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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-april 2017
2017-021727
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-april 2017.

Sagsbeskrivelse
Den ukommenterede virksomhedsrapport indeholder aktuel og overordnet information om drift, anlæg,
likviditet samt sygefravær.
Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er
budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler).
Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en
given dato primo måneden.
Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage, mens opgørelsen i procent er udgået.
Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen
sygdom samt arbejdsskader.
Den ukommenterede virksomhedsrapport bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes Business
Intelligence løsning pr. ultimo april 2017.
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Ukommenteret virksomhedsrapport - 2017 - ultimo april.pdf
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Punkt 3.

Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport),
Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse)
2014-2818
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen deltog ikke i sagens behandling.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i 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 i 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 4.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen,
Hasseris (2. forelæggelse)
2013-38084
By- og Landskabsudvalget 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 maks. 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 maks. 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 maks. 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.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i 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 maks. 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 i henhold til 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.
Bevaringsværdig beplantning:
Indsigerne (ad. 3, 4 og 5) henviser til, at lokalplanforslaget tilsidesætter hensynet til bevaringsværdig beplantning inden for lokalplanområdet.
Den nævnte beplantning er i lokalplan 05-022 angivet som nyplantning og dermed ikke som bevaringsværdig. Der er ikke registreret bevaringsværdig 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.
I henhold til 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 mv.
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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 væsentlige 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 5.

Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse)
2016-017963
By- og Landskabsudvalget 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.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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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: Maks. 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.
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.
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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

Magistraten

Møde den 15.05.2017
kl. 09.00

Side 19
5 afaf545

Magistraten

Punkt 6.

Godkendelse af fælles mastepolitik
2016-016668
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for
mobiludstyr efter de fælles principper, der er udarbejdet i Business Region North Denmark (BRN).
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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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 og 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 mv., 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 f.eks. 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 f.eks. 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 i møde den 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 f.eks. 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 – f.eks.:




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
forvaltninger 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 kr. til ca. 66.000 kr., hvilket betyder et tab på ca. 370.000 kr.
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Bilag:
Vejledning om markedsleje - version 2015
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Punkt 7.

Godkendelse af køreplanindstilling 2017-2018
2017-011797
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag 6. august 2017
som anført i sagsbeskrivelsen, og
at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i
den godkendte køreplan.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Køreplanforslaget for 2017/18 er baseret på den kollektive trafikplan, som, med nogle få tilføjelser, blev godkendt af byrådet den 10. marts 2003 (punkt 12). Trafikplanens overordnede principper følges fortsat.
Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2016 blev rammerne for køreplanen 2017/18 øget med 1,8
mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. i årene frem. Midlerne er øremærket til fortsættelse af linje 18, som forsøgsvis
blev udvidet i 2016 (0,8 mio. kr./år), samt flere køreplantimer på linje 2 (1 mio. kr. i fra sommeren 2017, 2
mio. kr. fra 2018).
I planlægningen af nærværende køreplanindstilling foreslås derfor udvidelser, som har baggrund i budgettet,
Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelser, samt andre mindre ændringer på baggrund af borgerhenvendelser,
kontakt til entreprenører, institutioner samt forvaltningens egne erfaringer med den nuværende køreplan.
De rutemæssige konsekvenser er beskrevet enkeltvis i afsnit ”C: Væsentlige ændringer i køreplan 2017/18 i
henhold til 2016/17.
A. Baggrund
Vinter og omkørsler
Også i 2016/17 har vinteren være mild. Det har betydet meget få problemer med forsinkelser pga. vejret, og
der har heller ikke været perioder, hvor busdriften har været indstillet.
Der har været 38 omkørsler i 2016, bl.a. i forbindelse med cykelløb, Karneval, Grøn Koncert, Nibe Festival
osv. I 2015 var der 59 omkørsler, så der er tale om et fald. Til gengæld har omkørslen på grund af Vingårdsgade været en af de store, hvor linje 15, 16 og 17 har været henlagt til Prinsensgade. Det har givet længere
gangafstande for mange af de passagerer, som tidligere har benyttet Vingårdsgadestoppestedet.
Fremkommelighed, busveje mm.
Et fremkommelighedstiltag er etableret i 2016 – en længere busbane i sydlig retning på Hobrovej før Ny Nibevej. Dette anlæg modtager 50% støtte fra Transportministeriet.
Flere borgere – flere studerende
Antallet af borgere i Aalborg Kommune steg også i 2016 med ca. 2.400, heraf mange nye studerende. Det
har øget behovet for flere afgange i den kollektive trafik – især til og fra de mange uddannelsessteder, hvor
Aalborg Universitet er det største. I 2015 blev linje 12 ”opgraderet” med flere afgange, og i 2016 blev linje
14 opgraderet. Linje 14 betjener strækningen: Hasseris (Skelagergårdene) - Bykernen – Aalborg Øst – Universitetet.
Linje 14 har haft en stigning i passagertallet fra køreplan 14/15 til 15/16 som afspejler, at der blev indsat flere
afgange. Det samme skete for linje 12 året før.
+Bus og ny bybuslinje i 2016
Den 10. februar besluttede et flertal i Folketinget at støtte Aalborg +Bus-projekt, så Aalborg også får en højklasset kollektiv trafikløsning på linje med letbanerne i Odense og Aarhus. Linjeføringen og stoppestederne
er (næsten) ikke ændret fra letbaneforslaget, men i stedet for skinner og sporvogne bliver der tale om lange,
moderne og miljøvenlige busser.
+Bussen kommer til at gå fra Væddeløbsbanen i vest til det nye universitetshospital i øst – en samlet strækning på 12,3 km med i alt 23 stoppesteder. Ruten bliver Kastetvej – Østerågade – Boulevarden – Jyllandsgade – Sohngårdsholmsvej – Busvejen. +Bussen vil på denne strækning erstatte den nuværende buslinje 2.
De køretøjer, som forventes benyttet på +Bussen, er endnu ikke besluttet, men i de byer i Europa, som har
lignende løsninger, benyttes ofte 2- og 3-leddede busser på 18 eller 25 meter. Disse busser har større kapacitet end almindelige bybusser, men er også for lange til de umiddelbart kan benyttes på Aalborg Kommunes
stoppesteder, som de ser ud i dag, hvorfor disse ikke indgår i nuværende planlægning.
Samlet set vil den kollektive trafik blive væsentligt styrket med +Bussen, som forventes klar til 2021-22.
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Som forberedelse til den nye højklassede forbindelse etableredes linje 2 i 2016. Linje 2 kører således der,
hvor +Bussen kommer til at køre.
Ændringen var en af de største rutemæssige ændringer de senere år.
Nogle borgere fik kortere rejsetid, andre længere rejsetid med ændringerne i 2016. Men samlet set viste
beregninger, at der spares tid med den nye køreplan. Der har æret få klager over omlægningen.
I 2017 vil planarbejdet med +Bussen blive konkretiseret yderligere i et detailprojekt.
El-busser på linje 14 i HORIZON 2020-projektet
Som del af HORIZON 2020-projektet anskaffes 11 el-busser på linje 14 ultimo 2018, såfremt projektet bliver
realiseret. Det afgøres til september 2017. El-busserne bliver 100% emissionsfri og meget støjsvage, og kan
meget vel blive en forløber for fremtidens busser i Aalborg. Det kræver dog først og fremmest, at elafgifterne
for busser ændres til samme niveau som den afgift, der betales for letbaner.
Forsøg med brint
Som led i et større EU-projekt får Aalborg Kommune mulighed for at deltage i et brintbus-projekt med et køretøj i 2018. Projektet bliver næsten uden omkostninger for Aalborg Kommune, da tilskuddene til projektet fra
regionen og EU er meget store. Brintbusserne er fortsat fjern fremtid. Fremstillingen af brint er simpelthen for
dyr til, at det i nær fremtid kan blive en fast del af den kollektive trafik. Men forsøg med alternative brændstoffer er vigtige, så den kollektive trafik kan være på forkant med udviklingen. Og så er Aalborg med til at understøtte regionens udvikling på området.
Stor udvikling på køretøjsområdet
I det hele taget sker der i disse år en meget stor udvikling på køretøjsområdet. Set i det lys betyder busdrift i
forhold til letbanedrift mindre, men hyppigere investeringer i materiel. Det gør risikoen for store fejlinvesteringer mindre.
B. Klager og erfaringer
I bilag 1 vises en samlet oversigt over klager og henvendelser fra januar 2016 til januar 2017.
Møder med entreprenører og chauffører
Der har været afholdt møder med Arriva og Keolis (tidl. City Trafik) vedr. den nye køreplan, og øvrige entreprenører er blevet hørt om bemærkninger. Der er kommet forslag om mindre justeringer i forhold til den gældende køreplan, som vil blive vurderet i forhold til detailplanlægningen af køreplanen.
Møder med Ældreråd og Handicapråd
Der har været afholdt møder i Ældrerådet og Handicaprådet i 2017, således at eventuelle ønsker og forslag
kunne nå at blive indarbejdet i denne indstilling. Ældrerådet har især være utilfreds med servicelinjernes
driftsperiode, som ligger mellem 9 og 13 i forhold til aktivitetscentrenes åbningstid, som er til kl. 16. Også
linje 18’s betjening i Aalborg Øst er drøftet.
FLEX-senior forsøget blev planlagt og etableret i samarbejde med Ældrerådet. Forsøget viste en stigende
interesse efter en langsom start, men i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2016 blev det besluttet, at
forsøget ikke skulle fortsætte. Kun 10% af de i alt 1.363 ture gik i øvrigt til aktivitetscentrene.
Bilag 2 er en opsamling af referatet af møderne med Ældreråd og Handicapråd.
Møde i Uddannelsesrådet
Der har ikke været møder med Uddannelsesrådet.
Møder med folkeskolerne
Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag
kan indarbejdes i detailplanlægningen. 6 skoler har haft kommentarer. Generelt er der tale om ønsker om
flere afgange, eller ændring af minuttider. Nogle problemer kan løses ved at ændre ringetider, andre ved
justeringer i køreplanen. Det skal bemærkes, at der er aftalt særskilt dialog med Skoleforvaltningen i forbin-
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delse med omlægningen af skoledistrikterne i Nørresundby som følge af nedlæggelsen af Løvvangskolen.
Se bilag 1 for en opsamling af problemstillingerne.
Henvendelse fra borgere
En stor del af henvendelserne fra passagererne har været om forsinkelser. De mange nye borgere i Aalborg
har betydet generelt mere trafik – både i busserne, men også biltrafik. Det har medført et øget pres på vejnettet – og dermed forsinkelser især de steder, hvor bus og bil deler vejareal.
De øvrige henvendelser har været om mange forskellige ting, som ønsker om flytning af minuttal, mindre
ruteændringer og manglende busafgange visse steder.
C. Væsentlige ændringer i køreplan 2017/18 i forhold til 2015/16
Generelt:
Justeringer i minuttallene i de enkelte køreplaner.
Ekstra afgange på linje 18
Linje 18 udvides med en dobbeltafgang til/fra Østhavnen, for at imødekomme ønsker fra borgere i Øster
Uttrup. Meromkostningerne for de to afgange afholdes inden for rammerne af den oprindelige udvidelse, ved
at justere på køreplanen andre steder.
Ekstrakørsel på linje 2
Der indsættes yderligere to faste ekstrabusser på linje 2. Der kører i forvejen fire faste ekstrabusser, og dermed bliver der seks faste ekstrabusser på linje 2. Ekstrabusserne er i drift ca. 7 timer om dagen, og kører
alle hverdage. De fire ekstrabusser kører imellem de ordinære afgange efter en fast køreplan, således der
næsten kører busser hvert 3.-4. minut med undtagelse af nogle huller. Om morgenen og formiddagen kører
de i retning mod universitetet, og efter middag vendes retningen, så de kører mod centrum. Fordelen ved at
køre ekstrabusserne på denne måde er, at det er nemmere at målrette busindsatsen der, hvor efterspørgslen er størst. Det koster ca. 1,7 mio. kr. årligt at indsætte to faste busser. Ud over de faste ekstrabusser,
kører der en række enkelt-afgange i morgenmyldretiden fra Aalborg Busterminal til universitetet.
Ekstrakørsel på linje 12
Der indsættes ekstrakørsel på linje 12 for 0,3 mio. kr. Selvom linje 12 blev udvidet til 10-minutters drift i myldretiden i 2016, er der stadig tidspunkter, hvor der er fyldte busser på strækningen mod universitetet.
D: Miljø
De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele:
- Den direkte påvirkning af miljøet fra busserne
- Den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil.
De busser, som benyttes i Aalborg Kommune, er stort set alle miljøvenlige køretøjer. Takket være partikelfiltre mm. er udstødningsgasserne næsten fri for partikler. Det betyder, at der kun skal være 6-7 passagerer i
en bus, for at det er mere miljøvenligt end en bil med én person.
I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende stigning sig gældende, selvom en bus fylder og støjer mere
end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til 50-80 mennesker, der sidder i bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert.
Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr. personkilometer end bilisterne.
De 6 nye biogasbusser mindsker udledningen af CO 2 fra den kollektive trafik yderligere.
F: Erhverv
Forslaget er generelt neutralt.
G: Tidsplan
20.04.17
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25.04.17
26.04.17
15.05.17
22.05.17

Handicapråd (høring)
Sundheds- og Kulturudvalget 2. behandling
Magistraten
Byrådet

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter det forslag der er fremsendt af lokalråd Øst, men mener samtidig at problemet gør sig
gældende i kommunens landdistrikter generelt.
Manglen på transportmuligheder stavnsbinder de ældre til deres boliger uden muligheder for rehabiliterende
tiltag (social/fysisk/mentalt), hvilket ofte medfører for tidlig aldring og deraf tidlig plejehjemsanbringelse eller
død.
Formålsparagrafferne for såvel Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er at
satse på øget sundhed og helbred med henblik på at kunne klare sig selv længst muligt.
Da der således er klare fælles intentioner om tiltagene for ældre kunne en løsning være, at forvaltningerne
fælles bidrog til en løsning ved fælles økonomi til en igangsætning af:
- Servicebusser
- Flexseniorordning
Gerne fra køreplanens ikrafttræden 2017.
Handicaprådets høringssvar:
"Handicaprådet har i møde den 25. april 2017 haft køreplanindstilling 2017-2018 i høring. Handicaprådet
tager høringen til efterretning, men bemærker dog, at det reelt er for sent at komme med input til nye ønsker
med virkning fra 2017. Handicaprådet har tidligere haft mulighed for at komme med input til køreplanen og
finder, at det er her, det i praksis er muligt at komme med ønsker og behov i forhold til køreplanindstillingen.
Handicaprådet foreslår, at der forud for køreplanindstillingen 2018-2019 kigges på behov for kørsel til
Lerumbakken for personer med nedsat gangdistance, og at Handicaprådet inddrages tidligt i det forberedende arbejde."
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Bilag:
Bilag 1 - Henvendelser bemærkninger og klager fra borgere entrepreører og skole
Bilag 2 - opsamling på referater fra møder i Ældrerådet og Handicaprådet i 2017
indlæg fra lokalråd øst vedr køreplanindstillingen.docx
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Punkt 8.

Godkendelse af takstændringer pr. 1. juni 2017 for Aalborg Renovation
2017-019232
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Renovation indfører ny gebyrstruktur for
indsamling af plast/metal og papir/pap ved kommunale institutioner pr. 1. juni 2017, jf. sagsbeskrivelsen og
takstoversigten.
Lene Krabbe Dahl og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med affaldsplanen Aalborg uden affald har byrådet besluttet, at Aalborg Kommune bl.a. skal
indsamle plast/metal og papir/pap ved alle husstande.
Virksomheder har ligeledes pligt til at sortere deres affald. Der blev orienteret om i Miljø- og Energiudvalgets
møde den 19. april 2017 (punkt 9), at Magistraten i mødet den 6. marts 2017 aftalte, at de kommunale institutioner på linje med virksomheder skal deltage i den kommunale indsamling. Aalborg Renovation sender inden sommer et brev til alle kommunale institutioner med information om de forskellige sorteringsmuligheder,
som Aalborg Renovation tilbyder.
For at kunne tilbyde de kommunale virksomheder flere forskellige størrelser af containere, er det tilføjet i
takstoversigten. Samtidig er princippet for opkrævning ændret, så der nu tilbydes en samlet pakke for to- og
fire-hjulede containere. Hidtil er der blevet afregnet hhv. pr. afhentning, for leje af container mv. Der er derfor
kalkuleret et samlet gebyr, som indeholder afhentning, indvejning og containerleje. Der er indregnet afhentning af papir/pap og metal/plast 12 gange om året i det nye gebyrprincip.
Prisen for tømning af to-hjulede containere er 470 kr. pr. år, ekskl. moms, og for tømning af fire-hjulede containere 575 kr. pr. år, ekskl. moms, for hhv. papir/pap containere og for plast/metal containere.
Princippet for storcontainere er uændret, således der fortsat afregnes særskilt for leje af containere og afhentning inkl. indvejning.
Budgetmæssige konsekvenser
De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære forårsbudgetrevision, der forelægges Miljø- og Energiudvalget til godkendelse i mødet den 17. maj 2017.
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Bilag:
Aalborg Renovation, Takstoversigt 2017, kommunale institutioner
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Punkt 9.

Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald
2017-017355
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at ændring af Regulativ for Husholdningsaffald godkendes med henblik på annoncering med det formål at
give offentligheden mulighed for at kommentere forslaget,
at hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for
Husholdningsaffald i de fire uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes regulativet som
vedtaget, og regulativet træder i kraft umiddelbart efter udløb af de fire uger, og
at ved ikrafttræden af Regulativ for Husholdningsaffald ophæves Regulativ for Husholdningsaffald oktober
2016, vedtaget af byrådet 22. august 2016.
Lene Krabbe Dahl og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen.

Magistraten

Møde den 15.05.2017
kl. 09.00

Side 34
1 afaf345

Magistraten
Sagsbeskrivelse
I foråret 2015 vedtog byrådet affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald. I affaldsplanen vedtog byrådet
en række initiativer for at sikre bedre anvendelse af ressourcerne og øget genanvendelse. For at implementere disse initiativer skal der ske en tilpasning og revision af Regulativ for Husholdningsaffald.
Et af initiativerne er, at der skal indsamles mere til genanvendelse ved de enkelte husstande. I efteråret 2016
blev der derfor indført en ordning, hvor der ud over papir/pap også indsamles plast/metal, minielektronik,
batterier og elpærer. I Aalborg uden affald er det besluttet, at umiddelbart efter denne ordning er gennemført,
skal restaffald indsamles i containere, hvorved sække udfases (med effekt fra 2017), og at Renovation skal
eje containerne. Ved énfamilieboliger i øvrig by er det beskrevet i affaldsplanen, at containere skal hentes og
afleveres på standplads, og at containerne skal tømmes hver 14. dag, dog hver uge i månederne juni, juli og
august. I flerfamiliehuse tømmes restaffald efter behov.
I Miljø- og Energiudvalgets møde den 7. december 2016 (punkt 5) besluttede Miljø- og Energiudvalget at
ændre tømningsfrekvensen ved énfamilieboliger i øvrig by, så der skal afhentes restaffald hver 14. dag hele
året. Til gengæld udleveres plastposer til restaffald til alle boliger, så det sikres, at affaldet kan emballeres
tilfredsstillende inden det kommes i containeren.
De væsentligste ændringer i Regulativ for Husholdningsaffald er:
Restaffald (tidligere benævnt dagrenovation)
Begrebet er konsekvensrettet til restaffald og dækker den del af affaldet, som lægges i containeren til restaffald (ikke genanvendelige materialer som primært er egnet til forbrænding og som ikke er omfattet af andre
ordninger).
De oven for beskrevne elementer, som er vedtaget i Aalborg uden affald eller efterfølgende i Miljø- og Energiudvalget, er indarbejdet i regulativet.
Generelt er håndteringen af containere frem for sække til restaffald indarbejdet i regulativet, da håndtering af
containere frem for sække giver en anden praksis i forbindelse med tømning.
Det er tilføjet, at i byområder skal containeren placeres med en afstand fra standplads til skel på maks. 30 m.
De steder, hvor der er stisystemer, som renovationsbilen ikke kan køre på, skal containerne dog placeres på
et af Aalborg Renovation anvist sted. Desuden er det tilføjet, at når der afleveres ekstra affald (mod betaling), skal beholderen placeres ved skel.
Tidsplan
Efter byrådets godkendelse af regulativ for husholdningsaffald annonceres regulativet, hvorefter offentligheden har mulighed for at kommentere inden for fire uger. Kommer der ikke indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Husholdningsaffald i de fire uger, er regulativet vedtaget og kan træde
i kraft umiddelbart efter udløb af de fire uger.
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Bilag:
Regulativ for Husholdningsaffald 2017
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Punkt 10.

Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald
2017-018821
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at ændring af Regulativ for Erhvervsaffald godkendes med henblik på annoncering med det formål at give
offentligheden mulighed for at kommentere forslaget,
at hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Erhvervsaffald
i de fire uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes regulativet som vedtaget, og
regulativet træder i kraft umiddelbart efter udløb af de fire uger, og
at ved ikrafttræden af Regulativ for Erhvervsaffald ophæves Regulativ for Erhvervsaffald april 2016.
Lene Krabbe Dahl og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
I foråret 2015 vedtog byrådet affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald. I affaldsplanen vedtog byrådet
en række initiativer for at sikre bedre anvendelse af ressourcerne. Bl.a. er det i Aalborg uden affald besluttet,
at restaffald fra 2017 overalt skal indsamles i containere, og dermed udfase de steder, hvor der er sækkeløsninger. For at implementere dette skal der ske en tilpasning og revision af Regulativ for Erhvervsaffald.
De væsentligste ændringer i Regulativ for Erhvervsaffald er:
Restaffald (dagrenovationslignende affald)
Begrebet restaffald er konsekvensrettet fra dagrenovation eller dagrenovationslignende affald til restaffald.
Restaffald dækker den del af affaldet, som lægges i containeren til restaffald (ikke genanvendelige materialer som primært er egnet til forbrænding, og som ikke er omfattet af andre ordninger).
Generelt er håndteringen af containere frem for sække til restaffald indarbejdet i regulativet, da den håndtering af containere frem for sække giver en anden praksis i forbindelse med tømning. Det er tilføjet, at i byområder skal containeren placeres med en afstand fra standplads til skel på maks. 30 m. De steder, hvor der er
stisystemer, som renovationsbilen ikke kan køre på, skal containerne dog placeres på et af Aalborg Renovation anvist sted. Desuden er det tilføjet, at når der afleveres ekstra affald (mod betaling), skal beholderen
placeres ved skel.
Ikke-genanvendeligt farligt affald
Opgaven er siden seneste revision flyttet fra Renovation til Miljø (begge afdelinger i Miljø- og Energiforvaltningen), og henvisning i afsnittet er derfor ændret til Miljø- og Energiforvaltningen.
Afsnittet om anmelde- og oplysningspligt er opdateret i henhold til gældende praksis.
Klinisk risikoaffald
Emballering af klinisk risikoaffald skal være i UN-godkendt emballage. Yderligere emballering i Renovations
gule sække er ikke længere påkrævet.
Deponeringsegnet affald
Frem for at nævne de enkelte affaldsfraktioner, henvises til Positivlisten for den kontrollerede losseplads,
hvilket er i overensstemmelse med praksis.
Afsnit vedrørende fyldplads er fjernet fra regulativet, da fyldpladsen ikke længere anvendes af virksomheder.
Tidsplan
Efter byrådets godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald annonceres regulativet, hvorefter offentligheden
har mulighed for at kommentere inden for fire uger. Kommer der ikke indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Erhvervsaffald i de fire uger, er regulativet vedtaget, og kan træde i kraft
umiddelbart efter udløb af de fire uger.
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Bilag:
Regulativ for Erhvervsaffald revision 2017
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Punkt 11.

Godkendelse af strategi for fossilfri varmeproduktion
2015-042026
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender strategi for fossilfri varmeproduktion i Aalborg
Varmes centrale forsyningsområde.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket besluttede byrådet i møde den 22. juni
2015 (punkt 19), at der skal udarbejdes en kort- og en langsigtet strategi for, hvordan varmeproduktionen i
Aalborg Varmes forsyningsområde kan blive fossilfri, og at der som baggrund herfor skal anvises mulige
teknologiske løsninger på, hvordan den grønne omstilling kan foretages mest optimalt. På samme møde
besluttede byrådet at nedsætte et Råd for Grøn Energi, der skal fungere som et dialogforum i forbindelse
med strategien for omstillingen fra fossil til vedvarende energi.
Råd for Grøn Energi
Råd for Grøn Energi har i det seneste år været et dialogforum i forhold til at få fastlagt en strategi for, hvordan varmeproduktionen i Aalborg Varmes forsyningsområde kan blive fossilfri. I møderne er der fremkommet
en række forslag til forskellige teknologiske løsninger, ligesom der har været drøftelser vedrørende teknologivalg, rammebetingelser, forsyningsscenarier og strategi for fossilfri varmeproduktion.
Omstilling til fossilfri varmeproduktion
Sideløbende med møderne i Råd for Grøn Energi har Aalborg Varme i løbet af det seneste år arbejdet med
ressourcekatalog, varmeprognosemodel, teknologikatalog og analyser de fjernvarmescenarier, der danner
baggrund for strategien for, hvordan den centrale varmeproduktion i løbet af de næste 10-15 år kan blive
fossilfri.
Analyserne, der omfatter perioden frem til 2035, viser, at det er muligt at foretage en løbende indfasning af
ny og fossilfri varmeproduktion inden udgangen af 2028, hvor levetiden for Nordjyllandsværkets blok 3 udløber. Analyserne viser desuden, at det kan gøres uden væsentlige samfunds- og selskabsøkonomiske meromkostninger i forhold til referenceforløbet, hvor der fortsættes med den nuværende fossile varmeproduktion
fra Nordjyllandsværket. De gennemførte analyser viser endvidere, at omstillingen til fossilfri varmeproduktion
med fordel kan baseres på blandt andet øget udnyttelse af overskudsvarme, sæsonvarmelagre, varmepumper og solvarme, eventuelt suppleret med biomasse og geotermisk varme.
Strategi for fossilfri varmeproduktion
Sideløbende med møderne i Råd for Grøn Energi og Aalborg Varmes arbejde med analyser af fjernvarmescenarier har Miljø- og Energiforvaltningen udarbejdet forslag til en strategi for, hvordan varmeproduktionen i
Aalborg Varmes centrale forsyningsområde kan blive fossilfri. I arbejdet med såvel analyser af fjernvarmescenarier, som strategi for fossilfri varmeproduktionen i Aalborg Varmes forsyningsområde, har det været
vigtigt at sikre helhedstænkning både i forhold til den overordnede energiplanlægning og det samlede energisystem. Det har ligeledes været vigtigt at sikre, at strategien er afstemt i forhold til Aalborg Kommunes
strategier.
Strategien for, hvordan varmeproduktionen i Aalborg Varmes centrale forsyningsområde kan blive fossilfri,
bygger både på nogle af de forslag, der er fremkommet på møderne i Råd for Grøn Energi og på resultaterne fra de analyser Aalborg Varme har foretaget i forbindelse med forskellige fjernvarmescenarier. Strategien
omhandler både strategielementer for perioden frem til 2030 (kortsigtet) og strategielementer for perioden fra
2030 til 2050 (langsigtet). Strategien er formuleret med henblik på at udstikke de overordnede rammer for
omstillingen til fossilfri varmeproduktion, inden for hvilke det vil være muligt løbende at tilpasse teknologivalg
i takt med teknologiudviklingen og ændrede rammevilkår.

Strategi for fossilfri varmeproduktion
Strategi for fossilfri varmeproduktionen i Aalborg Varmes centrale forsyningsområde omfatter følgende
strategiske mål:





Varmelagerkapaciteten skal forøges senest i 2020 og gerne i form af sæsonvarmelagre.
Anvendelse af højtemperatur overskudsvarme skal øges mest muligt inden 2020.
Anvendelse af overskudsvarme, både høj- og lavtemperatur, skal øges mest muligt inden 2030.
Varmeproduktion skal efter 2030 være baseret på stor diversitet i energikilder, produktionsteknologier
og energilagre.
 Energiproduktion til central fjernvarme i Aalborg skal være fossilfri senest i 2050.
 Varmeproduktionen skal senest i 2050 indgå i et fleksibelt energisystem sammen med el-produktion og
industriel produktion, herunder produktion af brændstof til transport (Smart Energy System).
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 Nye energiteknologier, der kan blive relevante i forbindelse med fremtidig varmeproduktion, skal i perioden frem til 2050 afprøves i form af pilotanlæg.

Forudsætninger for strategi for fossilfri varmeproduktion
De strategiske mål for omstilling til fossilfri varmeproduktion skal gennemføres med skyldig hensyn til:
at Aalborg Kommunes strategier for blandt andet bæredygtighed, energi og erhverv følges.
at sikre varmeforsyning med bedst mulig forsyningssikkerhed, bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi.
at gældende varmeforsyningslov og varmeplanprioritering af varmeleverandører respekteres.
at sikre robusthed i forhold til økonomi og lovgivning.
at sikre optimal samspil mellem varmeproduktion, -distribution og -forbrug (Smart varmeforsyning).
at eksisterende varmeproduktionsanlæg udnyttes optimalt.

Som det fremgår flugter det overordnede mål for strategien med Aalborg Kommunes mål for klima- og energiområdet, nemlig at al energiproduktion i Aalborg Kommune skal være fossilfri i 2050.
Allerede i 2030 forventes hovedparten af varmeproduktionen til Aalborg Varmes centrale forsyningsområde
således udelukkende at være baseret på vedvarende energi, der omsættes i energianlæg bestående af en
række forskellige anlæg og teknologier, eksempelvis store varmepumper, solvarmeanlæg og sæsonvarmelagre. Senest i 2050 er det målet, at varmeproduktionen i Aalborg Varmes centrale forsyningsområde indgår
i et Smart Energy System, som er et fleksibelt energisystem, hvor el og varme produceres i symbiose med
produktion af brændstof til transport og industriel produktion.
Afslutning
De fjernvarmescenarier, der omhandler øget udnyttelse af overskudsvarme, sæsonvarmelagre, varmepumper og solvarme, eventuelt suppleret med biomasse og geotermisk varme, som Aalborg Varme har opstillet
og analyseret, og som er beskrevet i rapporten ”Omstilling af varmeproduktionen”, vil alle kunne bidrage til
realiseringen af både de kort- og de langsigtede strategiske mål i den beskrevne strategi for fossilfri varmeproduktion. De nævnte scenarier vil ligeledes bidrage til realiseringen af relevante mål i Aalborg Kommunes
Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 og i Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030.
Notat vedrørende strategi for fossilfri varmeproduktion var sammen med rapporterne ”Teknologikatalog” og
”Omstilling af varmeproduktionen” fremsendt til høring/orientering i bestyrelsen for Aalborg Varme A/S:
Bestyrelsen for Aalborg Varme A/S havde i møde den 20. april 2017 følgende bemærkninger til det fremsendte forslag til ”Strategi for fossilfri varmeproduktion:
 Bestyrelsen ser anvendelse af biomasse som en eventuel overgangsløsning, der på lang sigt erstattes af
andre teknologier.
 Bestyrelsen tilslutter sig, at beregninger og vurderinger løbende ajourføres under hensyntagen til udvikling i rammevilkår og den teknologiske udvikling.
 Bestyrelsen bemærker vigtigheden af, at omstillingen ikke låses fast på én teknologi, men baseres på
stor diversitet imellem forskellige muligheder og løsninger.
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Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Magistratens møde den 22. maj 2017 begynder kl. 10.30.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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