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Tid

Torsdag 4. maj 2017, kl. 08.30

Sted

Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Afbud

Mariann Nørgaard

Til stede

Christian Korsgaard, Jens Toft-Nielsen, John Gregers Nielsen, Kirsten Algren, Rose
Marie Sloth Hansen, Hans Henrik Henriksen

Øvrige
deltagere

Direktør Christian Bjerg, Jurist Bettina Vitnes, Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen deltog
under pkt. 2-7,, Stadsingeniør Svend Erik Pedersen deltog under pkt. 8, Civilingeniør
Jesper Schultz deltog under pkt. 8,, Afdelingsleder Torben Kjeldgaard deltog under pkt. 10,,
Økonomichef Anders Fokdal deltog under pkt. 17.

Øvrige
oplysninger

By- og Landskabsudvalget

Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport),
Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse)
2014-2818
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 17. september 2014 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 1. oktober – 5. november 2014.
Der blev afholdt et informationsmøde i Farstrup den 26. november 2014
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten på møde 26. maj 2016 (punkt 11)
Link til digitale planer
Lokalplan 10-7-103
Kommuneplantillæg 10.014
Oversigtskort

Formål og baggrund
Nørrekær Enge er et af de ni områder, der blev peget på til opstilling af vindmøller i vindmølleplanen fra september 2013. På baggrund heraf har kommunen modtaget en ansøgning om opstilling af 16 vindmøller i
Nørrekær Enge.
Nørrekær Enge er beliggende hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg. I 2009 blev
der opstillet 13 vindmøller i Nørrekær Enge – 7 i Vesthimmerlands Kommune og 6 i Aalborg Kommune. I
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kommuneplanen er det fastlagt, at yderligere planlægning i området skal ske i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, så der kan udarbejdes et sammenhængende og ensartet projektet hen over kommunegrænsen.
I forbindelse med fordebatten blev det fra kommunernes side præciseret, at det var en forudsætning for
igangsætning af den egentlige planproces, at der skulle være enighed om ét projekt for hele området – et
projekt der omfattede både Vattenfalls projekt og de private lodsejeres projekter.
Dette fælles projekt modtog kommunerne i marts 2016. Det består af i alt 40 vindmøller – 24 i Vesthimmerlands Kommune og 16 i Aalborg Kommune.
Ud over hovedforslaget på 40 vindmøller gennemgås i Miljørapporten 4 forskellige scenarier/alternativer med
et færre antal vindmøller (henholdsvis 28, 34, 36 og 37).
Kommuneplantillæggets indhold
I kommuneplanens hovedstruktur er der under hovedtemaet ”Det åbne land” fastlagt, at Aalborg skal være
en klima- og energiansvarlig kommune. I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængig af fossile brændsler
og 80% af elforbruget skal dækkes af strøm produceret af vindmøller.
Opstilling af vindmøller til at realisere klimamålene kan have konsekvenser for naboer, den visuelle oplevelse af landskabet mv. Det betyder, at kommunen i nogle områder må gå på kompromis med nogle andre
interesser i det åbne land. Kommunen prioriterer således placeringen af energianlæg i det åbne land.
I forbindelse med planlægningen udarbejdes kommuneplantillæg 10.014, med følgende indhold.
Kommuneplanens retningslinjer tilpasses det konkrete projekt med opstilling af 16 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter ved Nørrekær Enge. Det berører følgende retningslinjer:





14.2.1 Vindmøller; afgrænsning og det maksimale antal vindmøller.
14.2.4 Vindmøller, udformning og udseende. I Nørrekær Enge skal forholdet mellem rotordiameter og
navhøjden være minimum 10%. Desuden tilføjes, at mølleopstillers/-ejers logo må være synligt på
vindmøllehuset.
14.2.15 Vindmøller Nørrekær Enge; Ny retningslinje – 6-22 vindmøller på maksimalt 150 meter.
11.2.3 Øvrige landområder; Vindmølleområdet udtages af afgrænsningen.

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




10.7.V1 Vindmøller Nørrekær Enge; Geografisk afgrænsning, 6-22 møller op til 150 meter, fem parallelle rækker.
10.7.L1 Kølby; Ny ramme for Kølby, hvor afgrænsningen er reduceret mod nord.
10.7.4.B.3 Kølby; kommuneplanrammen udgår.

Ud over de nævnte retningslinjer og rammer berører området til vindmøller andre udpegninger i kommuneplanen, men dog ikke forhold der er uforenelige.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der muliggør opstilling af 16 vindmøller med en totalhøjde på op til
150 meter i Nørrekær Enge. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes placering under hensyntagen til naboer
samt landskabs- og naturinteresser, ligesom der er sikret vejadgange til området og de enkelte vindmøller.
Desuden er der fastsat bestemmelser i forhold til at sikre et ensartet udseende af vindmøllerne i forhold til
bl.a. højde, dimensioner og afmærkning, samt krav til reetablering af området.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 10-7-101 Vindmøllepark ved Nørrekær Enge,
Landområde Nibe. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 10-7-103 i forbindelse med den endelige godkendelse.
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Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
Kommunen har udarbejdet en (samlet) miljørapport for planforslagene.
I miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan miljøpåvirkningerne skal overvåges.
Miljørapporten er integreret som en del af VVM-redegørelsen, som foreligger som et særskilt dokument
”Vindmøller ved Nørrekær Enge II – Miljørapport”. Som en del af miljørapporten er lavet en særskilt visualiseringsrapport, der blandt andet viser sammenhængen mellem både hovedforslaget på 40 vindmøller og de
fire alternativer i forhold til naboer, landskaber Næsborg Kirke, eksisterende vindmøller mv.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Forslaget omfatter projekt opført på ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet” bilag 1, pkt. 38 vedr. ”Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller med
flere end 3 møller”. Projektet er derfor VVM-pligtigt og der er udarbejdet en VVM-redegørelse, som er indeholdt i Miljørapporten nævnt ovenfor - ”Vindmøller ved Nørrekær Enge II – Miljørapport”.
Her er der gjort rede for alle de miljøpåvirkninger, der følger af etableringen af den pågældende vindmøllepark med 16 vindmøller – samt de udvalgte alternativer. Der har været særlig fokus på vindmøllernes påvirkninger ved nabobeboelser i form af støj og skygge samt vindmøllernes visuelle påvirkning ved naboer, på
landskabet og samspillet med eksisterende møller. Endvidere har der været fokus på naturinteresserne i
området – fugle, flagermus og beskyttede naturtyper.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Den grønne ordning i VE-loven giver kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at
dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og informative aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes ud fra størrelsen på de opsatte vindmøller, og forventes i
dette projekt at udgøre ca. 5 mio. kroner.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 10.014 Vindmøller Nørrekær Enge
Udkast til Lokalplan 10-7-103, Nørrekær Enge II
Vindmøller Nørrekær Enge II - Ikke-teknisk resume
Vindmøller Nørrekær Enge II - Miljørapport
Vindmøller Nørrekær Enge II - Visualiseringsrapport
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Punkt 3.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen,
Hasseris (2. forelæggelse)
2013-38084
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
• Kommuneplantillæg 3.017 endeligt med nedenstående ændringer.
• Lokalplan 3-3-110 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I rammeområde 3.3.D1 for delområde 2 ændres max. antal etager fra 2 til 1½ etage.
Forslag til ændringer i lokalplan
For bedre at sikre byggeriets indpasning i området anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at indsigelser
vedrørende taghældning og etager imødekommes ved kun at tillade sadeltag samt max 1½ etage med trempel.
Lokalplanens redegørelse
• I lokalplanens redegørelse konsekvensrettes det tilladte antal etager til 1½ med udnyttet tagetage og trempel.
Lokalplanens bestemmelser
• I pkt. 5.2 ændres etageantallet fra 2 til 1½ etage med udnyttet tagetage og trempel på max 1 meter.
• I pkt. 6.4 ændres bestemmelsen om tagudformning til, at tage kun må udføres som sadeltage, samt at tage skal
have en hældning på 45° - 50°.

Ændringerne vurderes ikke at berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, og
vurderes derfor ikke at kræve fornyet høring i henhold til lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales
Mariann Nørgaard var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.05.2017
kl. 08.30

Side 7
1 af 38
6

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 6. maj 2014 (punkt 5).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 8. december 2016 (punkt 5)
Magistratens møde 19. december 2016 (punkt 7)
Byrådets møde 9. januar 2017 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 18. januar til og med 15. marts 2017.
Link til digitale planer

Lokalplan 3-3-110
Kommuneplantilllæg 3-017

Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at fastlægge rammerne for en ændret byggemulighed for et boligområde i den
sydlige del af Gl. Hasseris.
Lokalplanområdet skal primært anvendes til boligformål og åbner muligheden for at opføre 24 tæt-lav boliger
(rækkehuse). Den gældende lokalplan giver mulighed for 6 åben-lav, hvorfor der skal laves en ny lokalplan
og tillæg til kommuneplanen, så plangrundlaget stemmer overens med projektet.
Kommuneplantillæggets indhold
Området er omfattet af kommuneplanrammen 3.3.D1 Gl. Hasseris.
Kommuneplantillægget deler kommuneplanramme 3.3.D1 Gl. Hasseris op i 2 delområder, henholdsvis delområde 1 og 2.
Rammerne for delområde 1 er uændrede.
Rammerne for delområde 2 ændrer bebyggelsesprocenten fra maks. 25 til 30.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på 30 i området som helhed og en højde på maksimalt 8,5 m i
op til 1½ etage med trempel.
Lokalplanen sikrer samtidig, at bebyggelsen orienteres øst-vest, som i resten af Gl. Hasseris Landsby.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hasseris Enge Syd og Bygaden, der begge kobler sig på henholdsvis et sydligt og nordligt fælles parkeringsareal. Den nordlige stamvej kan udformes efter principper
”shared space”.
Der skal anlægges minimum 1,2 parkeringspladser pr. bolig, men der skal udlægges areal til parkering svarende til 1,5 pladser pr. bolig.
Ophævelse af lokalplan
Med godkendelse af Lokalplan 3-3-110 ophæves Lokalplan 05-022 for den del, der omfattes af den nye lokalplan.
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.
2.
3.
4.
5.

Lars Stenbygaard, Formand for Gl. Hasseris Landsbyforening, Bygaden 11, 9000 Aalborg
Allan K. Hansen, Klokkestabelen 29, 9000 Aalborg
Jan Ipland, Formand for bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening
Ole Engen, Bygaden 46, 9000 Aalborg og Louise og Mikkel Brøndum, Bygaden 48, 9000 Aalborg
Louise Brøndum og Mikkel Brøndum, Bygaden 48, 9000 Aalborg

Samtlige henvendelser er behandlet tematisk. Indsigelserne kan ses i deres fulde længde i bilaget.
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Indpasning i landsbymiljøet, materialevalg og byggestil:
Alle indsigere bemærker, at bestemmelserne i lokalplanforslaget er en manglende respekt for bevaringshensynene i Gl. Hasseris og for landsbymiljøet. Der henvises til Skrænthusene, Bygaden 27-31, hvor bebyggelsen ikke er indpasset i landsbymiljøet. Det frygtes med lokalplanens bestemmelser om bygningshøjde, etageantal og tagform, at den kommende bebyggelse i Byengen vil få samme bygningsudtryk som Skrænthusene.
Ligeledes henviser indsigerne (ad. 1 og 2) til, at bestemmelserne om materialevalg afviger fra den generelle
byggestil i Gl. Hasseris Landsby.
Indsiger (ad. 4) bemærker, at der ikke vil være en naturlig overgang mellem den gamle landsbystruktur og de
nye boligområder i Hasseris og Sofiendal Enge, da lokalplanforslaget tillader en meget bombastisk byggestil.
Da bebyggelsen og lokalplanområdet for lokalplan 3-3-110 er placeret i udkanten af Gl. Hasseris Landsby og
lokalplanområdet for den bevarende lokalplan for Gl. Hasseris (lokalplan 05-022) vurderer By- og Landskabsforvaltningen, at området kan bære et mere moderne bygningsudtryk i overgangen mellem Hasseris
Enge, Skalborg og Gl. Hasseris.
Der foreslås dog en ændring af lokalplanforslagets bestemmelser vedr. tagform til kun at kunne udføres som
sadeltage med en hældning på 45°-50°, samt at bygninger i lokalplanområdet kun kan opføres i 1½ etage
med en trempel på max 1 meter, så bebyggelsen skalamæssigt passer bedre ind i landsbykarakteren. Dermed opnås en blidere overgang mellem landsbyen og det nyere område ved Hasseris Enge og Sofiendal
Enge, samt at bebyggelsen vil have samme taghældning og tagform, som den generelle bebyggelse i Gl.
Hasseris.
Lokalplanforslagets bestemmelser om materialer svarer til bestemmelserne om materialer i den bevarende
lokalplan for Gl. Hasseris (lokalplan 05-022).
Fortætning og øget bebyggelsesprocent:
Indsigerne henviser til, at der med lokalplanforslaget sker en forøgelse af bebyggelsesprocenten og dermed
en fortætning i området, som også understreges af et højere byggeri end det typisk tilladte i Gl. Hasseris
Landsby. Indsigerne mener, at en fortætning af området kan medføre en forringelse af landsbymiljøet.
Ved en tæt-lav boligbebyggelse tillades ofte en højere bebyggelsesprocent end ved åben-lav boligbebyggelse. I lokalplanforslaget tillades en bebyggelsesprocent på maks. 30 for området som helhed, hvilket iht. bygningsreglementet er det tilladte for et åben-lavt område. Derimod er en bebyggelsesprocent på maks. 40 det
tilladte for tæt-lav bebyggelse, hvis ikke andet bestemmes i en lokalplan.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at ved en bebyggelsesprocent på 30 vil området fremstå forholdsvis åbent og ikke fortætte landsbymiljøet. Med den ændrede bestemmelse om saddeltag vil bebyggelsen
ligeledes syne mere åbent og mindske eventuelle skyggepåvirkninger.
Bevaringsværdigt beplantning:
Indsigerne (ad. 3, 4 og 5) henviser til, at lokalplanforslaget tilsidesætter hensynet til bevaringsværdigt beplantning inden for lokalplanområdet.
Den nævnte beplantning er i lokalplan 05-022 angivet som nyplantning og dermed ikke som bevaringsværdigt. Der er ikke registreret bevaringsværdigt beplantning inden for lokalplanområdet (lokalplanforslag 3-3110), hvorfor der ikke er medtaget bestemmelser herom.
Kommunens beslutning om ikke at afholde fordebat:
Indsiger (ad. 3) bemærker, at der ikke har været afholdt en fordebat forud for udarbejdelsen af lokalplanen
for Byengen. Der henvises til, at en fortætning af Gl. Hasseris ikke fremgår af Planstrategi 2016. Derfor skulle kommunen have afholdt en fordebat for borgerne i området. Indsigerne (ad. 4 og 5) ønsker, at der indkaldes til et åbent borgermøde om planerne for Byengen.
By- og Landskabsforvaltningen har efterfølgende været i dialog med indsigere/repræsentanter fra Gl. Hasseris Landsbyforening, hvor lokalplanforslaget er blev drøftet.
Iht. Lov om planlægning § 23c kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der
ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan
kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer og forslag m.v.
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By- og Landskabsforvaltningen har vurderet, at lokalplanforslaget forudsatte mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, da ændringerne kun får indvirkning på et mindre område og da området ligger i udkanten
af landsbymiljøet og dermed ikke medfører væsentlig ændringer i dette miljø.
Grusvej:
Indsigerne (ad. 4 og 5) ønsker, at grusvejen til Bygaden, der afgrænser lokalplanområdet mod nord ikke
belastes af det nye byggeri inden for lokalplanområdet, samt at den lukkes af mod den nye bebyggelse.
Den nævnte grusvej er ikke en del af lokalplanområdet (lokalplanforslag 3-3-110). Lokalplanområdet får direkte adgang fra Bygaden og Hasseris Enge. Der etableres en afsætningsplads til de 5 nordligste boliger
inden for lokalplanområdet. Afsætningspladsen betjenes via grusvejen. By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at afsætningspladsen ikke vil medføre væsentlig øget trafik på grusvejen.

Øget trafikbelastning:
Indsigerne (ad. 2 og 3) bemærker, at der i planlægningen for Byengen ikke er taget hensyn til den øgede
trafikbelastning på Bygaden og Skelagervej, som det nye byggeri vil medføre. Der ønskes en redegørelse for
trafikale tiltag, som kan sikre fremkommelighed og undgå trafikpropper.
Bygaden og Skelagervej vurderes, at kunne klare en øget trafik. I 2013 blev der målt 7.200 køretøjer i døgnet på Skelagervej øst for Hasserisvej. Kapaciteten for Skelagervej er endnu ikke opbrugt.
Bygaden nord for Skelagervej er trafiksaneret med 50 Km/t bump, mens vejen er lettere kurvet og har et
smalt forløb. Der er skiltet med lastbilkørsel forbudt gældende for gennemkørende trafik. Bygaden er desuden planlagt for en fremtidig gældende hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Trafiktællinger fra 2014 viser, at
der kører ca. 2.900 køretøjer i døgnet langs strækningen, mens der i 2005 blev målt ca. 3.100 køretøjer i
døgnet. Gennemsnitshastigheden på Bygaden nord for Skelagervej er blevet målt til 41,7 km/t mens 85 % af
alle køretøjer kørte med en hastighed på 48,6 km/t, hvilket i begge tilfælde er under den gældende hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Bygaden forbinder to trafikveje og derfor er gennemkørende trafik på Bygaden en forudsætning for den overordnede trafikstruktur. Bygadens lettere kurvede, smalle og trafiksanerede forløb vurderes at indbyde til at dæmpe hastigheden for at afpasse hastigheden efter forholdene samt
lede trafikken af andre veje. Bygaden vurderes derfor ikke som mindre trafiksikker end andre sammenlignelige veje og vurderes at kunne absorbere mere trafik.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.017 for boliger i Gl. Hasseris.pdf
Forslag til lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris.pdf
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 4.

Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse)
2016-017963
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
• Kommuneplantillæg 5.023 endeligt med redaktionelle ændringer.
• Lokalplan 5-9-108 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Miljø- og Energiforvaltningen gør opmærksom på at lokalplanområdet i varmeplanen for Aalborg Kommune er
udlagt til kollektiv varmeforsyning med naturgas, som det også korrekt fremgår af forslaget til
kommuneplantillæg 5.023. Dette skal også fremgå af lokalplan 5-9-108.
Lokalplanens bestemmelser
• Der tilføjes pkt. 9.2 Opvarmning:
”Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
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.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og
varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet af
blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 kW.
Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført efter
lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må
etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.”

Ændringerne vurderes ikke at berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, og
vurderes derfor ikke at kræve fornyet høring i henhold til lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 26. januar 2017 (punkt 14).
Magistratens møde 6. februar 2017 (punkt 4).
Byrådets møde 13. februar 2017 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 22. februar til og med 20. april 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-9-108: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4319
Kommuneplantillæg 5.023: http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_5-023politisk.aspx

Oversigtskort

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

Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 5.023
Forslag til Lokalplan 5-9-108 AKV (Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel), Langholt
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Punkt 5.

Godkendelse af fordebat. NOVI Science-Arch, Kommuneplantillæg og lokalplan med
miljørapport (VVM & MV), Universitetsområdet
2016-023733
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
NOVI buen, ”NOVI Science-Arch”, bliver en 104 meter høj, halvcirkelformet gitterkonstruktion i stål. Buens to
fodaftryk placeres ca. 200 meter fra hinanden. Set i tværsnit vil stålkonstruktionen blive en ligesidet trekant
på ca. 4x4x4 meter ved det smalleste punkt og ca. 14x14x14 meter ved fodaftrykkene. Buen bliver placeret
over det nye forskningshus (NOVI 9) på Selma Lagerløfs Vej i forbindelse med forskerparken NOVI.
Formålet med NOVI buen er forskningsmæssigt. Ved hjælp af buen kan der udføres avancerede målinger af
radiobølger i forbindelse med forskningen i antenneteknologi på Aalborg Universitet. Dette gøres ved at sende radiobølger fra det nyetablerede antennelaboratorium i NOVI 9 til bevægelige antenner, som bliver monteret oppe i buen. Antennelaboratoriet kan åbne i taget og siden, mens målingerne udføres.
NOVI buen vil bidrage til, at Aalborg Universitet kan opretholde sin førende forskningsposition i antenneteknologi og radiobølger.
Etableringen af NOVI buen forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport
(VVM & MV), da det vurderes at NOVI buen kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.
Med fordebatten ønskes ideer, synspunkter og forslag til brug for indholdet i planlægningen (kommuneplantillæg og lokalplan) og til de emner der skal belyses i miljørapporten (VVM & MV).
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Som led i debatfasen vil debatfolderen ”Deltag i fordebat om NOVI SCIENCE- ARCH, Kommuneplantillæg
og lokalplan med miljørapport (VVM & MV)”, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra 08. maj 2017 til 12. juni 2017.
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Bilag:
Fordebat. NOVI Science-Arch, Universitetsområdet. Debatfolder
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Punkt 6.

Godkendelse af startredegørelse. Erhverv, Alfred Nobels Vej, Universitetsområdet
2017-022323
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at lokalplanen
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Kirsten Algren kan ikke godkende som følge af højhuset.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Området ønskes udviklet som et attraktivt erhvervsområder til fremtidens firmadomiciler der sammen kan få
gavn af det dynamiske videns-, forsknings-, innovations-, og sundhedsmiljø i bydelen.
Formålet med startredegørelsen er, at de overordnede principper for områdets fremtidige udvikling udpeges.
Startredegørelsen beskriver samtidigt de forhold, der bør undersøges nærmere og afklares før lokalplanprocessen igangsættes.
Temaer der bør undersøges nærmere er trafik, muligheden for en høj bebyggelse, den grønne struktur, beskyttelsesinteresser og udsigtsforhold i forbindelse med Sønder Tranders Kirke, samt arkitektur og afvandingsløsning.
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Bilag:
Startredegørelse for erhverv, Alfred Nobels Vej, Universitetsområdet
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Punkt 7.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Lokalplan 12-072, Slagterigrunden, Nørresundby.
Søhusevej, Vestbjerg.
Boligprogram, status.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 8.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
+Bus.
Parkering i midtbyen.
Trafikale forhold Letvadvej/Sofiendal Enge.
Egnsplanvej.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 9.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet
Mariann Nørgaard var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.05.2017
kl. 08.30

Side 27
1 afaf138

By- og Landskabsudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af fælles mastepolitik
2016-016668
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter
lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper, der er udarbejdet i Business Region North Denmark
(BRN).
Beslutning:
Anbefales
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Igennem projektarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) er der beskrevet tre modeller for prisfastsættelse ved indgåelse af lejeaftaler for mobiludstyr i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. På
baggrund af projektets analyser af de tre modeller er der fastlagt følgende fælles principper for prisfastsættelse i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland:






At kommunerne for fremtiden anvender Metode 1 for beregning af arealleje ved masteopstilling
At kommunerne for fremtiden anvender Metode 2 for beregning af arealleje ved antennemontering
på bygningsdele
At beregningsmetoden træder i kraft 1. juni 2017 for alle nye lejeaftaler.
At der ved genforhandling af alle eksisterende lejeaftaler for arealleje til masteopstilling og antennemontering genforhandles med anvendelse af de vedtagne beregningsmodeller.
At forvaltningerne bemyndiges til at tilrette kontraktslige vilkår, således at disse ensartes i regionens
11 kommuner og hos Region Nordjylland

Metode I: Den offentlige vurdering som grundlag
En måde at definere markedslejen kan være at tage udgangspunkt i SKATs offentlige ejendomsvurdering.
Markedslejen fastsættes herefter svarende til SKATs offentlige ejendomsvurdering ved at omregne denne
vurderingspris til en årlig lejepris på grundlag af en af de kapitaliseringsfaktorer, der normalt anvendes ved
sådanne beregninger. Ud over den offentlige værdiansættelse kan der beregnes en rimelig forrentning af
den værdi, som det udlejede areal udgør. Derudover kan udgifter til administration og sagsbehandling indregnes.
Metode II: Professionelt fagligt skøn som grundlag
En anden mulighed for kommunerne til at fastsætte markedslejen er, at få udarbejdet et professionelt skøn
af markedslejen. En uvildig vurderingsmand udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening eller en anden
lignende fagligt funderet professionel kan således vurdere markedslejen ud fra et konkret skøn.
Den almindelige konkurrencesituation ved udlejning af arealer til telekommunikationsformål ligner ikke andre
markeder, hvor forholdet mellem udbud of efterspørgsel regulerer prisen. Det skyldes, at mastepositionen er
unik og det vil oftest være irrelevant at diskutere væsentlig anden placering. Vurderingsmandens skøn bør
tage højde for dette forhold og fastsætte en vurderingspris for de pågældende arealer m.v. som baserer sig
på den pris, der ville være gældende på et marked med velfungerende konkurrence.
Metode III: Sammenlignelige priser som grundlag
En tredje nærliggende metode til fastsættelse af markedslejen, er sammenligning af priser for udlejning af
tilsvarende arealer. Fastsættelse af markedslejen vil altid i et vist omfang være præget af skøn. Derfor må
der i relation til fastsættelsen af markedslejen overlades kommunen en rimelig skønsmargin.
I det omfang kommunen lægger en sammenligning af lejepriser til grund for sin fastsættelse af markedslejen,
vil lejeprisen blive påvirket af den konkrete anvendelse. Det gælder, selvom kommunen inddrager flere elementer i sammenligningen:
Sammenligning med andre erhvervslejemål af forskellig slags i kommunen/regionen.
Sammenligning med prisen hos private udlejere.
Sammenligning på tværs af kommunegrænser.
Sammenligning med prisen for udlejning til mobilantenner og master alene.
Baggrund
Igennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) arbejdes der i et projekt med at sikre de 11
nordjyske kommuner en bedre dækning af såvel mobil som bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med
at afdække og undersøge mulige barrierer for udbredelsen af såvel mobil- som bredbåndsdækningen og
danne grundlag for løsninger af disse. Projektet orienterer sig bredt mod at effektivisere og ensarte sagsbehandlingsvilkår, ensarte administrationspraksisser, sikre en gennemskuelig kanalstruktur til ansøgning og
kommunikation, sikre viden om konkret mobildækning for at kunne prioritere indsatser samt at sikre gennemskueligt og ensartet grundlag for aftale om leje af arealer til master og antenneplaceringer.
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Processen for teleudbyderen er som regel den, at de gennem budgetlægning sætter en proces i gang for at
placere fx en mast. Dette sker ud fra viden om manglende dækning, vurdering af kundepotentialet og en
vurdering af, hvor der er den bedste balance mellem investeringen og kundeværdien. Dernæst sættes en
ekstern Sitehunter på opgaven med at finde den rette lokalitet til masten, forhandle en lejeaftale og ansøge
om fx landzonetilladelse og byggetilladelse.
Gennem dialoger med udbydere og repræsentanter for de 11 kommuner og Region Nordjylland, er grundlaget for lejeaftaler på kommunale og regionens jorde og bygninger, fremhævet som en barriere. Udbyderne
nævner at opleve stor variation og stor uigennemskuelighed mellem de enkelte kommuners prissætning.
Telebranchen anbefaler derfor, at konditionerne ensartes og gøres gennemskuelige. Repræsentanterne fra
kommunerne understøttede dette billede af manglende gennemskuelighed. På forespørgsel har kommunerne svaret, at der anvendes markedspriser ved leje af masteareal og antenneplads. Det var dog meget begrænset hvilke kommuner der dermed kunne anvise konkrete prisfastsættelser og understregede, at lejeaftalerne var individuelle. For kommunernes repræsentanter forekom prissætningen dermed uigennemskuelig til
understøttelse af branchens udmeldinger. Energistyrelsen har på deres hjemmeside beskrevet og udviklet 3
modeller for prisfastsættelse. Der er i alle tilfælde tale om prisberegning af en årlig leje. Den fulde tekst i
Energistyrelsens vejledning til de 3 ovennævnte modeller findes i vedlagte bilag 1.
Anbefaling fra BRN-bestyrelsen
BRN bestyrelsen har på sit møde d. 5. februar 2016 vedtaget at anbefale denne indstilling til politisk behandling hos parterne. BRN bestyrelsen anbefaler derfor de nordjyske kommuner at anvende Energistyrelsens
Metode 1 for arealer til masteleje og anvendelse af Energistyrelsens Metode 2 for arealer til montering af
antenner på bygningsdele. Disse metoder er også anvendt i Byregion Fyn og Region Sjælland, der har
igangsat og gennemført tilsvarende initiativer. Både leverandører og Energistyrelsen har været positive over
for anvendelsen af ensartede modeller i hele landet.
Anbefalingen baseres på en vurdering af, at metode 1 er både den mest gennemskuelige prisfastsættelse
for såvel teleudbyder som udlejer og det er samtidigt den administrativt letteste model at anvende. Modellen
egner sig dog ikke på samme gennemskuelige måde for bygningsdele, idet bygningsdelenes reelle markedsværdi har større indbyrdes variation og monteringen af antenner kan have betydning for såvel bygningens konstruktion som arkitektonisk indflydelse, hvilket model 2 kan tage højde for.
Således er anbefalingen en anvendelse af samme model som Byregion Fyn og Region Sjælland og vil således være understøttende for teleindustriens ønsker om ensartede vilkår på et nationalt plan.
Kommunerne bør anvende metoderne som beregning af den maksimale lejepris. Energistyrelsen fastslår, at
dersom kommunen vurderer, at der i et område med dårlig dækning, kun kan opnås bedre dækning gennem
en meget lav leje – helt ned til 0 kr., så vil dette ligge inden for bestemmelserne i Teleloven, og kommunerne
kan dermed reducere lejen i forhold til de beregninger som den anvendte metode ellers definerer.
Foruden selve lejeaftalen bør kommunerne ligeledes sikre, at stillede vilkår og øvrige kontraktslige forhold er
ensartet. Herunder opsigelsesfrister, krav til reetablering, gyldighedsperiode mv.
BRN bestyrelsen anbefaler, at der ved genforhandling af alle eksisterende lejeaftaler for arealleje til masteopstilling og antennemontering genforhandles med anvendelse af samme beregningsmodel som ovenfor
beskrevet.
Værdien af at ændre på lejeaftalegrundlaget skal ses som en ud af flere tiltag for at mindske udbydernes
barrierer for at skabe bedre mobil- og bredbåndsforbindelser i Nordjylland. Kommunerne må ikke skabe
denne infrastruktur og dermed fx levere god forbindelse til hele eller dele af kommunen. Det er således i fri
konkurrence, at de private udbydere skal sikre denne infrastruktur. Den digitale infrastruktur anses for at
være fundamentalt for udviklingen i kommunen. Alle dele af samfundet kalder på denne – fx:




Turisterhvervene peger på, at turisterne forventer adgang til Wi-Fi.
Erhvervslivet er meget afhængig af, at kunne have internetadgang i høj hastighed for at kunne agere
i et marked med stadig stigende globalisering.
Erhvervslivet er afhængig af, at kunne have mobildækning til såvel tale som data for den del af personalet som er på vejene. Det gælder både vognmænd, sælgere, elektrikere osv.
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Ejendomsmæglere oplever, at købere til private boliger frafalder en bosætning som følge af, at der
ikke kan leveres tilfredsstillende adgang til internettet i den konkrete bolig.

Kommunerne og Regionen kan således bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland ved at reducere udbydernes barrierer og dermed understøtte deres prioritering af, at udvikle infrastrukturen i Nordjylland. Dermed sikrer Kommunerne og Regionen, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i Nordjylland kan fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse
tiltag skal ses.
Økonomi
Anvendelsen af ovennævnte beregningsmodeller vil med sikkerhed medføre en betydelig nedgang i kommunens lejeindtægter fra lejeaftaler om mobiludstyr.
Det er imidlertid vanskeligt at præsentere et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser, idet flere
forvaltningsgrene i kommunen har indgået lejekontrakter. Lejekontrakterne forhandles og indgås således
decentralt i Aalborg Kommune og der er derfor ikke et samlet overblik over lejeindtægterne i hele Aalborg
Kommune. Det vurderes at Aalborg Kommunes samlede årlige tab ikke vil overstige 1.000.000 kr. Dette
baseres på gennemgang af Aalborg Kommunes kontrakter med TDC, hvilket svarer til omkring 40% af alle
kontrakter. Ved anvendelse af de ovennævnte beregningsmodeller vil Aalborg Kommunes årlige indtjening
på kontrakterne med TDC falde fra 437.000 til ca. 66.000, hvilket betyder et tab på ca. 370.000kr.
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Bilag:
Vejledning om markedsleje - version 2015
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Punkt 11.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 12.

Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. krav om helårsboliger i
nye lokalplaner i Aalborg Kommune
2017-021441
Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 24.
april 2017:
"Forslag til byrådsbeslutning
Byrådet beslutter at der stilles krav om, at alle boliger skal være helårsboliger, i alle nye lokalplaner i Aalborg
Kommune i byzone med mindre, det eksplicit vedtages, at boligerne er undtaget fra dette krav, i forbindelse
med vedtagelsen af denne lokalplan
Begrundelse:
I mange storbyer har man oplevet, hvordan de mest attraktive boliger i de mest attraktive områder af byen,
reelt kommer til at fungere som fritidsboliger eller på anden vis udlejes midlertidigt. Konsekvensen er, at mange
boliger i lange perioder står tomme eller beboes af skiftende brugere. Det skaber mangel på liv i disse
områder og betyder, at der bliver mangel på beboere der indgår det daglige fællesskab i området. En anden
konsekvens er at disse boliger bliver så dyre, at de reelt ikke indgår i det almindelige boligmarked i byerne og
ikke står til rådighed for de almindelige borgere i disse byer.
Vi har allerede set de første tendenser til en sådan udvikling i Aalborg. Jeg har derfor været i dialog med
Borgmesterens forvaltning og By-og Landskabsforvaltningen om problemstillingen og det fremgår af denne
dialog, som er byrådet bekendt, at planloven giver de bedste muligheder for at regulere dette område."

Udsat i byrådet den 24-04-2017, pkt. 18, med henblik på behandling i By- og Landskabsudvalget.
Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende.
Beslutning:
Udsat
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 13.

Godkendelse af forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe vedr. bopælspligt
og flexboliger
2017-021447
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har anmodet om at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet
den 24. april 2017:
"SF ønsker til først mulige byrådsmøde at stille følgende beslutningsforslag:
-at Aalborg kommune fremover fører en restriktiv politik i forhold til bopælspligt efter boligreguleringsloven,
således at ingen boliger i byzone som udgangspunkt kan opnå dispensation fra bopælspligten, medmindre
andet bestemmes. Dette skal gælde for såvel allerede opførte boliger som nye boliger, der opføres.
- at Aalborg kommune i fremtidige lokalplaner i byzone præciserer, at alle boliger skal være helårsboliger, med
mindre andet eksplicit vedtages i den enkelte lokalplan
- at Aalborg kommune som udgangspunkt tillader, at frit beliggende boliger i landzone kan erhverves som
flexboliger, med henblik på færre tomme huse, bedre mulighed for fornuftige moderniseringer og mere liv og
handel i landsbyerne.
Motivering:
Der er ikke nogen konsekvent praksis for, om Aalborg kommune tillader personer bosat udenfor kommunen
at erhverve en bolig uden bopælspligt her i kommunen. Og dermed åbner op for, at centralt beliggende
lejligheder og huse i byzone, f.eks. på Spritten, Østre Havn, Nordhavnen, Mellem Broerne og Stigsborg, kan
erhverves til fritidsformål, med en reduceret helårsbeboelse i midtbyen som resultat. I takt med
Aalborg/Nørresundbys intense byudvikling og de mange nye byggerier ved havnefront og +BUS-trace
ønsker vi at understøtte, at de byggerier, vi giver tilladelse til, rent faktisk bruges hele året og at denne
helårsbeboelse er med til at skabe byliv året rundt, er med til at understøtte vores skoler, infrastruktur m.v.
Det vil i vores optik være en god ide at tillade, at frit beliggende huse på landet kan anvendes som flexboliger.
Det vil give færre tomme huse, mulighed for fornuftige moderniseringer og mere liv og handel i landsbyerne."

Udsat i byrådet den 24-04-2017, pkt. 19 med henblik på behandling i By- og Landskabsudvalget.
Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende.
Beslutning:
Udsat
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 14.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
St. Restrup.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 15.

Eventuelt
Beslutning:
Betaling for lokalplaner.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 16.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt
Mariann Nørgaard var fraværende.
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