring omhandler muligheden for udstykning af 10 sommerhusgrunde. Reguleringen af selve campingpladsen hører under lokalplan 9-6-103, og er således ikke omfattet af lokalplan 96-107. Siden vedtagelsen af lokalplan 9-6-103 i 2013 har kommunen ikke modtaget klager eller oplevet problemer med administrationen af planen. De tidligere sager er efter kommunens vurdering behandlet – blandt
andet i form af flere afgørelser fra Naturklagenævnet.
10. Indsigelse John Johansen vedrørende de trafikale forhold. Er meget imod udkørsel af 10 nye sommerhusgrunde til Torndalstrand. Har børn der færdes på vejen og der er mange gående på vejen. Der er blevet
for megen trafik her. Synes også, at det er synd, at ødelægge en meget gammel campingplads. Skulle det
alligevel ske, kan der laves udkørsel på hans egen vej i modsatte side af vores.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune er af den opfattelse, at den tinglyste deklaration fra 1959 og redegørelsen herom fra landinspektøren er gældende, og må således lægge til grund, at der er vejret fra det nye lokalplanområde til den
private fællesvej Torndalstrand. I sidste ende, vil det det være domstolene der skal afgøre tvivls spørgsmål
om vejret. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere, af også udstykninger fra den oprindelige ejendom.
I dag har Lagunen Hals Strand Camping 450 enheder. Dette vil med en virkeliggørelse af lokalplanen reduceres til 370 enheder. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen har ejerne og Campingrådet redegjort for pladsens belægningsprocenter og det fremtidige behov for at være en levedygtig plads. Her er det vurderet, at
en campingplads med 370 enheder er tilstrækkelig til at kunne have en god drift.
11. Indsigelse fra Bent Rasmussen vedrørende naturbeskyttelsesloven og kystnærhedszonen. Det nævnes
at naturbeskyttelsesloven har en forbudszone (300 meter), hvor der ikke må foretages ændring i tilstanden af
strandbredder eller andre arealer der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke
etableres hegn eller placeres campingvogne o.l., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Derudover har planloven nogle bestemmelser om kystnærhedszonen gældende fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet. Landets kystområder skal søges friholdt for
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Ny byzone og kystnær lokalisering kræver en
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særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Ingen nye sommerhusområder og fastholdelse af
eksisterende, offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Svar: Ikke imødekommet.
Strandbeskyttelseslinjen
Det er korrekt, at der er strandbeskyttelseslinjer langs kysten. I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog
Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og
klitfredningszoner fra normalt 100 m til som udgangspunkt 300 m. I områder, der er fastlagt som sommerhusområde, kunne beskyttelseslinjen, som altovervejende regel ikke fastlægges nærmere kysten end flugtende med sommerhusenes facade/gavl mod kysten. Strandbeskyttelseslinje er således nogle steder mindre
end 100 meter, hvilket er tilfældet flere steder ved sommerhusområderne langs Østkysten. I alle tilfælde er
den tinglyst de steder, hvor den er. På det omtalte areal er der ingen strandbeskyttelseslinje.
Kystnærhedszonen
Af planlovens §5b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone.
Lokalplanområdet er allerede beliggende i et sommerhusområde og altså ikke landzone. Området fastholdes
som et sommerhusområde, og der er således ingen ændring af dette. Ifølge planlovens §16 stk. 3 skal der,
for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der
skal ved bygningshøjder over 8,5 meter anføres en begrundelse for den større højde.
Lokalplanområdet er et fladt område præget af sommerhusbebyggelse og beplantning tæt på kysten. Med
de byggemuligheder der er i lokalplanen med 10 sommerhuse i 5-6,5 meters højde omgivet af beplantning,
eksisterende sommerhuse og campingplads, vurderes den visuelle indvirkning på omgivelserne ikke at ændres. Bebyggelsen vil ikke være mere synlig fra stranden/kysten end de eksisterende sommerhuse.
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Bilag:
Forslag til lokalplan 9-6-107 Sommerhuse, Torndalstrand, Landområde Hals
Indsigelser til forslag til lokalplan 9-6-107

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 35
11 af 61
11

Magistraten

Punkt 9.

Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart, 32 almene boliger til
handicappede ved Tornhøjgaardgrunden, Aalborg Øst. Himmerlands Boligforening
afd. 79 (Skema B)
2016-019019
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 4.882.040 kr. til 54.055.040 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 488.204 kr. til 5.405.504 kr., og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre:
Boligdel:
Himmerland Boligforening afd. nr. 79
Serviceareal: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen
Projekt:
Projektet er med på boligprogrammet 2015-17 med 32 ældreboliger og forventes indflyttet sommer 2018.
Siden Skema A blev godkendt i byråd den 29. februar 2016 er det sket yderligere bearbejdning og tilpasning
af konkurrenceprojektet. Efter licitationen har man måttet finde besparelser for 5,6 mio. kr. ekskl. moms.
Projektet indeholder fortsat 32 boliger med fælleshus og tilhørende servicearealer. Pga. besparelsesrunden
har det været nødvendigt at rette facaderne ud og derfor fjerne de tilbagetrukne altaner ved boligerne. Dette
2
betyder, at den enkelte bolig er blevet 3 m større og dermed tilsvarende højere husleje. I stedet for altaner
ved hver bolig etableres der to større fællesaltaner. Fælleshusarealerne er efter skema A-godkendelsen
2
blevet tillagt 100 m , hvilket også betyder en højere anskaffelsessum og husleje. Ældre- og Handicapudvalget har godkendt ændringerne i møde den 08. marts 2017. By- og Landskabsforvaltningen har løbende sikret, at bygningen og facadeudtrykket følger lokalplanens intentioner. Ud over ovennævnte besparelser/ændringer er facadebeklædningen blevet ændret, der er ændret på dør og vinduestyper, og der kommer
lettere beton i bagmurs- og skillevægselementer. By- og Landskabsforvaltningen har løbende sikret, at bygningen og facadeudtryk følger lokalplanens intentioner.

Skema

Byggeriets art

Antal boliger og størrelse

Skema A

Etagebyggeri

32 1-rums á ca. 65 m

Skema B

Etagebyggeri

32 1-rums á ca. 68 m

Husleje pr. måned

2

5.600 kr.

2

5.899 kr.

Projektet ligger inden for de rammer, der er fastlagt i den godkendte lokalplan 4-5-102.
Byggeriet opfylder energiklasse 2015 i Bygningsreglement 2015.
Økonomi:
2
Den samlede anskaffelsessum er i forhold til skema A steget på grund af der er tilført ekstra m .
2

Anskaffelsessummen pr. m fastholdes på 23.140 kr., svarende til det gældende rammebeløb for 2016. inkl.
2
energitillæg på 1.140 kr. pr. m .
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 13,2%, omkostninger 14,3% og håndværkerudgifter 72,5%.
Byggeriet skal finansieres inden for nævnte beløb og ifølge almenboligloven må rammebeløbet inkl. energitillæg godkendt ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C).
2

2

Den gennemsnitlige husleje er steget fra 1.034 kr. pr m til 1.041 kr. pr m kr. Heraf udgør kapitaludgifterne
2
763 kr., og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter ligger på 278 kr. pr. m pr. md.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering for boligdelen:
Anskaffelsessum
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- - - Kr. - - Skema A
Ændring

49.173.000
+ 4.882.040

43.272.240
+4.296.195

4.917.300
+ 488.204

Skema B

54.055.040

47.568.435

5.405.504

983.460
+97.641

Ikke beregnet

1.081.101 Maks.47.568.435

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantien er nu foreløbig beregnet af det långivende realkreditinstitut til 60,53% af lånebeløbet.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
Servicedel.
Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er fastholdt til 6.942.000 kr., svarende til skema A.
Anskaffelsessummen for servicearealerne skal finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. Staten giver
et tilskud til finansieringen på 40.000 kr. pr. tilknyttet ældrebolig, svarende til 1.280.000 kr. Ud over servicearealerne opføres et kommunalt aktivitetsareal.
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Bilag:
Oversigtskort
Tegninger Tornhøjgaard - skema B
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Punkt 10.

Godkendelse af ny vedtægt for Aalborg Kommunes Parkeringsfond
2016-015410
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ny vedtægt for Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Formål og baggrund
Aalborg Kommune har tidligere haft tre parkeringsfonde – en i Aalborg Midtby, en i Nibe By og en i Hals By.
Vedtægten for Aalborg Kommunes Parkeringsfond blev godkendt af Aalborg Byråd den 11. november 1996
og indeholder retningslinjerne for Aalborg Kommunes administration af cirkulære om kommunale parkeringsfonde. Vedtægten giver mulighed for, at der ved dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund i forbindelse med byggetilladelser kan indbetales til en kommunal parkeringsfond,
som forudsat i byggeloven.
Parkeringsfonden vil herefter omfatte hele kommunen. De områder, hvor der kan indbetales til parkeringsfonden, er geografisk afgrænset i kommuneplanen, ligesom de vejledende parkeringsnormer også findes
her.
Den nye vedtægt for Aalborg Kommunes Parkeringsfond svarer indholdsmæssigt til den tidligere gældende
vedtægt, men det er præciseret, at parkeringsfonden nu omfatter hele Aalborg Kommune, således at der kan
indbetales til parkeringsfonden inden for de områder, der er afgrænset geografisk i Kommuneplanen, herunder Nibe By og Hals By. Herudover er der sket en ajourføring af sprog, lovhenvisninger og beløb.
Den nye vedtægt træder i kraft den 1. juni 2017. Samtidig ophører administrationen efter den tidligere gældende vedtægt for Aalborg Kommunes Parkeringsfond og tidligere gældende vedtægter for parkeringsfonde
for henholdsvis Nibe By og Hals By.
Økonomi
Bidraget til parkeringsfonden fastsættes som et beløb for hver parkeringsplads, som grundejeren fritages for
at anlægge på egen grund (anlægsudgiften på kr. 22.000 + moms med tillæg af indeksregulering + grundværdien for 30 m² grundareal).
På ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, ansættes bidraget til et beløb, svarende til udgiften til etablering af en parkeringsplads i et parkeringsanlæg/parkeringshus (150.000 kr. +
moms med tillæg af indeksregulering + grundværdien for 20 m² grundareal).
Indbetalte bidrag til parkeringsfonden skal bruges til anlæg af erstatningsparkeringspladser/-anlæg senest
inden 5 år fra dispensationens meddelelse. Parkeringsfondens midler skal holdes regnskabsmæssigt adskilt
fra kommunens øvrige virksomhed i overensstemmelse med gældende regler.
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Bilag:
Ny Vedtægt for Aalborg Kommunes Parkeringsfond.docx
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Punkt 11.

Godkendelse af regnskab 2016 - Limfjordsbroen
2017-004177
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender regnskab 2016.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Broudvalget for Limfjordsbroen har godkendt regnskabet den 29. marts 2017. Driftsudgifter er på 5.538.181
kr., og statstilskuddet for 2016 er på 5.884.000 kr. Årets resultat er herefter 345.819 kr., som er opkrævet for
meget ved Vejdirektoratet.

Limfjordsbroen

Budget
2016

Regnskab
2016

Afvigelse

- - - Hele kr. - - Personaleudgifter ...............................
Vedligeholdelse .................................
Drift ....................................................

3.308.000
2.008.000
568.000

3.014.203
1.999.759
524.219

-293.797
-8.241
-43.781

I alt .....................................................

5.884.000

5.538.181

-345.819

- for meget opkrævet/+ for lidt opkrævet.

By- og Landskabsforvaltningen skal indsende Limfjordsbroens regnskab med revisionspåtegning og byrådets godkendelse til Vejdirektoratet.
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Bilag:
Limfjordsbroen - Regnskab 2016 - Erklæring
Limfjordsbroen - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016
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Punkt 12.

Godkendelse af budget 2018 - Limfjordsbroen
2017-004176
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender budget 2018 og budgetoverslag 2019-2027.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 46
1 afaf361

Magistraten

Sagsbeskrivelse
Udvalget for Limfjordsbroen har godkendt budget og budgetoverslag den 29. marts 2017.
Udover byrådets godkendelse skal budget og budgetoverslag godkendes af Vejdirektoratet.
Efterfølgende oversigt viser beløbene for regnskab 2016, budget 2017 og budget 2018.
Limfjordsbroen

Regnskab
2016

Budget
2017

Budget
2018

- - - 1.000. kr. - - Udgifter:
Personaleudgifter
Vedligeholdelse
Drift

3.014
2.000
524

3.308
1.568
568

3.320
3.370
620

I alt

5.538

5.444

7.310

I tilhørende bilag ses bemærkninger til budget 2018 og til budgetoverslag 2019-2027.
Særligt kan nævnes, at der i 2018 er budgetteret med 2 mio. kr. under vedligeholdelse til udskiftning af fendre samt lokale betonreparationer på strømpiller og klappiller.
Nedenfor ses Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2016:
Aktiver (1.000 kr.)

Ultimo 2016

Tilgodehavende ved Skat - moms
Bankindestående
Aktiver i alt

404
2.711
3.115

Passiver (1.000 kr.)

Ultimo 2016

Kortfristede gældsforpligtigelser:
Skyldig Vejdirektoratet vedr. tidligere år (ekskl. moms)
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)
Skyldige kreditorer
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)
Passiver i alt

1.642
432
974
67
3.115

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 47
2 afaf361

Magistraten
Bilag:
Limfjordsbroen - budgetforslag 2018, Broudvalget 290317
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Punkt 13.

Godkendelse af 1. behandling af indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest
2015-054206
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for
OSD 1432, Aalborg Sydvest med tilhørende miljørapport med henblik på en 12 ugers offentlighedsperiode
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen kan ikke anbefale, at forslag til indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i OSD 1432, Aalborg Sydvest godkendes med henblik på udsendelse i 12 ugers
offentlighedsperiode, idet de ønsker, at beregningerne af sårbare nærzone skal ske efter
gennemsnitsbetragtninger og ikke efter maksimalbetragtninger, hvilket er i konflikt med
proportionalitetsprincippet som beskrevet i Naturstyrelsens vejledning om indsatsplanlægning, dateret 21.
april 2015.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl kan ikke anbefale indstillingen og tilslutter sig bemærkningerne fra
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen.
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Sagsbeskrivelse
Planforslaget omfatter indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i område med særlige drikkevandsinteresser
nr. 1432 (OSD 1432), Aalborg Sydvest, herunder 9 almene vandværker, der indvinder fra 14 kildepladser, jf.
3
bilag 3. Vandværkerne i området har tilsammen tilladelse til at indvinde ca. 4,7 mio. m grundvand årligt,
hvilket svarer til ca. 30 % af indvindingen fra almene vandværker i Aalborg Kommune. Vandværkerne forsyner bl.a. Aalborg Midtby og Aalborg Sydvest-området med drikkevand.
Der er 5 indvindingsoplande, der strækker sig henover kommunegrænsen til Rebild Kommune. Forslag til
indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest er kun gældende for den del af indvindingsoplandene, der er
beliggende i Aalborg Kommune.
Grundvandsbeskyttelse
Indsatsplaner udarbejdes med udgangspunkt i statens grundvandskortlægning. Staten udpeger bl.a., hvilke
områder, der er sårbare over for nitrat samt inden for hvilke områder, der skal gøres en ekstra indsats for at
beskytte grundvandet (indsatsområder).
Aalborg Kommunes fastlæggelse af områder, der skal beskyttes mod forurening, udspringer af princippet
om, at stor beskyttelse tæt ved boringerne giver en hurtigere effekt og påvirker færrest mulige lodsejere,
frem for en mere moderat indsats over et større område. Planforslaget bygger på Aalborg Kommunes målsætning om at sikre, at forsyningen med drikkevand i kommunen kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand. For at opfylde denne målsætning er der i planforslaget fastlagt målsætninger for nitrat og miljøfremmede stoffer.
Deklarationer og eksisterende skov
Siden midten af 1980’erne er der i samarbejde med staten arbejdet med grundvandsbeskyttelse og skovrejsning i Drastrup-området, hvor der er tinglyst dyrkningsdeklarationer til beskyttelse af grundvandet, jf. bilag
6. Denne grundvandsbeskyttelse har haft indflydelse på det aktuelle beskyttelsesbehov ved Aalborg,
Drastrup, Frejlev Vandværk, Kildeplads Syd og Svenstrup Vandværk, Atletikvej. I 2001 er der vedtaget en
delindsatsplan for at sikre nærområdet omkring kildepladsen Aalborg Vand, Drastrup.
Beskyttelseszoner
Der er i planforslaget fastlagt beskyttelseszoner for de vandværker, hvor der skal gennemføres en langsigtet
grundvandsbeskyttelse af grundvandet mod nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer. Behovet for beskyttelse er ved hvert enkelt vandværk fastlagt ud fra en konkret vurdering af sårbarhed, vandkvalitet samt
arealanvendelsen m.m.
Ved de fleste vandværker har der vist sig et behov for at beskytte både over for nitrat og miljøfremmede
stoffer herunder pesticider. Her gennemføres grundvandsbeskyttelsen ved tinglysning af dyrkningsrestriktioner, som jf. indsatsplanens målsætninger betyder, at det skal sikres, at den gennemsnitlige udvaskning af
nitrat fra rodzonen på matrikelniveau ikke overstiger 25 mg/liter samt ingen anvendelse og håndtering af
miljøfremmede stoffer. Samlet set udgør beskyttelseszonerne, hvor der skal beskyttes over for nitrat og miljøfremmede stoffer, 271 hektar og berører ca. 27 lodsejere med jord i omdrift.
Ved Svenstrup Vandværk, Atletikvej har der vist sig behov for alene at gennemføre beskyttelse over for miljøfremmede stoffer inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Det betyder, at der skal tinglyses
dyrkningsrestriktioner, som, jf. indsatsplanens målsætninger, betyder, at der ikke må anvendes og håndteres
miljøfremmede stoffer. BNBO udgør 15 hektar og berører 2 lodsejere med jord i omdrift.
Det er vandværkerne, der skal forhandle aftaler om dyrkningsrestriktioner med de berørte lodsejere. Vandværkerne arbejder for at opnå frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med lodsejerne. Hvis ikke der kan
opnås en frivillig aftale, gennemfører Aalborg Kommune påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a.
På 5 kildepladser er vandværkernes indsatser rettet mod byområdet, der ligger i kildepladszonen, jf. bilag 3.
Ved disse vandværker skal der ikke gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse via dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord, hvilket er årsagen til, at der ikke er fastlagt en beskyttelseszone for disse vandværker.
Vandværkerne er i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan kategoriseret som ”tæt by eller spredt by” vandværk.
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Indsatsplan i Rebild Kommune
Aalborg Byråd godkendte den 24. juni 2013 (punkt 1) fremsendelsen af indsigelse mod Rebild Kommunes
forslag til indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest. Aalborg Kommune havde i høringsperioden i 2013
ikke igangsat indsatsplanlægningen i Aalborg Kommunes del af OSD 1432, Aalborg Sydvest, og gjorde derfor indsigelse på baggrund af foreløbige vurderinger. Indsigelsen indeholdt en foreløbig vurdering af hvilke
arealer i Rebild Kommune, der skulle omfattes af en indsats med hensyn til arealanvendelsen for at beskytte
de to berørte vandværker (AFV Nibe og Sønderholm Vandværk).
Efter at Aalborg Kommune har fastlagt den nødvendige indsats har det vist sig, at beskyttelsen af de almene
vandværker kan gennemføres inden for Aalborg Kommunes grænser. Samtidig har Rebild Kommune i det
reviderede forslag til indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest inddraget og illustreret indvindingsoplandene. Det betyder, at indvindingsoplandene er omfattet af Rebild Kommunes retningslinjer for myndighedsbehandling, og at der dermed tages højde for disse i Rebild Kommunes sagsbehandling.
På den baggrund godkendte Byrådet den 26. september 2016 (punkt 9), at Aalborg Kommune ikke gjorde
indsigelse mod Rebild Kommunes opdaterede udkast til indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest.
Den 23. marts 2017 har Rebild Kommune orienteret Region Nordjylland om, at der ikke længere er behov
for, at Region Nordjylland forestår mægling mellem Aalborg Kommune og Rebild Kommune.
Miljøvurdering
Der er i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen viser, at planforslaget har flere positive indvirkninger på miljøet, og at der samtidig
ikke er identificeret væsentlige negative konsekvenser for miljøet, jf. bilag 2.
Økonomi
Nogle af de kommunale indsatser i planforslaget vil give en øget udgift i kommunen. Aalborg Kommune har
vurderet, hvilke økonomiske konsekvenser vedtagelsen af indsatsplanen vil få for Aalborg Kommune, jf.
bilag 5. Der er nogle kommunale indsatser, som vil medføre en øget udgift til sagsbehandling eller anlæg,
hvor det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at vurdere udgiften.
Af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Aalborg Sydvest fremgår det, at der skal føres tilsyn
med boringer beliggende inden for indvindingsopland og følges op, hvis ikke boringerne lever op til gældende lovkrav. Ved vedtagelsen af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydvest vil det betyde en
øget sagsbehandlingsudgift i Miljø- og Energiforvaltningen på omkring 650.000 kr. Udgiften kan ikke afholdes inden for eksisterende budget.
Med baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at By- og Landskabsforvaltningens udgifter til pålæg af
rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvor der ikke kan opnås frivillige aftaler, vil
udgøre mellem 300.000-600.000 kr. Udgiften vil afhænge af, hvor mange sager, der ikke kan gennemføres
som frivillig aftaler. Udgifter i forbindelse med de tilhørende åstedsforretninger afholdes af Miljø- og Energiforvaltningen, hvor omkostningen anslås til ligge mellem 150.000-300.000 kr.
Grundvandsrådet
Grundvandsrådet har i møde den 2. marts 2017 drøftet planforslaget. Grundvandsrådets bemærkninger har
givet anledning til nogle faktuelle rettelser i planen. Referatet fra grundvandsrådsmødet er vedlagt som bilag
4.
Det videre forløb
Efter 1. behandling i byrådet skal planforslaget sendes i 12 ugers offentlig høring fra maj – august 2017.
Efter høringsperioden skal indsigelserne behandles, og inden endelig vedtagelse af planen, skal det reviderede planforslag forelægges grundvandsrådet til orientering. Herefter skal planforslaget endelig godkendes
af byrådet. Efter vedtagelsen vil der ske en orientering af direkte berørte lodsejere.
Digital indsatsplan
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En PDF-version af indsatsplanen er vedlagt som bilag 1. I PDF-versionen er det ikke muligt at klikke på links,
og det er dermed heller ikke muligt at se alle bilag. Den digital version af indsatsplanen med alle bilag kan
ses via følgende web-adresse: http://aalborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=92.
Samlet vurdering
I planforslaget er der fastlagt beskyttelseszoner inden for, hvilke planforslagets målsætninger er gældende.
Ved hovedparten af de vandværkerne, hvor der gennemføres en lagsigtet grundvandsbeskyttelse, skal det
sikres, at den gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra rodzonen på matrikelniveau ikke overstiger 25 mg/liter
samt ingen anvendelse af miljøfremmede stoffer. Ved et enkelt vandværk er det vurderet, at der ikke skal
gennemføres en indsats over for nitrat, men at der skal gennemføres en beskyttelsesindsats over for miljøfremmede stoffer i BNBO.
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at forslag til indsatsplanen for Aalborg Sydvest-området har flere
positive indvirkninger på miljøet, og at der samtidig ikke er identificeret væsentlige negative konsekvenser for
miljøet.
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Bilag:
Bilag 1 - Forslag til indsatsplan for OSD 1432, Aalborg SV
Bilag 2 - Miljørapport - Miljøvurdering af indsatsplan for OSD 1432, Aalborg SV
Bilag 3 - Oversigtskort
Bilag 4 - Referat fra Grundvandsrådsmøde den 2. marts 2017
Bilag 5 - Økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune
Bilag 6 - Deklarationer og skov (Aalborg SV)
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Punkt 14.

Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, grundvandsbeskyttelse 2018
2017-008244
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takst for 2018 for deltagelse i det private
Vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser, Hals.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstillet følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder omkring grundvandsbeskyttelse. ”
Mål:
Grundvandsbeskyttelse ved deltagelse i et grundvandssamarbejde
Aktiviteter
Til opnåelse af målet vedrørende grundvandsbeskyttelse skal vandværkerne i Aalborg Kommune deltage i et grundvandssamarbejde. Som udgangspunkt skal følgende vandværker deltage i følgende samarbejder:
 Vandværkerne i Hals-området skal deltage i samarbejde om grundvandsbeskyttelse
OSD 17, Hals. Samarbejdet skal udføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse
3
med indsatsplanen for Hals-området. Bidrag til vandsamarbejdet (kr./m ) skal godkendes af byrådet. ”
Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1469, Hals har
Vandsamarbejde Hals på møde den 8. november 2016 drøftet bidrag til grundvandsbeskyttelse for 2018.
I overensstemmelse med forslag fra vandværkerne i Hals-området foreslås følgende fastsættelse af taksten
for 2018, ekskl. moms:
Takst for 2018 ........................................................................................................

1,50 kr. pr. m

3

3

Taksten for 2017 er sænket med 0,10 kr. i forhold til taksten i 2016 på 1,60 kr. pr. m .
Med taksten for 2018 forventes et samlet årligt indtægtsbudget for vandværkerne i Hals-området på ca. 1
mio. kr. til grundvandsbeskyttelse.
Aalborg Kommune er i gang med at revidere indsatsplanen for Hals-området. Planen forventes vedtaget
inden sommerferien 2017. Når den reviderede indsatsplan er vedtaget, skal der udarbejdes et budget for
gennemførelse af indsatserne i indsatsplanen med henblik på fastsættelse af de fremtidige takster for grundvandsbeskyttelse.
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Bilag:
Brev til Ulsted Ålebæk Vandværk - takster for grundvandsbeskyttelse i 2018
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Punkt 15.

Godkendelse af ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter for Aalborg Vand A/S og
Aalborg Kloak A/S
2015-057934
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for
Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S samt at honorarer til forbrugerrepræsentanter fastsættes som
koncernhonorar i lighed med de generalforsamlingsvalgte.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 01.05.2017
kl. 09.00

Side 57
1 afaf361

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede i mødet den 15. juni 2015 (punkt 11) at omdanne vandkoncernen til ny struktur, og at
bestyrelsen for selskaberne i Aalborg Vandkoncern udgøres af en gennemgående enhedsbestyrelse med 8
generalforsamlingsvalgte medlemmer, der for nuværende er udpeget fra Aalborg Byråd. Tillige hermed op til
4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Vand Holding A/S, op til 4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg
Service A/ S samt 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S og 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg
Kloak A/S.
De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges med baggrund i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012
om forbrugerindflydelse i vandselskaberne og er en konsekvens af vandsektorlovens krav om selskabsgørelse tilbage i 2010.
Efter bekendtgørelsen § 4, stk. 4 er der mulighed for valg af fælles forbrugerrepræsentanter, således at det
er de samme 2 forbrugerrepræsentanter, der indgår i bestyrelsen for henholdsvis Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S.
Årsagen til, at der foreslås denne ændring er, at valg af fælles forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S
og Aalborg Kloak A/S i højere grad vil understøtte baggrunden for Magistratens beslutning om strukturændring i Vandkoncernen, nemlig at styrke realiseringen af koncerntankegangen og for at skabe en sammenhængende ledelseskæde.
Det indstilles derfor, at stiftelsesgrundlag og vedtægter for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S ændres,
således at denne mulighed udnyttes ved, at der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter, der repræsenterer
såvel de forbrugere, der aftager vand, som de forbrugere der aftager kloakydelser.
Den ændrede repræsentationsform kræver ændring af vedtægter og stiftelsesgrundlag, som anført i vedlagte bilag.
I medfør af Aalborg Byråds beslutning den 14. december 2015 (punkt 20) om at fastsætte honoraret til de
generalforsamlingsvalgte som et koncernhonorar, foreslås det, at honoraret til de forbrugervalgte repræsentanter tilsvarende fastsættes som et koncernhonorar.
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Bilag:
Aalborg Vand A/S - Stiftelsesgrundlag/Selskabsgrundlag 2017
Aalborg Kloak A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag 2017
Aalborg Vand A/S - Vedtægter 2017
Aalborg Kloak A/S - vedtægter 2017
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Punkt 16.

Eventuelt
Beslutning:
Magistratens møde den 8. maj 2017 begynder kl. 11.00 og holdes i Medborgerhuset.
Borgermødet om Budgetforslag 2018, mandag den 25. september 2017 kl. 19.00, holdes i
Atletikhallen i Gigantium.
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Punkt 17.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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