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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 12.06.2017
kl. 09.00

Side 1 af 83
1

Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af byrådets møder i 2018
2017-026528
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at byrådets møder i 2018 holdes kl. 16.00 på
følgende mandage:
15. og 29. januar
12. og 26. februar
19. marts
9. og 23. april
14. og 28. maj
18. juni
13. og 27. august
10. og 24. september
8. og 22. oktober
12. og 26. november
10. december
Endvidere indstilles, at byrådet godkender, at byrådets 2 behandlinger af budget 2019-2022 holdes kl. 13.00
på følgende torsdage:
20. september - 1. behandling
11. oktober - 2. behandling.

Sagsbeskrivelse
Indstillingen fremsendes i henhold til § 1, stk. 1 i Aalborg Byråds forretningsorden, med afvigelser fra
forretningsordenen i marts, juni og december måned.
Spørgetid for byrådet er fastsat til følgende datoer:
15. januar
12. februar
19. marts
9. april
14. maj
18. juni
13. august
10. september
8. oktober
12. november
10. december
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 3.

Godkendelse af Aalborg Kommunes muligheder for at undlade at handle med og
investere i virksomheder mv. der unddrager sig skattebetaling.
2016-021604
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at de etiske retningslinjer i Aalborg Kommunes
investeringspolitik udvides til at omfatte ulovlig skatteunddragelse.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I byrådets møde den 9. maj 2016 besluttede Aalborg Byråd, på baggrund af et forslag fra Socialistisk Folkeparti, at pålægge Borgmesterens Forvaltning, med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde forslag til politisk behandling om følgende:
a.

at Aalborg Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande,

b.

at Aalborg Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse, og

c.

at Aalborg Kommunes investerede midler ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og
andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Ad a) Handel og samarbejde med virksomheder mv. der unddrager sig skattebetaling i Danmark eller
andre EU-lande
Aalborg Kommunes samarbejdspartnere er, i lighed med alle andre erhvervsdrivende, til enhver tid forpligtet
til at overholde de love og regler, herunder de skattemæssige, som gælder for udøvelsen af deres hverv.
Overholder en virksomhed ikke de skattemæssige regler, vil de kunne straffes for skattesvig. Skattespekulation, der indebærer, at en virksomhed via anvendelse af skattereglerne minimerer sin skattebetaling, er ikke
ulovligt.
Udelukkelse af tilbudsgivere fra udbud
Udbudsloven opstiller udtømmende rammerne for, hvornår en offentlig ordregiver har ret og pligt til at udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i et udbud omfattet af udbudsloven.
Efter udbudsloven har er en offentlig ordregiver pligt til at udelukke en tilbudsgiver fra et udbud, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en af de såkaldte obligatoriske udelukkelsesgrunde. De obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter situationer, hvor tilbudsgiver er dømt for eller har vedtaget en bøde for en række nærmere angivne lovovertrædelser (bl.a. bestikkelse, svig, terror og hvidvaskning) samt tilfælde, hvor en tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kr. De såkaldte obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter ikke overtrædelser af skattelovgivningen.
Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde kan en ordregiver vælge at udelukke en tilbudsgiver fra et udbud, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en række situationer – de såkaldte frivillige udelukkelsesgrunde som er oplistet i udbudslovens § 137.
Skatteunddragelse er ikke specifikt nævnt under de frivillige udelukkelsesgrunde, men ifølge lovbemærkningerne til udbudsloven kan overtrædelse af skatteregler være omfattet af en frivillig udelukkelsesgrund der
fastsætter, at virksomheder der har begået ”alvorlige forsømmelser”, der ”sår tvivl om virksomhedens integritet”, kan udelukkes. Lovbemærkningerne nævner kun overtrædelse af skatteregler, og skattespekulation, der
ikke indebærer en lovovertrædelse, er derfor ikke omfattet af ordlyden.
Det er ikke et krav, at virksomheden skal være dømt for overtrædelse af skattelovgivningen, men ordregiveren skal kunne løfte bevisbyrden for virksomhedens forsømmelse, og for at forsømmelsen er så alvorlig, at
der berettiget kan sås tvivl om virksomhedens integritet. Hvad og hvor meget der skal til for at løfte denne
bevisbyrde, er ikke afgrænset i loven, men det er forvaltningens vurdering, at det i praksis vil være vanskeligt, medmindre der f.eks. foreligger en bødevedtagelse, en dom eller lignende eller der aktuelt verserer en
sag om det pågældende forhold. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering, hvorunder det skal vurderes, om udelukkelse er et rimeligt indgreb, set i forhold til den foretagne handling.
Hvis ordregiver udelukker en virksomhed, og ordregiveren efterfølgende ikke kan løfte bevisbyrden for virksomhedens forsømmelse, vil ordregiveren kunne ifalde erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.
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Ordregivere, herunder Aalborg Kommune, har herefter hjemmel i udbudsloven til at udelukke en virksomhed
fra et udbud, såfremt virksomheden har overtrådt skattelovgivningen. Dette gælder uanset om overtrædelsen
er begået i Danmark eller et andet land.
I overensstemmelse hermed fremgår det af Aalborg Kommunes gældende udbudspolitik, at Aalborg Kommunes medarbejdere, i forbindelse med gennemførelsen af udbud, skal indhente ”oplysninger til vurdering
af, om leverandøren skal udelukkes fra at byde”. Som eksempel på forhold der kan begrunde, at en leverandør udelukkes, nævner udbudspolitikken ”manglende opfyldelse af sociale eller skattemæssige forpligtelser”.
Der påhviler herefter med de nugældende bestemmelser i udbudspolitikken Aalborg Kommunes ansatte en
forpligtelse til at overveje, om det i forbindelse med udbud af en opgave, vil være relevant at benytte sig af
muligheden for at stille krav om, at en tilbudsgiver ikke har overtrådt skatteretlige regler. Herunder vil det
skulle overvejes, om udbudsmaterialet skal indeholde bestemmelser om, at man vil udelukke tilbudsgivere,
der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.
Det er forvaltningens vurdering, at det i praksis ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis der i forbindelse med alle
udbud i Aalborg Kommune skal stilles krav om anvendelse af udbudslovens § 137. Dels vil det medføre en
række administrative meromkostninger, idet der tilføjes et ekstra element i egnethedsvurderingen, og dels vil
det indebære risiko for klagesager og eventuelt erstatningsansvar.
Det bemærkes i den forbindelse, at en ordregiver der vælger at anvende en frivillig udelukkelsesgrund, er
forpligtet til at udelukke alle tilbudsgivere der er omfattet af udelukkelsesgrunden, at de frivillige udelukkelsesgrunde kun kan anvendes i op til to år fra den handling, der giver anledning til at udelukke den pågældende virksomhed, og at en virksomhed, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, ikke kan udelukkes, hvis
den fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den er pålidelig, til trods for at den er omfattet af en udelukkelsesgrund (reglerne om den såkaldte self cleaning - som gælder både de obligatoriske og de frivillige
udelukkelsesgrunde).
I relation til de udbud og øvrige indkøb, der ikke eller ikke fuldt ud er omfattet af udbudslovens regelsæt,
vurderes det, at der vil være mulighed for at benytte samme udelukkelsesgrunde – dog under forudsætning
af, at det i det konkrete tilfælde vurderes at være proportionalt i forhold til kontraktens størrelse og omstændighederne i øvrigt.
Ad. b og c) Investering i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse samt administration af Aalborg Kommunes investerede midler
Aalborg Kommunes investeringspolitik, som er vedtaget af Magistraten den 2. maj 2011 (punkt. 5) indeholder beslutning om, at ”finansielle samarbejdspartnere skal udvise samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne”.
Det fremgår endvidere af investeringspolitikken at ”I udvælgelse af finansielle samarbejdspartnere lægges
der vægt på, at samarbejdspartnere har tilsluttet sig UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), som er et internationalt, FN-understøttet initiativ, der opstiller seks centrale principper for arbejdet
med ansvarlig investering samt samarbejder med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab i forhold til
selskaber med ESG-udfordringer”.
Endelig fremgår det af investeringspolitikken, at ”Retningslinjerne for en etisk investeringspolitik skal sikre, at
kommunens finansielle midler ikke placeres i værdipapirer, udstedt af selskaber, der overtræder internationalt anerkendte normer og retningslinjer for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder,
miljøbeskyttelse og antikorruption”.
Ud over ovennævnte etiske rammer indeholder Aalborg Kommunes finansielle strategi og investeringspolitik
også beløbs- og allokeringsmæssige begrænsninger i forhold til formueplejeaftaler og investeringsmuligheder.
I praksis sikres efterlevelsen af investeringspolitikken gennem en såkaldt ESG-analyse (environment, social,
governance), hvor virksomhederne screenes på baggrund af deres hensyntagen til miljøet, sociale forhold
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og god selskabsledelse med udgangspunkt i bl.a. FNs Global Compact. Screeningen gennemføres af Aalborg Kommunes kapitalforvaltere.
Aktuelt findes der ikke generelt anerkendte metoder til at screene for skatteunddragelse, men kapitalforvalterne arbejder løbende på at justere og udvikle screeningsmetoder for at sikre en social ansvarlig profil i
porteføljerne.
På baggrund af ovenstående indstilles det, at der i Aalborg Kommunes investeringspolitik indarbejdes etiske
retningslinjer om skatteunddragelse, og at kapitalforvalterne meddeles, at Aalborg Kommune ønsker at ekskludere virksomheder, der ulovligt unddrager sig skattebetaling.
På den måde ønsker Aalborg Kommune at påvirke efterspørgslen efter udvikling af en operationel screeningsmetode, der kan screene for skatteunddragelse på lige fod med FNs principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption.
Det bemærkes hertil, at Borgmesterens Forvaltning er opmærksom på, at Albertslund Kommune i samarbejde med Dansk Standard aktuelt arbejder med at udvikle et nyt certificeringsmærke, som skal sikre, at virksomheder der ikke overholder skattelovgivningen eller bidrager til skatteunddragelse, kan udelukkes fra at
deltage i offentlige udbud. Borgmesterens Forvaltning følger udviklingen, og såfremt der bliver udviklet et
egnet certificeringsmærke, vil sagen blive forelagt byrådet på ny.
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Punkt 4.

Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Erhvervsråd
2017-027627
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til nye vedtægter for Aalborg
Erhvervsråd, gældende fra 1. januar 2018.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
I hver byrådsperiode nedsætter Aalborg Kommune et Erhvervsråd, der giver gode råd og anvisninger til byråd, kommune og BusinessAalborg på, hvordan erhvervsbyen Aalborg skal udvikle sig. Det nuværende Erhvervsråd har ønsket at kigge på, om organiseringen af Erhvervsrådet og arbejdsformen i rådet kunne fornyes og ændres, for at skabe mere dynamik i og værdi af Erhvervsrådets arbejde – til gavn for Aalborg.
Erhvervsrådet har udarbejdet et forslag til en ændring af samarbejdsformen og sammensætningen i Erhvervsrådet. Dette medfører nogle ændringer i vedtægterne, som kræver godkendelse i Aalborg Byråd.
Det foreslås i de nye vedtægter, at sammensætningen af Erhvervsrådet fornyes, så den i højere grad afspejler Aalborgs erhvervsliv og styrkepositioner. Der ændres på antallet af medlemmer fra de forskellige grupperinger for at skabe bedre balance og give erhvervslivet en større stemme. Samlet set går Erhvervsrådet fra
de nuværende 24 medlemmer til fremover 17 medlemmer, såfremt ændringerne godkendes.
Sammensætning i dag
Fra erhvervslivet
2 repræsentanter udpeget af DI Aalborg
1 repræsentant for Aalborg Håndværkerforening
1 repræsentant udpeget af Dansk Byggeri
1 repræsentant udpeget af Dansk Erhverv
1 repræsentant for Erhverv Norddanmark
1 repræsentant for Nibe Udviklingsråd

Sammensætning fremover
(ændringer markeret med kursiv)

I alt 7

1 repræsentant for DI Aalborg
1 repræsentant for Aalborg Håndværkerforening
1 repræsentant for Dansk Byggeri
1 repræsentant for Dansk Erhverv
1 repræsentant for Erhverv Norddanmark
1 repræsentant for lokale erhvervsforeninger i
Aalborg
1 personligt udpeget erhvervsrepræsentant
I alt 7

Fra arbejdstagerorganisationerne
3 repræsentanter for LO Aalborg
I alt 3

2 repræsentanter for LO Aalborg
I alt 2

Fra uddannelsesinstitutionerne
1 repræsentant for Aalborg Universitet
2 repræsentanter for erhvervsskolerne
I alt 3
Fra byrådet
Magistratens medlemmer

Desuden har de politiske partier, der ikke er
repræsenteret i Magistraten, mulighed for at
udpege et byrådsmedlem til Erhvervsrådet.
I alt 11
Alt i alt 24

1 repræsentant for Aalborg Universitet
1 repræsentant for erhvervsskolerne
1 repræsentant for University College Nordjylland
I alt 3
Borgmester, rådmanden for By og
Landskabsforvaltningen, rådmanden for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og 2 øvrige
byrådsmedlemmer udpeget ved byrådets
konstituering
Udgår

I alt 5
Alt i alt 17

De øvrige væsentlige ændringer i vedtægterne er:

Der etableres et formandskab med 5 medlemmer, som mødes imellem erhvervsrådsmøderne (3 gange
årligt)
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Der holdes minimum 3 årlige møder i Erhvervsrådet og 1 døgnseminar i det første år af perioden, hvor
rådet udarbejder Erhvervsplan og drøfter indsatser for de kommende år (tidl. holdtes minimum 4 årlige
møder og et årligt seminar).

Status på Erhvervsplanens mål
De foreslåede ændringer i Erhvervsrådets vedtægter er ikke udtryk for manglende resultater eller succes.
Tværtimod. I den nuværende Erhvervsplan 2015-2018 ’Aalborg – Den Globale Videns- og Industriby’ er der
opstillet to konkrete måltal, som fungerer som pejlemærker for Aalborgs erhvervsindsats:


Mål 1. Flere arbejdspladser
Målet er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser frem mod 2018. Der skal skabes og fastholdes videns-, service- og produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i både styrkepositionerne og i andre
brancher.
Målet blev opjusteret fra 5.000 til 7.500 i efteråret 2016, da der medio 2016 allerede var skabt
4.779 flere arbejdspladser i Aalborg, siden Erhvervsplanen trådte i kraft. De senest tilgængelige tal viser, at der ved udgangen af 2016 er skabt 5.500 flere jobs i Aalborg siden 1. januar 2015.



Mål 2. Mere værdi pr. medarbejder
Målet er at øge værdiskabelsen pr. medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi pr.
medarbejder. Målet er en vækst på 10% i værditilvæksten pr. medarbejder indtil 2018.
De senest tilgængelige tal viser, at der i 2015 var en stigning på 2% i værditilvæksten pr. medarbejder
ift. året før.

Hvordan er de 5.500 nye arbejdspladser fordelt på brancher?
Udvikling i antal lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg fordelt efter branche fra 1. januar 2015 til 1. januar
2017
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Industri

1.710

Offentlig administration, undervisning og
sundhed

978

Bygge og anlæg

802

Information og kommunikation

628

Handel og transport

596

Erhvervsservice

558

Kultur, fritid og anden service

205

Ejendomshandel og udlejning

25

Landbrug mv.

14

Finansiering og forsikring

Det er bemærkelsesværdigt, at næsten 1/3 af de nye jobs er industrijobs. Industrien vækster i Danmark og i
særlig grad i Aalborg, som har den suverænt største vækst i industrijobs sammenlignet med de øvrige store
danske byer.
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Der er med udgangspunkt i Erhvervsplanen igangsat over 40 initiativer, som bidrager til at udfolde Aalborgs
erhvervsmæssige potentiale. Eksempler på indsatser initieret af Erhvervsplanen er:





Invest in Aalborg – Investeringsfremmeindsats i partnerskab mellem Aalborg Havn, NOVI, Aalborg
Universitet og Aalborg Kommune
House of Energy – Fælles nordjysk indsats for at skabe vækst og arbejdspladser i energibranchen,
heraf en stor del industri
BrainsBusiness – Nordjyllands klynge for vækst i Informations- og KommunikationsTeknologi/IKTbranchen
Iværksætterindsats/New Bizz – Indsats for at understøtte iværksætteri og vækstiværksættere.
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Bilag:
Vedtægter Aalborg Erhvervsråd 2018-2021 (002).docx
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Punkt 5.

Godkendelse af tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og
omlægning af sommerhusområder
2017-028176
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Tillæg til Planstrategi 2016 for udpegning af
udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P.N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Den forventede modernisering af planloven giver kommunerne nye muligheder for
- at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge
for byudvikling og gives tilladelse til anlæg,
- at udlægge nye sommerhusområder med op til 6.000 sommerhuse, under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre,
og
- at overføre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone.
Den moderniserede planlov forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.
Erhvervsministeren har udsendt invitationsskrivelse til Kystkommunerne, hvor han opfordrer kommunerne til
at indsende ansøgninger om udpegning af konkrete udviklingsområder samt omlægning af sommerhusområder inden den 15. oktober 2017.
Indholdet i forslag til modernisering af planloven samt i diverse udkast til opfølgende vejledninger definerer:
- Udpegningen af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder sker gennem et landsplandirektiv, der udstedes af Erhvervsministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommunalbestyrelser.
- Kommunalbestyrelsens ansøgning skal baseres på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet og på en kommuneplanstrategi, eventuelt i form af et tematillæg.
- Kommunernes udpegning af udviklingsområder vil skulle ske parallelt med kommunernes udpegning af
eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort, herunder i kystnærhedszonen, således
at såvel udviklingsområder som indsatsen for at sikre flere og større sammenhængende naturområder
kommer til at indgå integreret i kommuneplanlægningen.
For at kunne udnytte de nye muligheder i kystnærhedszonen er Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af
udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen udarbejdet. Tillægget
skal anvendes som grundlag for fremsendelse af en ansøgning til ministeren inden den 15. oktober 2017.
Udviklingsområder
Intentionen med udpegning af udviklingsområder er, at kommunerne får mulighed for at udvikle byer og
landsbyer på en måde, der giver nye potentialer for vækst og udvikling i lokalsamfundet og i kommunen. Det
kan handle om arealer til nye boliger, nye virksomheder eller udvidelse af eksisterende virksomheder og
udvikling af turistfaciliteter.
I udviklingsområderne vil de nye mere fleksible regler for landzoneadministration gælde, så borgere og virksomheder inden for kystnærhedszonen også kan opnå de umiddelbare rettigheder, der i den moderniserede
planlov er indarbejdet som generelle regler i landzonen.
Udviklingsområder kan ikke udlægges i områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.
I Aalborg Kommune er der udlagt følgende typer udviklingsområder:
-

-

-

Udviklingsområder omkring Aalborg og de større oplandsbyer. Disse områder er udlagt for at sikre udviklingsmulighed for Aalborg og de større oplandsbyer med særlige vækstpotentialer. Områderne vil løbende kunne indarbejdes i berørte by- og bydelsbeskrivelser samt kommuneplanrammer og overført til byzone via lokalplanlægning.
Udviklingsområder omkring øvrige oplandsbyer og landsbyer. Hensigten med udpegningen af disse områder er at skabe bedre mulighed for at udvikle attraktive oplandsbyer og landsbyer via frihed og fleksible
rammer for en lokal forankret udvikling. Realisering af sådanne udviklingsprojekter vil udløse kommuneplantillæg og lokalplan som nu.
De udpegede udviklingsområder bliver endvidere omfattet af reglerne i planloven om administration af
landzoneområder uden for kystnærhedszonen, herunder de umiddelbare rettigheder for borgere og virksomheder.
Udviklingsområder med nye rettigheder for borgere og virksomheder. De udpegede udviklingsområder
bliver omfattet af reglerne i planloven om administration af landzoneområder uden for kystnærhedszonen,
herunder de umiddelbare rettigheder for borgere og virksomheder.
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Varetagelsen af landskabs-, natur- eller miljøinteresser samt den konkrete afgrænsning af de udpegede
udviklingsområder fremgår af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning
af sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen.
Omlægning af sommerhusområder
Intentionen med den nye mulighed for omlægning af sommerhusområder er at annullere ikke udnyttede og
uaktuelle sommerhusområder mod at få en mulighed for udpegning af nye områder med mere egnede placeringer. Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der
kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de
kommuner, hvor det er muligt.
Ejerne af ferielejligheder i det eksisterende Koldkær Feriecenter ønsker at få ophævet hotelpligten for feriecenteret. Dette kan kun ske, såfremt området udlægges som sommerhusområde og ferielejlighederne opfattes som ”sommerhuse på højkant”. Koldkær Feriecenter ligger i landzone men midt i sommerhusområdet
mellem Hou og Hals.
Med tillægget til Planstrategi 2016 gives der mulighed for at ophæve hotelpligten for Koldkær Feriecenter
ved at overføre området fra landzone til sommerhusområde. Feriecenteret rummer mulighed for 75 ferielejligheder/feriehuse, der ved beregning svarer til et område på ca. 9 ha. Udlægget af nyt sommerhusområde
modsvares af, at det uudnyttede sommerhusområde ved Porsheden/Klitgård reduceres med 9 ha. Området
er i dag på ca. 36 ha og ikke lokalplanlagt.
Overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone
Muligheden kan anvendes til at få en mere aktuel og skarp grænse mellem byzone og sommerhusområde.
Det er kun sommerhusområder i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone, der kan
overføres, så byen udvikles indefra og ud. Det er desuden forudsat, at mindst ¾ af de berørte grundejere
skal ønske en overførsel til byzone.
Tillæg til Planstrategi 2016 lægger ikke op til, at muligheden for overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone udnyttes i Aalborg Kommune, da der ikke er oplagte områder at overføre.
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 miljørapport for Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen. Miljørapporten findes som bilag.
Økonomi
Erstatning
I forbindelse med tilbageførsel af privat ejede arealer til landzone kan der ydes erstatning for udgifter, ejeren
har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse som sommerhusområde. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter afholdt som følge af ejendommens placering i sommerhusområde. Det kan
omfatte udgifter afholdt til landinspektør, arkitekt og advokat for bistand med henblik på arealets udnyttelse
som sommerhusområde.
Forvaltningen er i dialog med ejeren af arealet, der ønskes tilbageført fra landzone til sommerhusområde,
om evt. afholdte udgifter.
Frigørelsesafgift og godtgørelse for grundskyld
Den nu ophævede lov om frigørelsesafgift (ophævet i 2004) indebar, at der skulle betales frigørelsesafgift,
når en ejendom, der blev benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, blev overført til sommerhusområde. I forbindelse med tilbageførsel til landzone skal den betalte frigørelsesafgift tilbagebetales.
Det gælder dog kun, hvis den nuværende ejer også var ejer, dengang frigørelsesafgiften blev betalt.
Den nuværende ejer har erhvervet arealet i 2009, så der skal ikke tilbagebetales frigørelsesafgift.
Jævnfør lov om kommunal ejendomsskat skal der ydes en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone, for en del af den grundskyld, der har været betalt. Godtgørelse ydes for en periode, der
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regnes fra og med det kvartal, hvori den pågældende ejer har erhvervet ejendommen, og til det tidspunkt
hvor en vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning.
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Bilag:
Miljørapport til Tillæg til Planstrategi 2016 - Udpegning af udviklingsområder o gomlægning af
sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen
Tillæg til Planstrategi 2016.pdf
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Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del
af Midtbyen, Aalborg (2. forelæggelse)
2013-33911
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 1.031 endeligt med
nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Mulighed for opførelse af parkeringshus i Fjordmarken udgår af planen. Dette medfører følgende ændringer:
• Ændringerne i rammeområderne 1.3.D1 Skudehavn, 1.3.R1 Søheltenes Have og 1.3.T1 Nærbane-station
udgår.
• Rammeområde 1.3.T2 Kloakforsyning og parkering udgår.
• Herudover er der foretaget redaktionelle konsekvensrettelser i tekst samt revidering af illustration side 12
og 15.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 19. marts 2015 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 23. marts – 13. april 2015.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten i møde 16. juni 2015 (punkt 13).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 26. januar 2017 (punkt 12)
Magistratens møde 6. februar 2017 (punkt 7)
Byrådets møde 13. marts 2017 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 15. marts til og med 10. maj 2017.
Link til digital plan
Kommuneplantillæg 1.031
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Den nordvestlige del af Aalborg midtby rummer flere historiske fabriksområder – herunder den tidligere spritfabrik, hvor produktionen blev indstillet i sommeren 2015, og de tidligere tobaksfabrikker, der i dag anvendes
til bl.a. undervisning og kontorer.
Aalborgs midtby ønskes udvidet mod nordvest, således at de tidligere fabriksområder i fremtiden kan indgå
som en levende del af byen. Der ønskes igangsat en omdannelse af Spritfabrikken til blandede bymæssige
funktioner i form af boliger, butikker, hotel, erhverv og kulturinstitutioner. C.W. Obels tidligere tobaksfabrikker
ønskes revitaliseret med tilsvarende blandede funktioner.
Kommuneplantillæggets indhold
Ændringerne i Kommuneplantillæg 1.031 skaber dels de planmæssige rammer for omdannelsen af Spritfabrikken med mulighed for etablering af forskellige blandende byfunktioner, bl.a. boliger, hotel, kunst og kulturformål, herunder teater samt fortætning, og dels de planmæssige rammer for revitalisering af C.W. Obels
tidligere tobaksfabrikker.
Den eksisterende bymidteafgrænsning for detailhandel i retningslinje 7.1.1 Aalborg City udvides, så afgrænsningen frem over følger jernbanen, hvilket svarer til en udvidelse af Aalborg og Nørresundby bymidter
med ca. 177.000 m² svarende til knap 13%.
Den eksisterende retningslinje 5.1.3 Højhuse ændres, så den også omfatter Spritfabrikken som potentielt
højhusområde.
Den eksisterende retningslinje 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger er revurderet, hvilket medfører ændringer i
bevaringsværdierne.
Bydelsbeskrivelsen for Aalborg Vestby tilrettes hvad angår omdannelsen af Spritfabrikken, de tidligere tobaksfabrikker og udvidelse af bymidteafgrænsningen.
Rammeområde 1.3.D10 Spritfabrikken er en ny kommuneplanramme som erstatter den eksisterende 1.3.I1
Spritfabrikken og i stedet udlægger det eksisterende industriområde til et område til blandende byfunktioner.
Området er udvidet med et areal ud mod fjorden for at give mulighed for at etablere højvandssikring samt en
landskabelig bearbejdning langs kysten.
I rammeområde 1.3.D2 Vestre Havnepromenade m.fl. foretages ændringer som følge af udvidelsen af bymidten.
I rammeområde 1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade m.fl. udpeges en ny zone (Zone 1) hvor den maksimalt
tilladte bebyggelsesprocent fastsættes til 290.
Miljøvurdering
Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne
indsigelser/bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den
godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan
kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser i forbindelse med den samlede høring af Kommuneplantillæg 1.031
og Lokalplan 1-3-113:
1.
Susan Mølvang
2.
Jens Erik Jensen
3.
Pia Brask
4.
Asbjørn K. Jensen
5.
Ernst Hansen
6.
Jan Tengstedt
7.
Mona Lisa Dahms
8.
Irene Marie Basholm
9.
Jytte Ahrenkiel Jensen
10. Lisbeth Christensen
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25a.
26.
27.
28.
29.
29a.
29b.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
54a.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Lis Nielsen
Helge Morell
Kirsten Sørensen
Jørn Clement Andersson
Lars Larsen
Kirsten Kjølby
Søren Christensen
Kathrine Rander Milner
Aff Ullersted
Banedanmark
Allan Korup
Helle Mønster Jørgensen
Joachim Lindflaten
Claus Haulund
Clas Kihlberg
Clas Kihlberg
Lis Hvid
Inga Bodil Kristiansen
Ole Bach
Anne Marie Allesø Rasmussen
Anne Marie Allesø Rasmussen
Anne Marie Allesø Rasmussen
Karina Brøndum Møller
Navne- og adressebeskyttet
Anders Hind
Ingelise Tarber
Sascha Rasmussen
Jacob Panduro
Dorte Ive
Alba Liv Hansen c/o Astrid Øster Mortensen
Steen Bjerre
Peter Munk Andersen
Freya Rose Hansen
Shaghayegh Ashkani c/o Iciti
H Peter Østergaard
Ole Pihl
Mikkel Ventoux Kjær
Hans Petersen
Sanne Ord
Christian Grund Sørensen
Fjordlisten for Aalborg Kommune v/Anette Valentin
Kirsten Skou
Aalborg Midtby Samråd v/formand Jørgen Andersen
Lucie Petersen
Klubberne på Søsportsvej v/formand Gitte Dausel Vinther - Aalborg Dameroklub
Karen Busck
Ole Riis
Ole Riis
Andreas Nørgaard
Elvina Ibrahimovic
Hanne Agerholm
Lene Rubæk
A. Enggaard A/S
Dorte Carøe
Christian Kirkegaard
Bent H. Andersen
Mona Lisa Dahms
Annette Flak
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65.
66.
67.
68.
68a.
68b.
69.
70.
71.

Dorte Balsgaard og Torben F Christensen
Aalborg Teater
Erik Worm
Steen Trant
Steen Trant
Steen Trant
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
Navne- og adressebeskyttet
Trine Kammer

Henvendelserne er behandlet efter emne nedenfor.
1. Indsigelse vedrørende opførelse af parkeringshus i Fjordmarken.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende opførelse af parkeringshus i Fjordmarken:
1 – 13, 16 – 19, 22 - 24, 27 - 31, 33 - 37, 40, 41, 45, 46, 48, 50 - 54, 56, 57, 60, 61, 63, 65, 69 – 71.
Parkeringsbehovet bør løses på Spritfabrikkens egen grund. Der må ikke bygges i de grønne arealer i
Fjordmarken.
Der henvises til parkeringshuset på Kastetvej, som har ledig kapacitet.
Det skal sikres, at det nuværende p-anlæg på grus ved Strandvejen indrettes til en grøn del af Fjordmarken.
Der bør udarbejdes en analyse af parkeringsbehovet i Vestbyen.
Svar: Imødekommet.
Parkeringshuset (Delområde E) udgår af kommuneplantillægget. I stedet gives der mulighed for etablering af
parkering på terræn i delområde C. Hvis teatret ønskes realiseret i delområdet, skal der udarbejdes en parkeringsløsning på baggrund af en analyse af parkeringssituationen.
2. Bemærkninger med forskellige ideer til indretning af parkeringshus.
Følgende er kommet med ideer til bearbejdning og indretning af parkeringshus: 14, 24, 38, 43, 50, 68a.
Det forslås at parkeringshuset
udformes som kælkebakke,
nedgraves
placeres tæt på jernbanelinjen
udformes med grønne områder på taget
indrettes som et flydende parkeringsanlæg/-skib placeret på fjorden.
etableres som et undersøisk p-hus i fjorden med grønt areal på taget.
placeres langs Strandvejen som støjskærm
udformes som et amfiteater til koncerter mm.
Svar: Ikke imødekommet.
Parkeringshuset udgår af planen. Der henvises til svar under pkt.1.

3. Indsigelse vedrørende opførelse af et eller flere højhuse på Spritfabrikken.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende at opføre et eller flere højhuse på Spritfabrikken: 3, 4, 7,
10, 18, 22, 25, 26, 31, 42, 45, 49, 50 - 54, 56, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 71.
Bebyggelse højere end Vestbyens sædvanlige 4 – 6 etager og Spritfabrikkens eksisterende højde vil
skæmme området.
Desuden er der bekymring for gener i form af skyggevirkninger.
Svar: Ikke imødekommet.
Udlægning af højhusområde i Kommuneplantillægget fastholdes. Det er opfattelsen, at de tre højhuse vil
skabe en markant og fin afslutning af den tætte og høje midtbys afgrænsning mod vest. Spritfabrikken er et
tidligere industriområde og har dermed en anden status og skala end Vestbyens beboelsesområder – højhuse vurderes således ikke at forekomme skæmmende hverken ift. de bevarede bygninger eller Vestbyen.
Højhusene er placeret i Spritfabrikkens vestlige side, således at skygge fra formiddagssol vil falde på jernbanelegemet. Om eftermiddagen vil en stor del af skyggen ramme vejanlægget eller ud i fjorden. Skyggevirkningerne vil være stort set de samme ved betydeligt lavere bygninger – f.eks. 5- 7 etager.
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4. Indsigelse vedrørende bebyggelse ud til kajkanten.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende at bygge ud til kajkanten: 15, 29b, 31, 33, 39, 42, 45, 48,
52, 55, 63, 65, 67, 69, 71.
Bebyggelse helt til havnekajen (Habourgate) vil afbryde den vigtige visuelle og trafikale sammenhæng langs
fjorden.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigelsen vedrører Lokalplan 1-3-113. Bygningen udføres med tre meget store bueformede åbninger –
nærmest vandet med en maks. højde på 5,5 meter og en bredde på åbningen i bunden på 12 meter. Den
midterste er 10 meter høj. Endvidere er der en stor åbning ud mod vandet i gavlen af bygningen.
Det vurderes på denne baggrund ikke, at bygningen vil afbryde den visuelle sammenhæng langs fjorden,
men snarere danne en interessant portalvirkning i forhold til Sprittens byrum.

5. Bemærkning vedrørende sikring af adgang for handicapbusser til parkeringshuset.
Følgende er kommet med en bemærkning: 16.
Ønsker sikkerhed for at handicapbusser kan benytte parkeringshuset.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113. På Spritfabrikkens område etableres et antal handicapparkeringspladser på fladen. Disse vil kunne benyttes af handicapbusser.
I øvrigt henvises til pkt. 1.

6.Bemærkning vedrørende grønne tage.
Følgende er kommet med bemærkning vedrørende grønne tage: 18.
Det fremhæves som meget positivt, at en væsentlig del at den nye bebyggelse udføres med grønne tage.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113.
7. Bemærkninger fra Banedanmark vedrørende Jernbaneloven mm.
Følgende er kommet med bemærkninger vedrørende Jernbaneloven m.m.: 20
Indsigelse fra Banedanmark vedrørende følgende:
a. Jernbanespor skal overholde gældende normer og regler.
b. Byggeri skal kunne tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
c. Gravearbejder mm. skal have tilladelse i forhold til jernbaneloven § 24.
d. Der må ikke grundvandssænkes under banearealer.
e. Banedanmark kan stille krav om hegning o.lign,. hvis der opstår øget sporkrydsning o.lign.
f. Ledninger som krydser spor skal have godkendelse fra Banedanmark.
g. Lys, facadebeklædninger mm. må ikke genere togdriften.
h. Påtænkte rådighedsindskrænkende servitutter i forbindelse med elektrificering af banen.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113. De nævnte forhold vil blive håndteret i forbindelse med det konkrete byggeri.

8. Bemærkning med ide om indretning af bazar eller kunstnerværksteder.
Følgende er kommet med ideer til bazar, værksteder o.lign.: 21, 65 .
Det foreslås at der på Spritfabrikken indrettes
- en bazar
- små arbejdende kunstnerværksteder
- små gallerier.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113.
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9. Indsigelse mod at nedrive Aalborgs kulturarv og -historie.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende nedrivning: 22, 62.
Planerne legaliserer at rive en del af Aalborgs kulturarv og historie ned i stedet for at bevare de eksisterende
bygninger.
Svar: Taget til efterretning.
Indsigelsen vedrører Lokalplan 1-3-113. Det er kun en del af bygningerne på Spritfabrikken, der gives mulighed for at rive ned. Det drejer sig primært om de nyere betonhaller samt enkelte mindre ældre bygninger,
som er vurderet til at have en lav bevaringsværdi. De markante bygninger i rød tegl er fredet og rives ikke
ned.

10. Indsigelse vedrørende øget trafikbelastning og støjgener i Vestbyen.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende øget trafikbelastning og støjgener i Vestbyen: 29a, 60.
Bekymring for øget trafik og medfølgende støj- og luftforurening på Strandvejen når Kastetvej lukkes og
Spritfabrikken omdannes.
Svar: Delvis imødekommet.
En omdannelse af Spritfabrikken vil give en vis øget trafikmængde af personbiler. Til gengæld en reduktion i
antallet af lastbiler. Den samlede vurdering er, at belastningen ikke vil medføre væsentligt forøgede gener.

11. Bemærkninger til landskabsprojektet for havnefronten ud for Spritfabrikken.
Følgende er kommet med bemærkninger til landskabsprojektet for havnefronten: 29b, 63.
Spørgsmål vedrørende ejerforholdene for det runde element på havnefronten og om højvandssikring i forhold til C.A. Olesens Gade.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113. Det runde landskabselement på havnefronten er beliggende i
den del af havnefronten, som Aalborg Kommune ejer, men som forventes solgt til Spritfabrikkens ejer.
Omdannelsen af havnefronten skal også fungere som sikring mod oversvømmelse – også ved C.A. Olesens
Gade.

12. Bemærkning om samtænkning med øvrige kulturinstitutioner på havnefronten.
Følgende er kommet med bemærkninger til kulturprojekterne på Spritfabrikken: 32.
Alle kulturprojekter langs havnefronten bør samtænkes.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113. De planlagte kulturinstitutioner og –indsatser på Spritfabrikken
vil indgå i byens samlede kulturudbud og ses i høj grad som et supplement til det eksisterende udbud på
havnefronten.

13. Indsigelse mod manglende bopælspligt i ny bebyggelse.
Følgende er kommet med indsigelse mod manglende bopælspligt: 37, 51, 63, 65.
Der peges på risikoen for at nye boliger anvendes til ferieboliger.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigelsen vedrører Lokalplan 1-3-113. Det vurderes ikke, at problemet har et omfang, så det kan få betydning for områdets byliv.

14. Bemærkning om vigtigheden af at sikre høj arkitektonisk kvalitet ved udformningen af højhuse.
Følgende er kommet med bemærkning om arkitektonisk kvalitet: 44.
Kritik af det arkitektoniske niveau i lokalplan 1-3-113’s visualiseringer og understregning af betydningen af, at
især højhusenes arkitektur har et højt niveau.
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Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningerne vedrører Lokalplan 1-3-113. I lokalplanens pkt. 6.1 understreges betydningen af høj arkitektonisk kvalitet. Dette skal sikres i den efterfølgende dialog med bygherrerne.

15. Bemærkning om vigtigheden af aktiviteter og liv.
Følgende er kommet med bemærkning om aktiviteter og liv: 47.
Der peges på vigtigheden af at understøtte aktiviteter og byliv i den nye bydel på Spritfabrikken.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113.
16. Indsigelse mod placering af Aalborg Teater på Spritfabrikken.
Følgende er kommet med indsigelse mod placering af Aalborg Teater på Spritfabrikken: 48.
Parkeringsudfordringen gør det problematisk, at placere teatret på Spritfabrikken. I stedet foreslås Stigsborgområdet.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigelsen vedrører Lokalplan 1-3-113. Det parkeringsbehov, som et teater vil udløse, vurderes at kunne
løses enten på Spritfabrikken eller i nærområdet på baggrund af en nærmere analyse af behov og muligheder.

17. Indsigelse mod udvidelse af udviklingsområdet.
Følgende er kommet med indsigelse mod udvidelse af udviklingsområdet: 48.
Udviklingen af Spritfabrikken bør foregå inden for egen matrikel. Aalborg Kommune skal ikke involvere sig
økonomisk i udviklingen af projektet – hverken ved grundsalg eller tilskud til kunstværk.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er vurderet, at der opnås flest fordele for kommunen og dens borgere ved at indgå i et samarbejde omkring dele af udviklingen af Spritfabrikken - især kulturindsatserne og udvikling af havnefronten.

18. Indsigelse mod placering af dagligvarebutik på Spritfabrikken.
Følgende er kommet med indsigelse mod dagligvarebutik: 51, 67.
Der er rigeligt med dagligvarebutikker i lokalområdet.
Svar: Ikke imødekommet
Indsigelsen vedrører Lokalplan 1-3-113. Lokalplanen giver mulighed for placering af op til 3.000 m² dagligvarebutikker med et maksimum på 1.500 m² pr. butik. Dette er vurderet som passende i forhold til kundegrundlaget i området, som udvides med 6 – 800 boliger samt erhverv.

19. Indsigelse mod anlæg af opholdsøer o.lign. ud i fjorden.
Følgende er kommet med indsigelse mod anlæg ud i fjorden: 52.
Anlægget skaber øget risiko for opstuvning af fjordvand og dermed oversvømmelse.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigelsen vedrører Lokalplan 1-3-113. Det skal ved detailprojektering sikres, at anlægget ikke skaber øget
risiko for opstuvning. Højvandssikring skal indarbejdes som en del af projektet for omdannelse af havnefonten.

20. Bemærkninger til kommuneplanens Bilag M Restrummelighed samt Bilag K.
Følgende er kommet med spørgsmål til kommuneplanens Bilag M og K: 58
Svar: Taget til efterretning.
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21. Bemærkninger vedrørende justeringer af helhedsplanen.
Følgende er komme med justeringer af helhedsplanen: 59.
Justering og præcisering af byggefelter.
Mindre byggefelter udgår.
Ønske om udvidelse af Delområde C.
Ønske om rampe til C.A. Olesens Gade er efterfølgende frafaldet.
Svar: Imødekommet.
Bemærkningerne vedrører Lokalplan 1-3-113. Justeringerne og udladelserne vurderes at have en karakter
og et omfang som kan indarbejdes uden at påvirke planens principper.

22. Bemærkning om offentlige p-pladser som nedlægges.
Følgende er kommet med bemærkninger om p-pladser: 61.
De offentlige p-pladser som nedlægges på havnefronten skal retableres.
Svar: Imødekommet.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113. Lokalplanens pkt. 8.5 fastslår, at offentlige p-pladser som nedlægges skal erstattes med et tilsvarende antal, til enhver tid offentligt tilgængelige, parkeringspladser.

23. Bemærkning til parkeringshus på Fjordmarken.
Følgende er kommet med en bemærkning til parkeringshuset: 64.
Det er en god ide og en nødvendighed med et parkeringshus på Fjordmarken.
Svar: Taget til efterretning.

24. Bemærkning om teaterets arealbehov.
Følgende er kommet med en bemærkning om teatrets arealbehov: 66.
Det skal sikres at der er mulighed for at teatret kan råde over 43 meter regnet fra Malteribygningen og mod
vest.
Svar: Imødekommet.
Bemærkningen vedrører Lokalplan 1-3-113.
25. Indsigelse mod parkeringsformål og usammenhængende stistystem i Fjordmarken.
Følgende er kommet med indsigelse mod parkeringsformål og usammenhængende stier: 68a
Parkeringsløsninger i Fjordmarken skal tages ud af lokalplanens formål. Desuden skal den sammenhængende sti langs banelegemet bevares.
Svar: Imødekommet.
Se pkt. 1.

26. Indsigelse mod bestemmelserne om boliger i kommuneplanrammens zone 3 og 4.
Følgende er kommet med indsigelse mod boliger i zone 3 og 4: 68b.
Opførelse af boliger i Vestre Bådehavnsområdet vil medføre, at området mister dele af sin identitet.
Svar: Ikke imødekommet.
Bestemmelsen, der indsiges imod, indgår ikke i det foreliggende forslag til kommuneplantillæg. Ændringerne
i Kommuneplanramme 1.3D1 udgår. Det vil sige, at muligheden for at opføre boliger i området opretholdes.
Der er dog tale om et begrænset omfang og op til 2½ - 3½ etage med en maritim karakter.

27. Indsigelse mod manglende udendørs opholdsarealer.
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Følgende er kommet med indsigelse mod manglende opholdsarealer: 69.
Kommuneplanens bestemmelse om at udendørs opholdsarealer skal udgøre 30% af etagearealet er ikke
overholdt.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigelsen vedrører Lokalplan 1-3-113. Der er foretaget en afvejning af ønskerne om en tæt bebyggelse og
kvalitetsfyldte udearealer. Den foreliggende plan indeholder en bred vifte af forskellige opholdsarealer, herunder altaner, taghaver, terrasser, byrum, havnefront, shared-space arealer mm. Det vurderes således, at
kommuneplanens bestemmelser er overholdt.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.031 for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 7.

Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport) Boliger, erhverv m.m.,
Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (2. forelæggelse)
2016-013779
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-3-115 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde 23. juni 2016 (punkt 9).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 26. januar 2017 (punkt 12)
Magistratens møde 6. februar 2017 (punkt 7)
Byrådets møde 13. marts 2017 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 15. marts til og med 10. maj 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-115
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at muliggøre nybyggeri samt om- og tilbygning i området for C.W. Obels p-hus
og tidligere tobaksfabrikker, som ligger ved Strandvejen og Badehusvej i Aalborg Vestby. Lokalplanen skal
sikre, at omdannelse og fortætning sker under hensyntagen til det tidligere fabriksanlægs bevaringsværdier
samt i balance og harmoni med den omkringliggende by.
Området har en strategisk placering tæt ved den kommende BRT/+BUS, som gør det interessant at fortætte
og omdanne til en blanding af boliger, undervisning, kontorer, service, butikker og kulturelle formål mv. Området er beliggende mellem midtbyen og Spritfabrikken, og forventes derfor i fremtiden at få en rolle som
bindeled.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til detailhandel, bebyggelsesprocent
og bygningers bevaringsværdier. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg 1.031, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Kommuneplantillægget behandles i
et forudgående dagsordenspunkt.
Lokalplanens indhold
Bygningerne, der udgør C.W. Obels tidligere fabrikskompleks, har høj eller middel bevaringsværdi, og udgør
som helhed et vigtigt stykke kulturhistorie. Lokalplanen sikrer, at vigtige arkitektoniske elementer og sammenhænge bevares, mens der samtidigt gives mulighed for om- og tilbygning.
Der gives mulighed for tilbygninger i form af 1-2 ekstra etager på det tidligere fabrikskompleks vest for Badehusvej. De nye etager sikres et moderne arkitektonisk udtryk, der samtidigt harmonerer med de gamle fabriksbygninger.
Øst for Badehusvej gives der mulighed for nedrivning af to bygninger, for til gengæld at opføre et nybyggeri i
op til 7 etager, der dog på hjørnet af Badehusvej og Strandvejen kan være op til 10 etager. Nybyggeriet skal
fremstå som en sluttet hjørnebebyggelse i tegl.
Områdets fremtidige anvendelsesmuligheder bliver en blanding af eksempelvis boliger, erhverv, kontorer og
detailhandel. Den blandede anvendelse skal være med til at skabe et levende bymiljø. Gårdrum og stiforbindelser revitaliseres, så der skabes varierede udendørs opholdsarealer til beboere og brugere.
Vejbetjening til området sker fra Strandvejen og sekundært fra Borgergade / Kastetvej. Parkering forudsættes løst i områdets eksisterende parkeringshus.
Ophævelse af lokalplaner
Området øst for Badehusvej er omfattet af Lokalplan 09-042. Området nord for Strandvejen er omfattet af
Lokalplan 09-050. Arealet med parkeringshuset og C.W. Obels villa ved Kastetvej er omfattet af Lokalplan
1-3-102. Med lokalplanens godkendelse ophæves Lokalplan 09-042 og Lokalplan 09-050 ophæves for det
område, der er omfattet af lokalplan 1-3-115, mens Lokalplan 1-3-102 ophæves i sin helhed.
Miljøvurdering
Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne
indsigelser / bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor
den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.

Kirsten Kjølby, Brohusgade 3 B,3 th, 9000 Aalborg
Helge Morell Nielsen, Poul Paghs Gade 33,2 tv, 9000 Aalborg
Lis Nielsen, Poul Paghs Gade 33,2 tv, 9000 Aalborg
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
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5. ABF Fjordgården I ved Ditte Vestenbæk
6. Erik Toppenberg, Poul Paghs Gade 31,4 th, 9000 Aalborg (m. underskrift fra 3 borgere).
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Kirsten Kjølby vedrørende højden på hjørnebebyggelsen ved Badehusvej og Strandvejen.
Svar: Ikke imødekommet.
Placeringen af hjørnebygningen på op til 10 etager er valgt efter en vurdering af afstanden til bebyggelsen
nord for samt skyggevirkningerne på denne. Som det fremgår af skyggediagrammerne i lokalplanens redegørelse, vil skyggerne kun i vinterhalvåret ramme facaden nord for. Denne skyggevirkning vurderes at være
inden for det normale i tætbyen.

2. Indsigelse fra Helge Morell Nielsen vedrørende tilføjelsen af en ekstra etage på bygningen langs Poul
Paghs Gade.
Svar: Ikke imødekommet.
Skygge fra forhøjelsen af bygningen langs Poul Paghs Gade vil påvirke facaden af bygningerne på gadens
modsatte side i formiddagstimerne, specielt i vinterhalvåret. Skyggevirkningen vurderes dog at være inden
for det normale i kvarteret. I tætbyen må der forventes skyggepåvirkninger fra omkringliggende bygninger på
forskellige tidspunkter af dagen og året.

3. Indsigelse fra Lis Nielsen vedrørende tilføjelsen af en ekstra etage på bygningen langs Poul Paghs Gade.
Svar: Ikke imødekommet.
Skygge fra forhøjelsen af bygningen langs Poul Paghs Gade vil påvirke facaden af bygningerne på gadens
modsatte side i formiddagstimerne, specielt i vinterhalvåret. Skyggevirkningen vurderes dog at være inden
for det normale i kvarteret. I tætbyen må der forventes skyggepåvirkninger fra omkringliggende bygninger på
forskellige tidspunkter af dagen og året.

4. Indsigelse fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg vedrørende hjørnebygningens
manglende tilpasning til helheden, manglende parkering og opholdsarealer samt planens manglende hensyn
til sundhed, trivsel og beboersammensætning.
Svar: Ikke imødekommet.
Hjørnebygning på op til 10 etager tilfører området boligtæthed og udgør et moderne bud på en bygning mellem karrébebyggelse og tidligere fabriksanlæg. Der er tale om en selvstændig hjørnebebyggelse, der med
sin højde og arkitektur forholder sig til det forskelligartede bymiljø omkring den.
Parkering i lokalplanområdet kan anvises i det eksisterende parkeringshus, med undtagelse af enkelte ppladser på terræn. De rekreative arealer er primært reserveret i gårdrummene, men også som ophold på
tage og altaner. Der stilles i lokalplanen krav til kvaliteten af de forskellige opholdsarealer, således at de
bliver velbeliggende og anvendelige for beboerne. Der er i planlægningen foretaget en afvejning mellem
ønsket om tæthed og ønsket om at sikre en tilfredsstillende forsyning med udendørs opholdsarealer.
Med de forskelligartede opholdsarealer og den bynære placering, vurderes lokalanen at danne en god ramme for beboernes trivsel og sundhed. Der er ingen planlægningsmæssige hindringer for at indrette familieboliger i området.
Bemærkningerne vedrørende byudvikling og planlægning i Aalborg tages til efterretning.

5. Indsigelse fra ABF Fjordgården I ved Ditte Vestenbæk vedrørende tilføjelsen af en ekstra etage på bygningen langs Poul Paghs Gade.
Svar: Ikke imødekommet.
Forhøjelsen af bygningen langs Poul Paghs Gade fra 5 til 6 etager er i overensstemmelse med den bevaringsværdige bygnings industrihistorie og karakter. Skygge fra forhøjelsen vil påvirke facaden af bygningerne
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på gadens modsatte side i formiddagstimerne, specielt i vinterhalvåret. Skyggevirkningen vurderes dog at
være inden for det normale i kvarteret. I tætbyen må der forventes skyggepåvirkninger fra omkringliggende
bygninger på forskellige tidspunkter af dagen og året. De indkigsgener, der forårsages af ændringen fra erhverv til boliger er ligeledes inden for det normale i tætbyen.

6. Indsigelse fra Erik Toppenberg (m. underskrift fra 3 borgere) vedrørende tilføjelsen af en ekstra etage på
bygningen langs Poul Paghs Gade.
Svar: Ikke imødekommet.
Forhøjelsen af bygningen langs Poul Paghs Gade fra 5 til 6 etager er i overensstemmelse med den bevaringsværdige bygnings industrihistorie og karakter. En tagetage i form af saddeltag passer ikke til bygningens funktionalistiske stil, og der arbejdes derfor med en fuld etage i lette materialer. Skygge fra forhøjelsen
vil påvirke facaden af bygningerne på gadens modsatte side i formiddagstimerne, specielt i vinterhalvåret.
Skyggevirkningen vurderes dog at være inden for det normale i kvarteret. I tætbyen må der forventes skyggepåvirkninger fra omkringliggende bygninger på forskellige tidspunkter af dagen og året. De indkigsgener,
der forårsages af ændringen fra erhverv til boliger er ligeledes inden for det normale i tætbyen.
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Bilag:
Indsigelser i samlet PDF
Forslag til Lokalplan 1-3-115 Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
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Punkt 8.

Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune
2017-006385
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten ”Servicetjek af af tosprogsområdet for
Skolevæsenet i Aalborg Kommune”.
Sagen er sendt til orientering i Integrationsrådet, der har møde den 14. juni 2017.
Beslutning:
Magistraten fremsender rapporten til byrådet med henblik på en drøftelse.
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Sagsbeskrivelse
Resume
Hermed fremlægges analyse af tosprogsområdet for skolevæsnet i Aalborg Kommune som følge af byrådets
beslutning 9. januar 2017 om at gennemføre et servicetjeck af integrationen på skole- og dagtilbudsområdet.
Formålet med analysen er at tilvejebringe en status på integrationsindsatsen med særligt fokus på
folkeskolerne.
I analysen tages udgangspunkt i lovgivningens definition af tosprogede børn. I lovgivningen står der:
”Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt
med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk” (Lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016).
Baggrund
I mødet den 9. januar havde byrådet en drøftelse, der førte til en beslutning om at gennemføre ’et servicetjek
af integrationen på skole- og dagtilbudsområdet’. I beslutningen blev der lagt vægt på, at de lokale
daginstitutioner og skoler skal ses som en del af de lokalsamfund, de befinder sig i. Det handler således
både om, at en god integrationsindsats begynder ved forældrene, og at emnet vurderes i en helhed i forhold
til de øvrige indsatser på området.
Den fremlagte analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet består af tre dele:
A. Forskning og undersøgelser om tosprogede elever i skolen (bilag 1)
B. Statistik om tosprogede elever (bilag 2) og
C. (Udvalgte) Erfaringer fra andre kommuner (bilag 3)
Parallelt med denne analyse fremlægges en analyse af tosprogsområdet i dagtilbud. De to analyser dækker
således samlet set tosprogsområdet for børn og unge.
Praksis på tosprogsområdet i skolevæsenet
Den nuværende praksis på tosprogsområdet i skolevæsnet er baseret på et princip om, at distriktets børn
går på distriktets skole, og således også de tosprogede elever. Denne praksis, der blev vedtaget af byrådet
13. februar 2017, er et opgør med den hidtidige praksis, hvor modtageklasser, basishold og tokulturelle
klasser er blevet etableret efter behov på ca. 10 udvalgte skoler.
Hidtil er nyankomne tosprogede elever med behov for basisundervisning blevet henvist til et
modtagelsestilbud, hvilket for nogen har været et tilbud på en anden skole end den lokale distriktsskole.
Først efter endt basisundervisning har de tosprogede elever haft frit skolevalg og har dermed haft mulighed
for at vælge et undervisningstilbud på den lokale distriktsskole.
Alle folkeskoler i Aalborg Kommune skal i dag være i stand til at etablere og tilbyde basisundervisning i
dansk som andetsprog til elever på skolen, som måtte have behov herfor. Tosprogede elever er således fra
starten omfattet af reglerne om frit skolevalg på lige vilkår med alle andre elever.
For yderligere information om gældende praksis henvises til bilag 4.
I det følgende redegøres for de væsentligste pointer og konklusioner fra hver af de tre delanalyser, som er
vedlagt sagsbeskrivelsen i bilag 1-3. Under hvert afsnit redgøres for formålet med hver enkelt delanalyse.
A. Forskning og undersøgelser om tosprogede elever i skolen
Analysens første del i bilag 1 er et litteraturstudie, som er foretaget med det formål at undersøge, hvad der
er væsentligt at være opmærksom på, når målet er at styrke tosprogede elevers læring, trivsel og udvikling
og deres integration i den almene klasse og lokalsamfundet.
Konklusioner fra litteraturstudiet
Overordnet set kan man på baggrund af litteraturstudiet konkludere, at et veludviklet andetsprog ikke
kommer af sig selv, men kræver, at en særlig pædagogisk indsats igangsættes så hurtigt som muligt.
Basisundervisning i form af modtagelsesklasser, basishold, tokulturelle klasser eller enkeltmandsunder-
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visning er tilbud, som kan danne ramme om en sådan særlig pædagogisk indsats med fokus på at sikre
udvikling af et dansksprogligt fundament, der kan bygges ovenpå.
Sproglig udvikling er en fortløbende proces, som kræver et løbende fokus – for nogle tosprogede elever i
hele skoleforløbet. Da modersmålet spiller en betydningsfuld rolle i barnets tilegnelse af dansk som
andetsprog, er det vigtigt at forældrene ved, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling på
modersmålet. Som følge heraf er det vigtigt at lærere og pædagoger ser og anerkender forældrenes
betydning og muligheder for at understøtte, udfordre og bibringe eleven sproglige nuancer på modersmålet
til gavn for elevens samlede sproglige udvikling.
I relation til tosprogede elevers samlede integration i det danske samfund er det vigtigt, at lærere og
pædagoger opbygger inkluderende fællesskaber, som bygger på anerkendelse og respekt. Herigennem får
alle elever mulighed for at bidrage og bygge oven på deres hidtidige læring og erfaringer.
I forhold til en styrkelse af tosprogede elevers læring og trivsel er det dermed væsentligt at være
opmærksom på, hvorledes skolerne på det organisatoriske niveau såvel som i den pædagogiske praksis kan
være med til at understøtte elevens og familiens mulighed for og lyst til aktivt medborgerskab.
Der henvises til bilag 1 for en uddybende beskrivelse.
B. Statistik om tosprogede elever
Formålet med den statistiske delanalyse af tosprogede elever er at undersøge, hvilken betydning andelen af
tosprogede elever i de almene klasser 0.-9. årgang på folkeskolerne har for følgende forhold:







Søgningen til skolerne blandt eleverne, der bor i skoledistriktet
Elevernes trivsel i 4.-9. klasse
Alle elevers resultater ved 9. klasses afgangsprøve
De tosprogede elevers resultater ved 9. klasses afgangsprøve
Alle elevers uddannelsesparathed i 8. klasse
De tosprogede elevers overgang til ungdomsuddannelse

Konklusioner fra den statistiske delanalyse
Samlet set viser den statistiske delanalyse, at der er en sammenhæng mellem andelen af tosprogede elever
i de almene klasser og alle elevers resultater ved afgangsprøven i 9. klasse og vurdering af uddannelsesparathed i 8. klasse. Tendensen er, at elevernes gennemsnitlige resultater er lavere, og at de i mindre grad
er uddannelsesparate på de skoler, der har over 10% tosprogede elever. Det er samtidig de skoler, der har
de svageste socioøkonomiske profiler i Aalborg Kommune.
Delanalysen viser, at de tosprogede elever som samlet gruppe har et lavere karaktergennemsnit i bundne
prøvefag i 9. klasse end alle afgangselever i Aalborg Kommune. Men samtidig viser tallene også, at på nogle
enkelte skoler med mere end 10%, opnår de tosprogede elever højere karaktergennemsnit end de øvrige
elever. Her må det således være andre faktorer end andelen af tosprogede elever på skolen, der er
afgørende som f.eks. praksis og kompetencer på skolen, modersmålsundervisning, etnisk herkomst,
traumatisering og alder ved ankomst til Danmark.
Andre danske og udenlandske undersøgelser af udviklingen af andetsproget (majoritetssproget) og det
faglige niveau i skolen viser, at tosprogede elever opnår dårligere resultater end etsprogede (Højen 2009,
Egelund 2015). Her er det vigtigt ikke at drage den forhastede konklusion, at det er tosprogethed i sig selv,
der bremser sproglig og faglig fremgang. Andre faktorer bidrager også til det lavere niveau hos tosprogede.
Lavt gennemsnitligt fagligt niveau har således bl.a. sammenhæng med lav socioøkonomisk status på
skoleniveau (ibid.).
På trods af, at de tosprogede elever som samlet gruppe har lavere karaktergennemsnit end alle
afgangselever, kan det ikke konkluderes, at årsagen til de tosprogede elevers lavere karaktergennemsnit i
bundne prøvefag er andelen af tosprogede elever på den pågældende skole. Det vil kræve yderligere
analyser at undersøge, hvad der er de bagvedliggende årsager til fænomenet.
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Der henvises til bilag 2 for en uddybende beskrivelse.
C. Erfaringer fra andre kommuner
Formålet med den sidste del af analysen (jf. bilag 3) er at kigge på erfaringer fra Aarhus og Københavns
kommuner, hvor man gennem en årrække har arbejdet med indsatser i forhold til følgende udfordringer:



Høj koncentration af tosprogede elever på nogle af kommunens skoler og
Tosprogede elever, der er født og opvokset i Danmark, har gået i dagtilbud, og som har behov for et
tilbud om basisundervisning ved skolestart.

Begge kommuner har i deres indsatser på området gjort brug af folkeskolens § 5, stk. 7, der giver mulighed
for at henvise elever med et væsentligt behov for sprogstøtte til en anden skole end distriktsskolen.
Indsatserne har til formål dels at sikre det bedst mulige læringsmiljø for tosprogede elever efter endt
basisundervisning og dels at skabe en bedre fordeling af tosprogede elever mellem folkeskolerne.
Indsatserne omfatter elever der indskrives til skolegang (børnehaveklasse), ved skoleskift mellem
folkeskoler, fra privatskoler, fra skoler i andre kommuner eller ved tilflytning til kommunen.
I Aarhusmodellen er der tale om en tvungen ordning, hvor det frie skolevalg fraviges for den omfattede
elevgruppe. I Aarhusmodellen finder man elever, der vurderes at have et væsentligt behov for sprogstøtte,
gennem en sprogscreening. Hvis eleven ønsker optagelse eller indskrivning på en skole, hvor der er over
20% tosprogede elever på den pågældende årgang, henvises i stedet til et undervisningstilbud på en anden
skole, hvor der er under 20% tosprogede elever på den pågældende årgang.
Københavnermodellen er en frivillig model, som fastholder forældrenes ret til frit skolevalg. Modellen er
baseret på frivillig rådgivning af forældre til tosprogede børn samt forældre til etsprogede sprogligt svage
børn om valg af skole i forbindelse med skolestart eller skoleskift.
Indsatserne har et årligt budget på 14,5 mio. kr. i Aarhus Kommune – heraf 12,8 mio. kr. til
skolebusbefordring. I Københavns Kommune budgetteres med en årlig udgift på 17,1 mio. kr. – heraf 0,9
mio. kr. til transport af elever.
Erfaringer med Aarhusmodellen
De henviste elever er glade for deres skole og ikke mindst de henviste elevers forældre er positive over for
barnets skolegang. De fleste af de henviste elever trives godt i skolen og har etableret kammeratskaber i
skolen og i SFO (Brøndum og Fliess, 2010).
Generelt udviser de henviste elever faglig fremgang. Inden for dansksproglig udvikling udviser eleverne en
markant fremgang (ibid.).
Flertallet blandt forældrene til distriktselever bakker op om den værdipolitiske dagsorden, der ligger bag
fordelingen af elever med dansk som andetsprog til flere folkeskoler i kommunen, om end forældrene er
delte på spørgsmålet. Der er således en gruppe af forældre, der er skeptiske over for at have deres eget
barn i en klasse med elever med forskellige sociale og kulturelle baggrunde (ibid.).
Henvisningsmodellen har således vist sin styrke ved at lade børn med dansk som andetsprog gå på en skole
med mange børn med dansk som modersmål, at understøtte kulturmødet mellem børn i Aarhus Kommune
samt sikre, at kommunens folkeskoler generelt bidrager til integrationen af børn med dansk som andetsprog.
Samtidig er der dog stadig en række store udfordringer for modellen, som kræver en fortsat løbende og
fokuseret indsats fra både skoler og forvaltning. På trivselsområdet spiller særligt busturen til og fra skole en
negativ rolle for en del elever, med drillerier, uro og mobning i bussen (ibid.).
Erfaringer med Københavner-modellen
Initiativerne under Københavnermodellen, særligt rådgivningen om skolevalg, har skabt en bedre fordeling af
børn med sproglige vanskeligheder. Dog er der en fastholdelsesproblematik blandt de børn, der er rådgivet
til et andet skolevalg end deres distriktsskole, som udfordrer dette resultat (Københavns Kommune, 2015).
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Forældre der har modtaget rådgivning vurderer, at rådgivningen om skolevalg er med til at give dem et bedre
billede af både skolesystem og deres egne muligheder for valg af skole. Forældrene er glade for tilbuddet,
uanset om de takker ja eller nej til en københavnermodelplads (ibid.).
Elever der vælger at gå i skole på en af kommunens københavnermodelskoler, opnår en bedre progression i
deres sprogforståelse målt ved den nationale test i 2. klasse end elever, der ikke vælger en
københavnermodelskole. Forskellen er signifikant (ibid.).
Både skoler og forældre vurderer, at københavnermodelbørnene trives på deres skoler, hvilket også den
nationale trivselsmåling viser (ibid.).
Ud fra evalueringen kan således konstateres, at rådgivningen om skolevalg har haft en effekt i forhold til at
løfte en udsat gruppe børn fagligt. Der er dog behov for at styrke forældreinddragelsen på skolerne
yderligere og at undersøge årsagerne til den store udsivning.
Der henvises til bilag 3 for en uddybende beskrivelse.
Lovgivningsmæssigt grundlag
Folkeskolelovens bestemmelser om tosprogede elever – herunder især § 5, stk. 7.
Bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog
Økonomiske konsekvenser
Er ikke en del af denne analyse.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Forskning og undersøgelser vedrørende tosprogsområdet
2. Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017
3. Erfaringer fra Aarhus og København
4. Ny model på tosprogsområdet, januar 2017
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Bilag:
Bilag 1 - Forskning og undersøgelser vedrørende Tosprogsområdet.docx
Bilag 2 - Statistik om tosprogede elever.docx
Bilag 3 - Erfaringer fra Århus og København.docx
Bilag 4 - Nuværende praksis på tosprogsområdet 2017.pdf
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Punkt 9.

Godkendelse af revidererede vedtægter for Studenterhuset
2016-026442
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender reviderede vedtægter for Foreningen Aalborg
Universitets Studenterhus.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Foreningen Studenterhuset har fremsendt et forslag til reviderede vedtægter til godkendelse hos Aalborg
Kommune.
Studenterhuset og Sundheds- og Kulturforvaltningen har i forbindelse med indgåelsen af Studenterhusets
nye aftale som regionalt spillested været i dialog med Kulturstyrelsen om en revision af Studenterhusets
vedtægter. Aftalen var fra Kunstrådets Projektstøtteudvalget for Musik betinget af en revision af
Studenterhusets vedtægter.
Revisionen af vedtægterne har omfattet en styrkelse af beskrivelsen af spillestedsopgaven i
formålsparagraffen og en ændring af bestyrelsessammensætning for at sikre den bedst mulige ledelse af
Studenterhuset som regionalt spillested.
Bestyrelsen foreslås ændret fra:
 7 medlemmer (5 studerende valgt på generalforsamlingen (herunder formanden), 1 VIPrepræsentant og 1 TAP-repræsentant begge udpeget af rektor)
til:
 8 medlemmer (Formand + tre medlemmer valgt på foreningens generalforsamling, to medlemmer
udpeget af rektoratet ved Aalborg Universitet samt to yderligere personer valgt af bestyrelsens
resterende medlemmer. I 2017 og 2018 vil Platform4 ligeledes have et medlem af bestyrelsen.)
Ud over disse konkrete ændringer af vedtægterne har Studenterhuset opdateret vedtægterne således, at de
bedre forholder sig til Studenterhusets situation i dag.
Forslaget til reviderede vedtægter er afstemt med kulturstyrelsen således, at de ligeledes kan godkendes af
dem.
Nedenfor er en oversigt over gældende vedtægter og ændringsforslagene.
Forslag til reviderede vedtægter godkendt april 2017
§ 1. Navn og hjemmel.
Stk. 1:
Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i
daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet af
Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (AAU) d. 24.
november
1992. Hjemsted er Gammel Torv 10, 9000 Aalborg.
Foreningen har begrænset ansvar.

Gældende vedtægter fra 2015
§ 1. Navn og hjemmel.
Stk. 1:
Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i
daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet af
Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (AAU) d. 24.
november
1992. Hjemsted er Gammel Torv 10, 9000 Aalborg.
Foreningen har begrænset ansvar.

Stk. 2:
Studenterhuset er en forening, der udøver sin
virksomhed i henhold til lovgivningens bestemmelser om
foreninger, inden for rammerne af de i § 2 angivne
formål.

Stk. 2:
Studenterhuset er en forening, der udøver sin
virksomhed i henhold til lovgivningens bestemmelser om
foreninger, inden for rammerne af de i § 2 angivne
formål.

§ 2. Formål.

§2 Formål

Stk. 1:
Studenterhuset danner ramme om sociale og kulturelle
aktiviteter, der styrker og udvikler Aalborgs studie – og
uddannelsesmiljø.

Stk. 1:
Studenterhuset har til formål at varetage sociale og
kulturelle interesser for studerende og ansatte på AAU.
Dette skal ske ved at:

Med henblik på at opfylde dette formål kan
Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag,
workshops, udlåne lokaler m.v.

•

Stk. 2:
Studenterhuset har til formål at formidle, præsentere,
profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt.

•
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Forslag til reviderede vedtægter godkendt april 2017
Studenterhusets programpolitik har kunstnerisk høj
kvalitet og musikalske nybrud som omdrejningspunkt for
en alsidig præsentation af lokale, nationale og
internationale kunstnere og orkestre.
Studenterhuset skal have specielt fokus på udviklingen af
musikalske vækstlag og talenter indenfor alle rytmiske
genrer, såvel lokalt, regionalt som nationalt.

Gældende vedtægter fra 2015
Stk. 2:
En del af Studenterhusets virke er kontinuerligt at
præsentere rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.
Stk. 3:
Alle har ret til at benytte Studenterhuset i den normale
åbningstid. Derudover har alle ansatte og studerende ved
AAU, samt andre videregående uddannelser i Aalborg,
ret til at benytte Studenterhuset til arrangementer.

Med henblik på at opfylde dette formål kan
Studenterhuset drive spillested på foreningens hjemsted,
samt præsentere og formidle rytmisk musik på eksterne
lokaliteter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
Stk. 3:
Studenterhusets arrangementer er offentlige, og alle har
adgang til disse.

§ 3. Medlemmer og frivillige.

§ 3 Samarbejdspartnere
Stk. 1 Studenterhuset samarbejder med
Studentersamfundet gennem fællesarrangementer.
Studenterhuset er politisk uafhængig af
Studentersamfundet.
§ 4. Medlemmer og frivillige.

Stk. 1:
Medlemskab af Studenterhuset kan opnås ved
indskrivning som frivillig.

Stk. 1:
Medlemskab af Studenterhuset kan opnås ved
indskrivning som frivillig.

Stk. 2:
For at blive indskrevet som frivillig, kræves at man er
indskrevet på Aalborg Universitet eller anden
videregående uddannelse i Aalborg.

Stk. 2:
For at blive indskrevet som frivillig, kræves at man er
indskrevet på Aalborg Universitet eller anden
videregående uddannelse i Aalborg.

Stk. 3:
En frivillig er stemmeberettiget til Studenterhusets
generalforsamling og fællesmøder, når det af
Studenterhusets bestyrelse vedtagne aktivitetskrav er
indfriet (jf. bilag 1.: Aktivitetskrav)

Stk. 3:
Frivillige kan ekskluderes som frivillig fra Studenterhuset
såfremt de handler i strid med Studenterhusets formål og
vedtægter eller i øvrigt misligholder forholdet til
Studenterhuset. Afgørelsen træffes af Studenterhusets
daglige ledelse. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen til Studenterhusets bestyrelse.

Udgår

Stk. 4:
Frivillige kan ekskluderes som frivillig fra Studenterhuset
såfremt de handler i strid med Studenterhusets formål og
vedtægter eller i øvrigt misligholder forholdet til
Studenterhuset. Afgørelsen træffes af Studenterhusets
daglige ledelse. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen til Studenterhusets bestyrelse.
§ 5. Generalforsamling

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
inden for de af lovgivningen til enhver tid fastsatte
grænser.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen vedligeholder Studenterhusets
vedtægter, vælger kandidater til Studenterhusets
bestyrelses frivillige poster og fastlægger
Studenterhusets overordnede holdninger og aktiviteter.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts/april
måned. Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af
Studenterhusets bestyrelse. Indkaldelse til
generalforsamling skal ske ved opslag på Studenterhuset
og information gennem mail til foreningens frivillige,
senest en måned før afholdelse.
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Forslag til reviderede vedtægter godkendt april 2017
Stk. 3.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som
minimum indeholde følgende:
-

Gældende vedtægter fra 2015
Studenterhuset, information gennem e-mail og
annoncering i relevante medier, senest en måned før
afholdelse.
Generalforsamlingen skal altid afholdes i Aalborg.
Stk. 3.
Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal som
minimum indeholde følgende:

Åbning og konstituering, herunder valg af
dirigent og referent
Studenterhusets årsberetning
Årsregnskab for Studenterhuset
Forslag til vedtægtsændringer
Øvrige forslag
Spørgsmål til formandskandidaterne
Valg af formand for Studenterhuset
Spørgsmål til kandidater til Studenterhusets
bestyrelse
Valg af medlemmer til Studenterhusets
bestyrelse
Eventuelt

-

Stk. 4.
Til generalforsamlingen har alle frivillige møde- og taleret.
Stk. 5.
Stemmeberettigede er de frivillige, der lever op til det af
bestyrelsen fastsatte aktivitetskrav, jf. vedtægternes § 3,
stk. 3.
Stk. 6.
Forslag skal, for at kunne behandles på
generalforsamlingen, være bestyrelsens formand i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

-

Åbning og konstituering, herunder valg af
dirigent og referent
Studenterhusets årsberetning
Årsregnskab for Studenterhuset
Forslag til vedtægtsændringer
Øvrige forslag
Spørgsmål til formandskandidaterne
Valg af formand for Studenterhuset
Spørgsmål til kandidater til Studenterhusets
bestyrelse
Valg af medlemmer til Studenterhusets
bestyrelse
Eventuelt
Afrunding af generalforsamling

Stk. 4.
Til generalforsamlingen har alle frivillige møde- og taleret.
Stk. 5.
Afstemninger foregår i henhold til § 8.
Stk. 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af
Fællesmødet, af Studenterhusets bestyrelse, eller
såfremt 25 af Studenterhusets medlemmer skriftligt
begærer det. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske med angivelse af
beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling
indkaldes af Studenterhusets med mindst 14 dages
varsel og afholdes senest 3 uger efter begæring.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har
opsættende virkning på beslutninger som vedrører
generalforsamlingens beslutningstema. Det vil sige, at
beslutninger om generalforsamlingens beslutningstema
ikke kan gennemføres før efter generalforsamlingens
afslutning.
Stk. 7.
Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til
næstfølgende generalforsamling.
Indgik tidligere som en del af §5 generalforsamling.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af
Fællesmødet, af Studenterhusets bestyrelse, eller
såfremt 25 af Studenterhusets medlemmer skriftligt
begærer det. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske med angivelse af
beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling
indkaldes af Studenterhusets bestyrelse med mindst 14
dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæring.
§ 7. Bestyrelse
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Forslag til reviderede vedtægter godkendt april 2017

Gældende vedtægter fra 2015

Stk. 1.
Bestyrelsen har det overordnede kunstneriske,
økonomiske og administrative ansvar for foreningens
virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de principielle
retningslinjer for Studenterhusets drift, og sikrer at driften
er i overensstemmelse med foreningens formål, og de af
foreningen indgåede aftaler.

Stk. 1:
Studenterhuset ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer,
der udpeges således: 5 studerende valgt af
Studenterhusets generalforsamling, 1 VIP-repræsentant
udpeget af rektor og 1 TAPrepræsentant udpeget af
rektor.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der udpeges
således:
-

Formand + tre medlemmer valgt på foreningens
generalforsamling.
To medlemmer udpeget af rektoratet ved
Aalborg Universitet.

Stk. 2:
Studenterhusets formand og bestyrelse vælges på den
ordinære generalforsamling; samt på ekstraordinær
generalforsamling såfremt denne udtrykker mistillid til
Studenterhusets bestyrelse, eller Studenterhusets
bestyrelse trækker sig samlet.

Disse seks medlemmer supplerer sig med yderligere to
personer til bestyrelsen. I forbindelse med dette
tilstræbes det, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer
de ledelsesmæssige, økonomiske,
markedsføringsmæssige, musikalske og kulturelle
kompetencer, der anses for hensigtsmæssige for
foreningens drift.
I bestyrelsesåret 2017/2018 udpeger foreningen Platform
4 ligeledes et medlem til bestyrelsen
Stk. 2.
De på generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for
et år af gangen.
De af rektoratet udpegede medlemmer af bestyrelsen
udpeges for fire år af gangen.
De af bestyrelsen udpegede medlemmer udpeges for to
år af gangen. Genudpegning kan finde sted.
Såfremt et af de af generalforsamlingen valgte
medlemmer udtræder af bestyrelsen, vælger
Studenterhusets fællesmøde et nyt medlem.
Såfremt et af de af rektoratet udpegede medlemmer
udtræder af bestyrelsen, udpeger rektoratet et nyt
medlem.
Såfremt et af de af bestyrelsen udpegede medlemmer
udtræder af bestyrelsen, udpeger bestyrelsen et nyt
medlem.
Stk. 3.
Studenterhusets bestyrelse fastsætter selv sin
forretningsorden, dog skal der årligt afholdes minimum
seks bestyrelsesmøder.
Stk. 4.
Studenterhusets bestyrelse er beslutningsdygtig, når 5
medlemmer er til stede.
Stk. 5.
Der føres beslutningsprotokol over alle møder, og
protokollen godkendes efterfølgende af bestyrelsen.
Beslutningsprotokollen skal være tilgængelig for
Studenterhusets frivillige.
Stk. 6.
Formand samt et bestyrelsesmedlem har i forening
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tegningsret. For de forpligtelser, foreningen måtte påtage
sig, hæfter alene denne. Bestyrelsen kan meddele
prokura og bankfuldmagt til enkelte personer.

Gældende vedtægter fra 2015

Stk. 7.
Studenterhusets bestyrelse er ansvarlig for ansættelse
og afskedigelse af den daglige ledelse af Studenterhuset
(forretningsfører, kunstnerisk leder, barchef).
Studenterhusets daglige ledelse ansætter og afskediger
øvrigt personale.
Stk. 8.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, og ingen
person kan være medlem af bestyrelsen i mere end otte
år.
Stk. 9.
I det omfang, der ikke behandles personsager er
Studenterhusets bestyrelsesmøder åbne for foreningens
frivillige.
§ 8. Fællesmødet

§ 6. Fællesmødet

Stk. 1.
Fællesmødet er Studenterhusets koordinerende organ og
fungerer som talerør for de frivillige. Fællesmødets formål
er at være visionært og debatterende, for på den måde at
sikre indholdsmæssigt og praktisk feedback til
bestyrelsen og den daglige ledelse.

Stk. 1.
Fællesmødet er Studenterhusets demokratiske organ og
fungerer som talerør for de frivillige. Fællesmødets formål
er at være visionært og debatterende.

Stk. 2.
Fællesmødet indkaldes af bestyrelsen, og der afholdes
minimum to fællesmøder per sæson. Indkaldelse til
fællesmødet skal ske senest 14 dage før afholdelse, med
angivelse af dagorden. Forslag til ændring af
dagsordenen, eller tilføjelser til denne, skal tilkendegives
senest ved fællesmødets godkendelse af mødets
dagsorden.
Stk. 3.
Til fællesmødet har alle frivillige samt personale mødeog taleret. Stemmeret har kun de frivillige der lever op til
det af bestyrelsen fastsatte aktivitetskrav jf. vedtægternes
§ 3, stk. 3.
Stk. 4.
Såfremt et af generalforsamlingen valgt
bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid
vælger fællesmødet et nyt medlem, der varetager posten
frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 5.
Fællesmødet kan nedsætte udvalg og underudvalg til
løsning af specifikke opgaver.
Stk. 6.
Bestyrelsen præsenterer forslag til det kommende års
budget på et fællesmøde inden udsendelse til andre
relevante partner.
Stk. 7.
Fællesmøder afholdes inden for Studenterhusets
åbningsperiode.
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Stk. 2.
Fællesmødet fastlægger i samarbejde med bestyrelsen
de overordnede retningslinjer for Studenterhusets virke
og drift. Retningslinjerne vil indgå i Studenterhusets
Husorden.
Stk. 3.
Der afholdes minimum to fællesmøder pr. sæson.
Fællesmødet indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 4.
Afstemninger foregår i henhold til § 8.
Stk. 5.
Fællesmødet kan nedsætte udvalg og underudvalg til
løsning af specifikke opgaver.
Stk. 6.
Indkaldelse til fællesmødet skal ske senest 14 dage før
afholdelse. Fællesmødet beslutter hvilket medie der skal
benyttes til indkaldelse.
Stk. 7.
Forslag til ændring af dagsordenen, eller tilføjelser til
denne, skal tilkendegives ved godkendelsen af mødets
dagsorden.
Stk. 8.
Forslag til ændringer af Husorden skal kunne afhentes
senest otte dagen inden mødet.
Stk. 9.
Dagsorden til et fællesmøde skal som minimum
indeholde følgende:
•
Formalia: Godkendelse af dagsorden og referat.
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Stk. 8.
Bestyrelse præsenterer sig selv og sin handlingsplan på
først kommende fællesmøde efter ordinær
generalforsamling.
Stk. 9.
Gældende vedtægter, referater, budget og handlingsplan
skal altid være tilgængelig for fællesmødet via det
gældende kommunikationssystem. Fællesmøde referater
skal være tilgængelige 14 dage efter mødet, og
bestyrelses referater skal være tilgængelige 14 dage
efter godkendelse.

Gældende vedtægter fra 2015
Valg af referent og ordfører.
•
Behandling af forslag til Husorden
•
Kommentar og spørgsmål til nyt fra udvalg.
•
Kommentar og spørgsmål til nyt fra bestyrelsen
•
Kommentar og spørgsmål til nyt fra kontoret,
herunder økonomi
•
Orientering om næste fællesmøde
•
Eventuelt
Stk. 10.
Nyt fra udvalg, kontoret samt bestyrelsen udsendes via
det aktuelt benyttede vagtplanlægningssystem.
Stk. 11.
Bestyrelsen fremlægger i efteråret sit budget for det
kommende år for fællesmødet.
Stk. 12.
Bestyrelsens handlingsplan fremlægges på det
førstkommende fællesmøde efter generalforsamlingen.
Stk. 13.
Alle aktive firvillige samt personale har møde- og taleret.
Stk. 14.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen
før tid kan fællesmødet vælge en suppleant, der
varetager posten frem til førstkommende ordinære
generalforsamling.

Udgår

§8 Valg og afstemningsprocedurer
Stk. 1:
Til generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret.
Stk. 2:
Til fællesmøder har alle medlemmer stemmeret.
Stk. 3:
Alle stemmeberettigede har én stemme.
Stk. 4:
Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5:
Det er Studenterhusets bestyrelses ansvar, at der til
enhver tid kan fremstilles en opdateret liste over
stemmeberettigede.
Stk. 6:
For at kunne stille op til bestyrelsen skal opstillede
kandidat være medlem af Studenterhuset, samt være
indskrevet på Aalborg Universitet eller anden
videregående uddannelse i Aalborg.
Formandsvalg:
Stk. 7:
Generalforsamlingen vælger formand for
Studenterhusets bestyrelse.
Stk. 8:
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Gældende vedtægter fra 2015
Såfremt ingen af kandidaterne opnår almindeligt flertal,
foretages 2. valgrunde, hvor der stemmes mellem de to
kandidater med flest stemmer i første valgrunde. I tilfælde
af at generalforsamlingen ikke kan vælge formand, eller
kandidat ikke forefindes, indkalder den afgående
bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling efter
gældende regler.
Stk. 9:
Såfremt der kun er én kandidat til formandsposten,
foretages der en afstemning, hvor der stemmes for eller
imod kandidaten. Opnår kandidaten 50% af stemmerne
eller derover, er vedkommende valgt.
Bestyrelsesvalg:
Stk. 10:
Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt. I tilfælde af
stemmelighed, foretages omvalg mellem de berørte
kandidater. I tilfælde af gentagen stemmelighed foretages
lodtrækning.
Stk. 11:
Til den ordinære generalforsamlinger de frivillige poster i
Studenterhusets bestyrelse på valg. Der stemmes
således at hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4
personer i ikke prioriteret rækkefølge. De fire kandidater,
der får flest stemmer er valgt.
Kampvalg:
Stk. 12:
I tilfælde af kampvalg til Studenterhusets bestyrelse,
samt til formandsposten, afgøres valget ved almindeligt
stemmeflertal.
Stk. 13:
Såfremt der ikke er kampvalg om posterne til
Studenterhusets bestyrelse afholdes der individuelle
tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod den enkelte
kandidat. Der skal ved valget opnås 50% eller flere af
stemmerne for at kandidaten er valgt.
Øvrige afstemninger:
Stk. 14:
I tilfælde af afstemning kræves der almindeligt
stemmeflertal.
Stk. 15:
I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og
hvis der også er stemmelighed denne gang bortfalder
forslaget.

§ 9. Budget, regnskab og revision

§9 Økonomi

Stk. 1.
Studenterhusets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 1.
Studenterhusets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.
De nødvendige midler til husets drift tilvejebringes ved
overskud fra Studenterhusets aktiviteter, gennem
udlejning, gennem offentlige tilskud, samt ved bidrag fra

Stk. 2.
Studenterhusets regnskaber føres i overensstemmelse
med de bestemmelser, der gælder for foreninger.
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offentlige fonde, organisationer og firmaer.
Stk. 3.
Studenterhusets bestyrelse vælger et
registreret/statsautoriseret revisionsfirma til revidering af
Studenterhusets regnskab.
Stk. 4.
Årsregnskabet aflægges i henhold til driftstilskudsloven
og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet, og underskrives af
Studenterhusets bestyrelse og godkendes af
Studenterhusets generalforsamling.
Stk. 5.
Det påhviler bestyrelsen at budget og regnskab – med
henblik på godkendelse – indsendes til de offentlige
tilskudsydere i henhold til gældende krav og frister.

Gældende vedtægter fra 2015
Stk. 3.
Årsregnskabet underskrives af Studenterhusets
bestyrelse og godkendes af Studenterhusets
generalforsamling.
Stk. 4:
Studenterhusets bestyrelse vælger et
registreret/statsautoriseret revisionsfirma til revidering af
Studenterhusets regnskab.
Stk. 5:
De nødvendige midler til husets drift tilvejebringes ved
overskud fra Studenterhusets aktiviteter, gennem
udlejning, gennem offentlige tilskud, samt ved bidrag fra
offentlige fonde, organisationer og firmaer.
Stk. 6.
Foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse
med Studenterhusets formålsparagraf.

Stk. 6.
Aalborg Kommune skal godkende større dispositioner af
betydning for den fremtidige drift, herunder eksempelvis
dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån,
lånkonvertering eller leasingkontrakter.
§ 10. Vedtægtsændringer og opløsning

§ 10. Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1.
Studenterhusets generalforsamling kan ændre disse
vedtægter, hvis 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer for det. Ændringer træder i
kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 1.
Studenterhusets generalforsamling kan ændre disse
vedtægter, hvis 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede går ind for det. Ændringer træder i
kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2.
Studenterhusets generalforsamling kan ved to på
hinanden følgende generalforsamlinger nedlægge
Studenterhuset, hvis 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer for det. Eventuelle
overskydende midler kan kun anvendes til formål, der
falder inden for foreningens formål, og efter godkendelse
af den tilsynsførende myndighed (Aalborg Kommune).

Stk. 2.
Studenterhusets generalforsamling kan ved to på
hinanden følgende generalforsamlinger nedlægge
Studenterhuset, hvis 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede går ind for det. Et evt. overskud skal
anvendes til et af skattemyndighederne godkendt alment
velgørende formål.

Stk. 3.
Forslag til vedtægtsændringer eller til nedlæggelse skal
være Studenterhusets bestyrelse i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen og skal kunne afhentes
senest 8 dage før generalforsamlingen på
Studenterhusets kontor.
Således vedtaget af Aalborg Universitets Studenterhus
generalforsamling den 30. april 2017.

Stk. 3.
Forslag til vedtægtsændringer eller til nedlæggelse skal
være Studenterhusets bestyrelse i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen og skal kunne afhentes
senest 8 dage før generalforsamlingen på
Studenterhusets kontor.

Godkendt på Generalforsamlingen 2015.

Efter Aalborg Kommunes godkendelse af vedtægterne skal de fremsendes til formel godkendelse i
Kulturstyrelsen.
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Forslag til vedtægter for Aalborg Universitets Studenterhus (godkendt april 2017)
Aktivitetsrammer for frivillige på Studenterhuset
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Punkt 10.

Godkendelse af 2. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst
2016-056296
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet,
at tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst vedtages endeligt,
at høringssvarene besvares i overensstemmelse med vedlagte forslag, og
at byrådet tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a,
hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen kunne ikke anbefale, at tillæg til indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i OSD 1435, Aalborg Sydøst godkendes, idet de ønsker, at beregningerne af sårbare
nærzone skal ske efter gennemsnitsbetragtninger og ikke efter maksimalbetragtninger, hvilket er i konflikt
med proportionalitetsprincippet som beskrevet i Naturstyrelsens vejledning om indsatsplanlægning, dateret
21. april 2015.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl kan ikke anbefale indstillingen og tilslutter sig bemærkningerne fra
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 13. februar 2017 (punkt 14) forslag til tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg
Sydøst (1. behandling).
Planforslaget er et tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst som byrådet vedtog den 8. juni 2015 (punkt 9). Tillægget omfatter et mindre område inden for område med særlige
drikkevandsinteresser nr. 1435 (OSD 1435), herunder indvindingsoplandene til de almene vandforsyningsanlæg Klarup Vandværk, Kochs Vase og Aalborg Vand, Lundby Krat, jf. bilag 2.
Planen er et tillæg til en eksisterende indsatsplan, hvilket bl.a. betyder, at der er flere afsnit, hvor der henvises til den allerede vedtagne indsatsplan. Dette gælder bl.a. ”Retningslinjer for kommunale tilladelser og
afgørelser” samt det kommunale indsatsprogram, som dermed er uændrede. Tillægget er udarbejdet, fordi
indvindingsoplandene til Klarup Vandværk, Kochs Vase og Aalborg Vand, Lundby Krat ikke var endeligt fastlagt ved vedtagelsen af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst.
Det generelle formål med indsatsplanlægning er at sikre, at forsyningen med drikkevand i kommunen kan
ske på grundlag af rent og urenset grundvand. I indsatsplanerne beskrives de aktiviteter, der er vurderet
nødvendige for at beskytte grundvandet. Aktiviteterne er fordelt mellem vandværkerne og kommunen og
rækker fra gennemførelse af indsatsplanens målsætninger for nitrat og pesticider gennem dyrkningsrestriktioner, anvendelse af planens retningslinjer i den kommunale sagsbehandling og til gennemførelse af informationskampagner i byerne omkring risikoen for forurening af grundvandsressourcen, jf. forslag til tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst.
Grundvandsbeskyttelse
Fastlæggelsen af områder, der skal beskyttes mod forurening, udspringer af princippet om, at stor beskyttelse tæt ved boringerne giver en hurtigere effekt og påvirker færrest mulige lodsejere, frem for en mere moderat indsats over et større område. Planforslaget bygger på Aalborg Kommunes målsætning om at sikre, at
forsyningen med drikkevand i kommunen kan ske på grundlag af rent og urenset grundvand. For at opfylde
denne målsætning er der i planforslaget fastlagt målsætninger for nitrat og miljøfremmede stoffer.
Aalborg Vand, Lundby Krat
For at sikre forsyningen med rent drikkevand fra kildepladsen i Lundby Krat skal der beskyttes mod forurening med miljøfremmede stoffer inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). BNBO for Aalborg
Vand, Lundby Krat dækker et areal på ca. 113 hektar, hovedsageligt beliggende i skovområdet Lundby Krat.
Cirka 8 lodsejere har omdriftsjord i BNBO.
Klarup Vandværk, Kochs Vase
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at der er behov for en beskyttelsesindsats over for nitrat og miljøfremmede stoffer ved Klarup Vandværk, Kochs Vase. Det betyder, at der er udpeget en sårbar nærzone,
hvor der skal beskyttes over for forurening med nitrat og miljøfremmede stoffer. Den sårbare nærzone er
fastlagt af Miljø- og Energiforvaltningen som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så koncentrationen af nitrat i det dannede grundvand overholder grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg nitrat pr. liter. Den sårbare nærzone for Klarup Vandværk, Kochs Vase dækker et areal på
ca. 72 hektar med ca. 8 berørte lodsejere.
Offentlighedsfasen
Forslag til tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst har været i offentlig høring fra den 15. februar
2017 til 10. maj 2017.
Forslaget er blevet fremsendt til eksterne myndigheder, Grundvandsrådet samt alle lodsejere med arealer i
området.
I høringsperioden blev der afholdt et offentligt møde, hvor borgerne blev orienteret om indsatsplanen og
dens betydning.
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Der er foretaget enkelte tekniske rettelser i indsatsplanen. Der er bl.a. vedtaget en ny Vandforsyningslov og
der er tilføjet en bemærkning om, at Aalborg Portland forventer, at påbegynde råstofgravningen inden for 2535 år. Det opdaterede udkast til indsatsplanen fremgår af bilag 1.
Høringssvar
I offentlighedsfasen er der indkommet høringssvar fra landbrugsorganisationer (1 stk.), private lodsejere og
andre organisationer (12 stk.) og offentlige myndigheder (1 stk.).
I en række indkomne høringssvar fra lodsejerne og landbrugsorganisationerne stilles der spørgsmål ved
kommunens grundlag for at indføre restriktioner over for sprøjtemidler, idet det er deres vurdering, at grundvandet er sikret via statens godkendelsesordning. Der sættes spørgsmålstegn ved grundlaget for beregning
af de områder, hvor der skal ske en indsats over for nitrat. Der sættes spørgsmålstegn ved, om indsatsplanen er udtryk for en proportional reaktion over for de berørte lodsejere.
Disse høringssvar har ikke medført forslag til ændringer i planen. Det er Aalborg Kommunes opgave at vedtage indsatsplaner, som varetager konkrete behov for beskyttelse som supplement til statens godkendelsesordning for pesticider og generelle tiltag i forhold til nitrat. Indsatsplanerne skal sikre, at vandværkerne også i
fremtiden kan indvinde rent grundvand. Det er forvaltningens opfattelse, at indsatserne er i overensstemmelse med en konkret vurdering af behovet for beskyttelse samt lovgivningen på området. Planen er udarbejdet
i overensstemmelse med gældende lovgivninger og vejledninger.
De indkomne høringssvar fremgår i deres fulde længde i bilag 4. I bilag 3 er alle høringssvarene refereret, og
Aalborg Kommunes bemærkninger til samt svar på de enkelte indsigelser fremgår.
Grundvandsrådet
Grundvandsrådet er i møde den 18. maj 2017 blevet orienteret om de væsentligste indkomne høringssvar.
Referatet fra grundvandrådsmødet er vedlagt som bilag 5.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner
Byrådet vedtog i møde den 10. oktober 2011 (punkt 3) at udvise vilje til pålæg af dyrkningsrestriktioner inden
for de områder, hvor der pr. denne dato forelå en vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det fremgik ligeledes af indstillingen, at Miljø- og Energiforvaltningen fremover i indstillinger, til godkendelse af nye
indsatsplaner, vil indstille, at byrådet ligeledes udtrykker vilje til pålæg i det aktuelle område.
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en frivillig
aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger eller andre
foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og/eller pesticider.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.
Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter
§ 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.
punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.
Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på
aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og
det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Ekspropriationshjemmelen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.
Miljøvurdering
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal det vurderes, om en plan kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der dermed skal udarbejdes en miljøvurdering. For at vurdere om tillæg til
indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der foretaget en
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miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med screeningen er
berørte myndigheder hørt. Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst.
Jordfordeling
Der er den 30. november 2016 afholdt et opstartsmøde omkring jordfordeling. Jordfordelingen dækker som
udgangspunkt området omkring Lundby Krat og Tiendemarken. Af hensyn til hjemmelsgrundlag og skattefritagelse for den enkelte lodsejer er der behov for, at tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst vedtages inden afslutning af forhandlingerne i jordfordelingsprocessen. Forhandlingerne afsluttes den 15. september 2017.
Økonomi
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst ikke medfører væsentlige økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune, idet størstedelen af indsatserne allerede
findes i den eksisterende indsatsplan.
Det videre forløb
Når indsatsplanen er vedtaget, vil alle berørte lodsejere og andre berørte parter få et brev med information
om vedtagelse samt indholdet af planen.
Når en indsatsplan er vedtaget, kan den ikke påklages til højere administrativ myndighed.
Digital indsatsplan
En PDF-version af indsatsplanen er vedlagt som bilag. I PDF-versionen er det ikke muligt at klikke på links,
og det er dermed heller ikke muligt at se alle bilag. Den digital version af indsatsplanen med alle bilag kan
ses via følgende web-adresse: http://aalborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=30.
Samlet vurdering
Planforslaget er et tillæg til en allerede vedtaget indsatsplan. I de indkomne høringssvar fra lodsejere og
landbrugsorganisationer er der stillet en række spørgsmål, som er besvaret i bilag. Høringssvarene har ikke
medført forslag til ændringer i planen. I planen fastlægges de aktiviteter, der er vurderet nødvendige for at
beskytte grundvandet. Aktiviteterne er fordelt mellem vandværkerne og kommunen og rækker fra gennemførelse af indsatsplanens målsætninger for nitrat og pesticider gennem dyrkningsrestriktioner, anvendelse af
planens retningslinjer i den kommunale sagsbehandling og til gennemførelse af informationskampagner i
byerne omkring risikoen for forurening af grundvandsressourcen. Gennemførelsen af indsatsplanen skal
være med til at sikre, at der både nu og på langsigt kan leveres rent drikkevand til borgerne.
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Bilag:
Bilag 1 - Forslag til tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg SØ 15-05-2017
Bilag 2 - Oversigtskort (2. behandling).pdf
Bilag 3 - Indkomne høringssvar med Miljø- og Energiforvaltningens forslag til besvarelse (Tillæg til SØ)
Bilag 4 - Indkomne høringssvar i deres fulde længde
Bilag 5 - Referat af Grundvandsrådsmøde den 18. maj 2017
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Punkt 11.

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1469, Hals
2015-054228
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet,
at indsatsplan for OSD 1469, Hals vedtages endeligt,
at høringssvarene besvares i overensstemmelse med vedlagte forslag,
at byrådet tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a,
hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse, og
at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Område med særlig drikkevandsinteresse nr. 17 – Hals samt
delindsatsplan for Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej, ophæves.
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen kan ikke anbefale, at revision af indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i OSD 1469, Hals godkendes, idet de ønsker, at beregningerne af sårbare nærzone
skal ske efter gennemsnitsbetragtninger og ikke efter maksimalbetragtninger, hvilket er i konflikt med
proportionalitetsprincippet som beskrevet i Naturstyrelsens vejledning om indsatsplanlægning, dateret 21.
april 2015.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl kan ikke anbefale indstillingen og tilslutter sig bemærkningerne fra
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 13. februar 2017 (punkt 15) forslag til indsatsplan for OSD 1469, Hals (1. behandling).
Planforslaget omfatter indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i område med særlige drikkevandsinteresser
nr. 1469 (OSD 1469), Hals, herunder 5 almene vandværker, hvoraf et vandværk har to kildepladser, jf. kort3
bilag. De 5 vandværker indvinder tilsammen knap 400.000 m grundvand årligt og forsyner hele den tidligere
Hals Kommune, jf. bilag 2.
Planforslaget omfatter en revision af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Område med særlig drikkevandsinteresse nr. 17 – Hals, som Aalborg Byråd vedtog den 10. maj 2010 (punkt 1) samt delindsatsplan for
Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej, som byrådet vedtog den 24. juni 2013 (punkt 2). Planforslaget
erstatter de eksisterende indsatsplaner for Hals-området.
Det generelle formål med indsatsplanlægning er at sikre, at forsyningen med drikkevand i kommunen kan
ske på grundlag af rent og urenset grundvand. I indsatsplanerne beskrives de aktiviteter, der er vurderet
nødvendige for at beskytte grundvandet. Aktiviteterne er fordelt mellem vandværkerne og kommunen og
rækker fra gennemførelse af indsatsplanens målsætninger for nitrat og pesticider gennem dyrkningsrestriktioner, anvendelse af planens retningslinjer i den kommunale sagsbehandling og til gennemførelse af informationskampagner i byerne omkring risikoen for forurening af grundvandsressourcen, jf. forslag til indsatsplan
for OSD 1469, Hals.
Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune modtog den 10. maj 2012 en ny kortlægning fra staten, som indeholdt en ny udpegning af
indsatsområdet i Hals-området. Derudover er der siden 2010 etableret nye vandværksboringer, og flere af
vandværkerne har fået en ny indvindingstilladelse. Nye vandværksboringer og indvindingstilladelser har betydning for vandværkernes indvindingsoplande, hvorfor der er blevet genoptegnet indvindingsoplande, samtidig med at grundvandsmodellen for Hals-området er blevet opdateret.
Fastlæggelsen af de områder, der skal beskyttes mod forurening, udspringer af princippet om, at stor beskyttelse tæt ved boringerne giver en hurtigere effekt og påvirker færrest mulige lodsejere, frem for en mere moderat indsats over et større område. Planforslaget bygger på Aalborg Kommunes målsætning om at sikre, at
forsyningen med drikkevand i kommunen kan ske på grundlag af rent og urenset grundvand. For at opfylde
denne målsætning er der i planforslaget fastlagt målsætninger for nitrat og miljøfremmede stoffer.
Sårbare nærzoner
Der er i planforslaget fastlagt sårbare nærzoner for de vandværker, hvor grundvandet skal beskyttes mod
nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer. Grundvandsbeskyttelsen skal i de sårbare nærzoner blandt
andet sikres med dyrkningsrestriktioner, som jf. indsatsplanens målsætninger betyder, at det skal sikres, at
den gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra rodzonen på matrikelniveau ikke overstiger 25 mg/liter samt ingen anvendelse og håndtering af miljøfremmede stoffer. Det er vandværkerne, der skal forhandle aftaler om
dyrkningsrestriktioner med de berørte lodsejere.
Der er fastlagt sårbar nærzone for Vester Hassing Vandværks to kildepladser, Skindbjerg Vandværk, Ulsted
Vandværk og Ulsted-Ålebæk Vandværk. Samlet set udgør de sårbare nærzoner 185,5 ha og berører ca. 35
lodsejere med jord i omdrift.
Gandrup Vandværks indvindingsboringer er etableret midt i Gandrup by, og den boringsnære del af indvindingsoplandet er dækket af by. Gandrup Vandværk er, jf. Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan, kategoriseret som ”tæt by” vandværk. Vandværkets indsatser er rettet mod indsatser i byområdet, der ligger i kildepladszonen, og der skal ikke gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse via dyrkningsrestriktioner på
landbrugsjord. Det er årsagen til, at der ikke er fastlagt en sårbar nærzone for Gandrup Vandværk.
Offentlighedsfasen
Forslag til indsatsplan for OSD 1469, Hals har været i offentlig høring fra den 15. februar 2017 til 10. maj
2017.
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Forslaget er blevet fremsendt til eksterne myndigheder, Grundvandsrådet samt alle lodsejere med arealer
inden for indvindingsoplandet.
I høringsperioden blev der afholdt et offentligt møde, hvor borgerne blev orienteret om indsatsplanen og
dens betydning.
Der er foretaget enkelte tekniske rettelser i indsatsplanen. Der er bl.a. blevet vedtaget en ny vandforsyningslov. Det opdaterede udkast til indsatsplanen fremgår af bilag 1.
Høringssvar
I offentlighedsfasen er der indkommet høringssvar fra landbrugsorganisationer (2 stk.), private lodsejere (3
stk.) og offentlige myndigheder (1 stk.).
I en række indkomne høringssvar fra lodsejerne og landbrugsorganisationerne stilles der spørgsmål ved
kommunens grundlag for at indføre restriktioner over for sprøjtemidler, idet det er deres vurdering, at grundvandet er sikret via statens godkendelsesordning. Der sættes spørgsmålstegn ved grundlaget for beregning
af de områder, hvor der skal ske en indsats over for nitrat. Der sættes spørgsmålstegn ved, om indsatsplanen er udtryk for en proportional reaktion over for de berørte lodsejere. Der lægges op til en højere grad af
frivillighed i indsatserne samt at jordfordeling anvendes som værktøj til gennemførelse af indsatserne.
Disse høringssvar har ikke medført forslag til ændringer i planen. Det er Aalborg Kommunes opgave at vedtage indsatsplaner, som varetager konkrete behov for beskyttelse som supplement til statens godkendelsesordning for pesticider og generelle tiltag i forhold til nitrat. Indsatsplanerne skal sikre, at vandværkerne også i
fremtiden kan indvinde rent grundvand. Det er forvaltningens opfattelse, at indsatserne er i overensstemmelse med en konkret vurdering af behovet for beskyttelse samt lovgivningen på området. Planen er udarbejdet
i overensstemmelse med gældende lovgivninger og vejledninger.
De indkomne høringssvar fremgår i deres fulde længde i bilag 4. I bilag 3 er alle høringssvarene refereret, og
Aalborg Kommunes bemærkninger til samt svar på de enkelte indsigelser fremgår.
Grundvandsrådet
Grundvandsrådet er i møde den 18. maj 2017 blevet orienteret om de væsentligste indkomne høringssvar.
Grundvandsrådet har i forbindelse med drøftelsen af indsatsplanen givet udtryk for, at de er positive over for
brugen af jordfordeling som værktøj. Referatet fra grundvandrådsmødet er vedlagt som bilag 5.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner
Byrådet vedtog i møde den 10. oktober 2011 (punkt 3) at udvise vilje til pålæg af dyrkningsrestriktioner inden
for de områder, hvor der pr. denne dato forelå en vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det fremgik ligeledes af indstillingen, at Miljø- og Energiforvaltningen fremover i indstillinger, til godkendelse af nye
indsatsplaner, vil indstille, at byrådet ligeledes udtrykker vilje til pålæg i det aktuelle område.
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en frivillig
aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger eller andre
foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og/eller pesticider.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.
Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter
§ 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.
punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.
Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på
aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og
det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
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Ekspropriationshjemmelen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.
Miljøvurdering
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at en revision af indsatsplanen for Hals-området ikke giver anledning til væsentlige ændringer i forhold til den gældende indsatsplan for de områder, hvor der kan forekomme
miljøpåvirkning. Der er på den baggrund valgt at udarbejde et tillæg til den eksisterende miljørapport som
primært indeholder en habitatvurdering.
Økonomi
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at en revision af den eksisterende indsatsplan ikke medfører væsentlige økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune, idet mange af indsatserne allerede findes i den
eksisterende indsatsplan. Skiltning langs veje, der løber i et sårbart grundvandsområde, er ikke medtaget i
den eksisterende indsatsplan for Hals-området, og er således en ny indsats, som vil have en økonomisk
konsekvens for Aalborg Kommune, såfremt det bliver en mulighed. Den økonomiske konsekvens af denne
indsats er endnu ikke vurderet.
Det videre forløb
Når indsatsplanen er vedtaget, vil alle berørte lodsejere og andre berørte parter få et brev med information
om vedtagelse samt indholdet af planen.
Når en indsatsplan er vedtaget, kan den ikke påklages til højere administrativ myndighed.
Digital indsatsplan
En PDF-version af indsatsplanen er vedlagt som bilag. I PDF-versionen er det ikke muligt at klikke på links,
og det er dermed heller ikke muligt at se alle bilag. Den digitale version af indsatsplanen med alle bilag kan
ses via følgende web-adresse - http://aalborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=24
Samlet vurdering
Planforslaget er en revision af en allerede vedtaget indsatsplan fra 2010 samt delindsatsplanen for Vester
Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej fra 2013, som begge efter vedtagelsen af planforslaget vil blive erstattet. I de indkomne høringssvar fra lodsejere og landbrugsorganisationer er der stillet en række spørgsmål, som er besvaret i bilag. Høringssvarene har ikke medført forslag til ændringer i planen. I planen fastlægges de aktiviteter, der er vurderet nødvendige for at beskytte grundvandet. Aktiviteterne er fordelt mellem
vandværkerne og kommunen og rækker fra gennemførelse af indsatsplanens målsætninger for nitrat og
pesticider gennem dyrkningsrestriktioner, anvendelse af planens retningslinjer i den kommunale sagsbehandling og til gennemførelse af informationskampagner i byerne omkring risikoen for forurening af grundvandsressourcen. Gennemførelsen af indsatsplanen skal være med til at sikre, at der både nu og på langsigt
kan leveres rent drikkevand til borgerne i Hals-området.
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Bilag:
Bilag 1 - Forslag til indsatsplan for OSD 1469, Hals 15-05-2017
Oversigtskort - indsatsplan Hals
Bilag 3 - Indkomne høringssvar med Miljø- og Energiforvaltningens forslag til besvarelse (Hals)
Bilag 4 -Indkomne høringssvar i deres fulde længde
Bilag 5 - Referat af Grundvandsrådsmøde den 18. maj 2017
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Punkt 12.

Godkendelse af kommunal lånegaranti til Vandsamarbejdet på Sejlflodkanten (VSK)
2017-016544
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives kommunal lånegaranti på op til 20,6 mio.
kr. til VSK a.m.b.a. (Vandsamarbejdet på Sejlflodkanten) under forudsætning af:
At følgende indarbejdes i selskabets vedtæger:
• Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har
stillet garanti for selskabets gæld.
• Aalborg Kommune skal godkende lånoptagningen, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
• Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets
gæld.
• Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.
At VSK indhenter forhåndstilsagn fra Forsyningssekretariatet om øget indtægtsramme eller godkendelse som
ikke påvirkelig omkostning til erstatningsomkostninger og jordkøb, samt samtlige udgifter ved lånoptagelsen.
Lars Peter Frisk deltog ikke i sagens behandling.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune modtog den 20. april 2017 en ansøgning fra VSK om tilladelse til at optage et kommunegaranteret lån på 20,6 mio. kr. med en løbetid på 25 år til at betale erstatning til lodsejere omkring VSK Gudumholm og Gudumholm Vandværk for at beskytte grundvandet, jf. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
for OSD 1435 Aalborg Sydøst.
Det forventes, at VSK aftaler med KommuneKredit, at lånet optages løbende.
Byrådet tilkendegav i mødet den 13. juni 2016 (punkt 2) at se positivt på en kommunal lånegaranti til VSK til
finansiering af kompensation for grundvandsbeskyttelse.
Baggrund
VSK a.m.b.a. er en sammenslutning af 20 ud af 22 vandværker i den gamle Sejlflod Kommune. VSK har
etableret 2 kildepladser VSK Gudumholm og VSK Kællingbjerggård. De fleste medlemsvandværker modtager vand fra disse kildepladser. Storvorde Vandværk, Gudumholm Vandværk og Sejlflod Enge Vandværk
har fortsat egen indvinding af vand.
3

VSK har en samlet indvindingstilladelse på 450.000 m /år og er omfattet af Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om
vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).
Ifølge Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2024, bilag 5, er vandværkerne nøglevandværker, og
de 2 først prioriterede i forhold til grundvandsbeskyttelse.
Aalborg Kommune har den 8. juni 2015 (punkt 9) vedtaget Indsatplan for grundvandsbeskyttelse i OSD
1435, som bl.a. omfatter VSK Gudumholm Vandværk og Gudumholm Vandværk og Storvorde Vandværk. I
området omkring VSK Gudumholm og Gudumholm Vandværks boringer skal der gennemføres dyrkningsrestriktioner, for at vandværkerne også på sigt kan indvinde rent urenset grundvand, som overholder grænseværdierne for nitrat og pesticider.
VSK er ansvarlig for at gennemføre indsatser i begge indvindingsoplande, herunder bl.a. udbetale erstatning
til lodsejerne i forbindelse med tinglysning af dyrkningsdeklarationer.
Aalborg Kommune har igangsat en jordfordeling i området som et bidrag til at gennemføre indsatsplanen.
For at VSK kan udbetale erstatning i forbindelse med jordfordelingen, eller på et senere tidspunkt med baggrund i en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse eller som følge af et pålæg af dyrkningsrestriktioner efter
Miljøbeskyttelseslovens § 26a, har VSK behov for at optage lån.
Retsgrundlag
Det fremgår af § 16 i Vandsektorloven, at ”En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og
distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen”.
Det fremgår af § 3, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og
meddelelser af garantier mv., at ”Den del af lån optaget af forsyningsselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand … samt garanti herfor henregnes ikke til kommunens låntagning”.
Jf. ovenstående er det muligt at yde kommunale lånegarantier til vandselskaber, og disse påvirker ikke den
kommunale låneramme.
Det er i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning vurderet, at almene vandværker kan få kommunal lånegaranti til optagelse af lån til grundvandsbeskyttelse, uden at dette påvirker den kommunale låneramme.
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Formålet med § 16 i vandsektorloven, som giver kommunerne mulighed for at stille garanti for lån til finansiering af vandselskabernes investeringsudgifter, er at sikre, at vandselskaber fortsat har adgang til at opnå lån
på gunstige rentevilkår, så taksterne belastes mindst muligt.
Teknisk vurdering af vandværk samt vandkvalitet
VSK har 2 kildepladser; VSK Gudumholm og VSK Kællingbjerggård. Aalborg Kommune har ført tilsyn med
begge vandværker i 2012. Begge vandværker fremstod pænt og velholdt. Boringerne var velholdte, tørre og
rene.
VSK overholder for øjeblikket ikke grænseværdierne for ilt. VSK arbejder på at løse problemet.
Den vejledende grænseværdi for strontium er overskredet ved VSK Gudumholm. Det er aftalt med Styrelsen
for patientsikkerhed (afløseren for embedslægefunktionen), at der tages analyser for strontium i 2017, hvorefter det skal vurderes, hvorvidt vandværket skal foretage ændringer.
Seneste analyse af drikkevandet fra VSK’s anden kildeplads, VSK Kællingbjerggård, indeholdt 43 mg nitrat/l.
Det må forventes, at der også skal ske grundvandsbeskyttelse af denne kildeplads, når der bliver vedtaget
en indsatsplan for dette område. Alternativt skal VSK hente vandet et andet sted.
Økonomisk vurdering
VSK er underlagt reglerne om økonomiske rammer og skal som følge heraf følge de fra forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske indtægtsrammer ved prissætningen.
I overensstemmelse med ovenstående har VSK i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 indregnet
tidligere års overdækning i vandprisen, som en gæld til forbrugerne. Gælden udgjorde pr. 31. december
2016 3.508.959 kr., hvorefter værkets egenkapital er opgjort til 33.856.393 kr.
Da selskabets likvide midler alene udgjorde 1.720.960 kr. pr. 31. december 2017, vurderes det, at selskabet
udelukkende er i stand til at indfri de på nuværende tidspunkt kendte forpligtelser i takt med at disse forfalder.
Som følge heraf er det nødvendigt, at de udgifter, der er forbundet med lånoptagelse, erstatningsudbetaling
og køb af jord mv. fuldt ud må indregnes i prissætningen, hvilket selskabets revisor også vurderer, som værende i overensstemmelse med de gældende regler og vejledninger.
Et lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats pt. på 0,5%
Taksterne for grundvandsbeskyttelse skal fastsættes, så de dækker udgifterne til grundvandsbeskyttelse.
VSK har fremsendt et budget for grundvandsbeskyttelse og har her lagt op til følgende takster:
År 1
År 2-14
År 15-25

3

Fast afgift 25 kr., variabel afgift 0,25 kr./m solgt vand
3
Fast afgift 50 kr., variabel afgift 1,55 kr./m solgt vand
3
Fast afgift 30 kr., variabel afgift 1,30 kr./m solgt vand

VSK’s nuværende takst for grundvandsbeskyttelse er en variabel fast afgift pr. forbruger på 25 kr., samt en
3
variabel afgift på 0,25 kr./m solgt vand.
Låneansøgningen og taksterne er baseret på det dyreste af 3 scenarier for grundvandsbeskyttelse af indsatsplanens beskyttelsesområder ved Gudumholm Vandværk og VSK Gudumholm. Det forventes, at det
samlede budget beløber sig til 15,5-20,6 mio. kr.
Budgettet omfatter ikke tilsyn med deklarationerne, grundvandsbeskyttelse ved VSK Kællingbjerg samt andre indsatser, f.eks. information.
Ændring af vedtægter
Hvis VSK’s ansøgning om kommunal lånegaranti godkendes, anbefaler Miljø- og Energiforvaltningen, at
 Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen
har stillet garanti for selskabets gæld.
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Aalborg Kommune skal godkende lånoptagelse, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld
Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.

Yderligere krav
VSK er etableret som et a.m.b.a., hvor medlemmerne alene hæfter med den i selskabet indskudte kapital.
Derfor bør alle tvivlsspørgsmål afklares med Forsyningssekretariatet forud for afgivelse af kommunegaranti.
Det er således Miljø- og Energiforvaltningens anbefaling, at VSK indhenter forhåndstilsagn hos Forsyningssekretariatet om, at indtægtsrammen kan forøges i forhold til såvel erstatningsudbetalinger, som jordkøb i
forhold til jordfordelingen.
Samtidig bør der indhentes tilkendegivelse fra Forsyningssekretariatet om, at samtlige udgifter ved lånoptagelsen kan indregnes og dækkes af øgede indtægtsrammer.
Der bør være fuldstændig sikkerhed for, at VSK kan få øget indtægtsrammen eller få godkendt en ikke påvirkelig omkostning til såvel lånets hovedstol som samtlige omkostninger.
Lånegaranti til andre vandværker
Aalborg Byråd har tidligere meddelt kommunal lånegaranti til følgende vandværker:





Ulsted-Ålebæk Vandværk i byrådets møde den 22. august 2016 (punkt 4), til etablering af ledninger,
samt erstatninger i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.
Ejdrup Vandværk i byrådets møde den 13. juni 2016 (punkt 3), til omlægning af lån til etablering af nyt
vandværk og ny boring.
Nr. Kongerslev Kær i byrådets møde den 27. april 2015 (punkt 14), til fornyelse af ledningsnettet.
Vodskov Vandværk i byrådets møde den 12. marts 2012 (punkt 2), til renovering af vandbehandlingsanlæg samt en forøgelse af rentvandskapaciteten.

Samlet vurdering
VSK ønsker en kommunal lånegaranti på 20,6 mio. kr. med en løbetid på 25 år til anlægsudgifter i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.
VSK er helt central i forhold til forsyning af hele den tidligere Sejlflod Kommune med rent og urenset drikkevand. Den igangværende jordfordeling skal sikre hurtig grundvandsbeskyttelse til mindst mulig gene for de
berørte lodsejere. Hvis VSK ikke får tilsagn om kommunal lånegaranti, kan de ikke bidrage til, at jordfordelingen lykkes.
Under hensyntagen til Forsyningssekretariatets forhåndstilsagn er det Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at VSK kan se sig i stand til at indfri sine forpligtelser i takt med at disse forfalder til betaling.
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Punkt 13.

Godkendelse af økonomiske fordelingsnøgler for 2018 for Nordjyllands Beredskab
2016-073195
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at principperne for de økonomiske fordelingsnøgler i Nordjyllands Beredskab, der blev anvendt i 2016 og
2017, videreføres i 2018, samt
at øvrige serviceopgaver, der tidligere blev løst af beredskabet, fortsat overdrages med mandskab og
materiel til Nordjyllands Beredskab I/S i 2018, mod en betaling svarende til det hidtidige budget.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet tiltrådte på mødet den 14. december 2015 (punkt 24) stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S og
godkendte i den forbindelse ligeledes vedtægterne for interessentskabet.
Af bilag til vedtægterne fremgår det, at omkostningsfordelingen opdeles i to faser, hvor fase 1 omfatter perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017, mens fase 2 omfatter perioden fra 1. januar 2018 og frem.
Udgangspunktet for fase 1 var de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, da fase 1 alene
skulle virke frem til ikrafttræden af ny fælles beredskabsplan, og dermed var vurderingen, at beredskabet i
de enkelte kommuner ville være på niveau med det allerede kendte niveau.
Dog fremgik det endvidere af bilaget, at hver kommune skal betale de faktiske omkostninger, der er forbundet med varetagelsen af beredskabet i den pågældende kommune.
I fase 2 skulle omkostningsfordelingen om muligt baseres på ens pris pr. indbygger, men denne fordeling er
endnu ikke fastlagt.
Økonomiske fordelingsnøgler i 2018
Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S vedtog på møde den 8. februar 2017 at fastholde den i fase 1
anvendte fordelingsmodel i 2018 for derefter at indføre en takstbaseret betalingsmodel med virkning fra 1.
januar 2019.
Bestyrelsens kompetence til at træffe denne beslutning fremgår af notat fra Beredskabsstyrelsen, der blev
fremlagt på Borgmestermødet den 30. oktober 2015.
Heraf fremgår følgende:
"Ved den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse af oprettelsen af det kommunale fællesskab godkendes det, at reglerne i den kommunale styrelseslov fraviges, således at de deltagende kommuners anliggender i et bestemt omfang kan varetages af fællesskabets styrelsesorgan (her den fælles beredskabskommission), der hermed bliver den kompetente og ansvarlige myndighed på det pågældende opgaveområde.
De deltagende kommunalbestyrelser afgiver således de kompetencer, der beskrives i samordningsaftalen, til
fællesskabet. Dette indebærer, at fællesskabets styrelsesorgan tillægges kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner, også i økonomisk henseende."
Men da videreførelsen af fordelingsmodellen fra fase 1, i henhold til vedtægternes bestemmelser, er at betragte som ny model for 2018, kræves der i henhold til vedtægternes punkt 4.7 og pkt. 10.1 tiltrædelse fra
samtlige interessenter, hvorfor nærværende indstilling fremsendes til byrådets godkendelse.
De økonomiske konsekvenser ved videreførelse af fordelingsnøglerne i 2018
Videreførelsen af finansieringsmodellen i 2018 betyder som udgangspunkt, at det fortsat er de enkelte interessentskabskommuners budget for 2014, der danner grundlag for beregningen af bidraget til Nordjyllands
Beredskab I/S.
For Aalborg Kommune var budgettet for Beredskabet i 2014 reduceret med netto-indtægterne fra serviceopgaverne, også benævnt sideordnede aktiviteter. Derfor vedtog byrådet på mødet den 14. december 2015
(punkt 24) ligeledes, at ”øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab
og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget”.
I den forbindelse blev byrådet på møde den 14. december 2015 (punkt 26) orientereret om de mulige økonomiske konsekvenser ved etableringen af Nordjyllands Beredskab I/S. Heraf fremgik blandt andet, at nettoindtægterne fra de sideordnede aktiviteter udgjorde ca. 9.722.000 kr., hvilket indgik som en del af finansieringen af driften af beredskabet, og som ligeledes har været med til at reducere Aalborg Kommunes bidrag til
Nordjyllands Beredskab i fase 1.
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Det er en forudsætning, for tiltrædelsen af videreførelse af fordelingsmodellen fra fase 1, at indtægterne fra
de sideordnede aktiviteter fortsat indgår som en del af finansieringen af Aalborg Kommunes bidrag til interessentskabet.
Samtidig er det en forudsætning, at udmøntningen af ”Nordjyllands Beredskab 2021 – Plan for risikobaseret
dimensionering” ikke udløser ekstra opkrævning af bidrag, jfr. Miljø- og Energiudvalgets indstilling til byrådet.
Samlet er det Miljø- og Energiforvaltningens anbefaling, at tiltrædelsen sker under forudsætning af, at der
blot bliver tale om en pris- og lønfremskrivning af det allerede kendte bidrag i 2018 uagtet de ændringer, der
måtte følge af implementeringen af den nye beredskabsplan og/eller ændringer i indtægterne fra de sideordnede aktiviteter.
Økonomiske fordelingsnøgler pr. 1. januar 2019 – Den videre proces
På nuværende tidspunkt er der ikke fremkommet forslag til fordelingsnøglerne pr. 1. januar 2019, men det
forventes, at Nordjyllands Beredskab I/S igangsætter arbejdet hermed i løbet af 2017, således de økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i interessentskabskommunernes budget for 2019, der for Aalborg Kommunes vedkommende behandles politisk i august og september 2018 med forventet vedtagelse primo oktober 2018.
Det må dog forventes, at udgangspunktet vil være vedtægternes forslag til fordelingsmodellen, hvilket vil
sige en model, der er baseret på ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i den enkelte kommuner.
I henhold til byrådets beslutning af 8. juni 2015, pkt. 2, forudsættes det, at der ikke foretages ændringer i
omkostningsfordelingen som følge af udviklingen i demografi. Ligesom det forudsættes, at nettoindtægterne
fra de sideordnede aktiviteter fortsat tilfalder Aalborg Kommune.
Den endelige finansieringsmodel for 2019 og frem vil blive forelagt byrådet til godkendelse, når denne foreligger og er tiltrådt af bestyrelsen i Nordjyllands Beredskab I/S.
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Punkt 14.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.

Magistraten

Møde den 12.06.2017
kl. 09.00

Side 67
1 afaf183

Magistraten

Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 16.

Godkendelse af Lokalplan 1-3-113 (med Miljørapport) Spritfabrikkens omdannelse,
Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen (2. forelæggelse)
2013-33911
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• Lokalplan 1-3-113 endeligt med nedenstående ændringer.
• Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Udvalget pålægger By- og Landskabsforvaltningen, at der inden d. 1. oktober 2017 udarbejdes en samlet
parkeringsanalyse for Vestbyen med henblik på at optimere parkeringen i området.
Forslag til ændringer i lokalplan
Generelt:
• Delområde E (Parkeringshus i Fjordmarken) udgår:
Parkeringshuset på Fjordmarken og adgangsvejen under banen udgår af planen og
grusparkeringspladsen (49 pladser) ved Strandvejen bevares. I stedet vil der kunne gives mulighed for
parkering på fladen i Delom-råde C (teater). Hvis ikke teaterprojektet realiseres på Spritfabrikken vil
resterende parkeringsbehov kunne afvikles i delområdet fx i et parkeringshus.
Hvis teaterprojektet skal realiseres på Spritfabrikken vil det kræve en fornyet drøftelse af parkeringsbehovet
og mulige løsninger på baggrund af en analyse af lokalområdets behov.
Parkeringsregnskabet for Spritfabrikken ser dermed ud som følger:
P-norm i alt (fraregnet teater 32 pladser) 416 pladser
Der etableres følgende i helhedsplan:
Underjordisk parkering 348 pladser
Midlertidig parkering på teatergrund 68 pladser
• For delområde C (teater) vil der fortsat ikke være byggeretsgivende bestemmelser, men som fremtidige
muligheder vil der angives teater, biograf, parkeringshus, kontorerhverv og boliger.
• Der er bopælspligt for alt nybyggeri undtagen i delområde A, hvor der er så få boliger, at det ikke vurderes at
kunne udgøre et problem for bylivet.
Øvrige justeringer:
• I delområde B er byggefeltet mrk. 7 etager og 3360 m² på havnefronten flyttet 1,3 m mod nord.
• Byggefeltet på 1240 + 2160 m² nærmest det udvendige kunstværk er flyttet 4 m mod syd.
• Byggefelt for Torvehallen udvides med 5m mod nord og vest for at sikre at denne kan placeres konstruktionsmæssigt oven på det underliggende p-anlæg.
• Det udendørs kunstværk, bygning 4, i delområde A placeres i et cirkelformet gårdrum. Omkring gårdrummet
er forskellige udstillingsrum i kælderniveau med facade ud mod kunstværket og adgangen til kunsthallen
bygning 8.
• Ligeledes udgår byggefelterne markeret med gult benævnt ”gangbro” og ”1 etg.” fra bygning 8 og mod vest.
• Byggefeltet mod vandet mrk. 2110 m² og 4 og 5 etager øges i den sydligste del til hhv. 6 og 7 etager.
• Højderne på de tre højhuse i delområde B og D reduceres således at de – regnet fra nord - bliver hhv. 66,9
m (reduceret fra 77,5 m), 42,4 m (reduceret fra 45,5 m) og 55,2 m (reduceret fra 62,7 m).
Lokalplanens redegørelse
Udover redaktionelle konsekvensrettelser, som følge af at Delområde E udgår, er der følgende rettelser:
• Afsnit Parkering s. 16: Sætning om parkering i p-huset samt sidste afsnit om retablering af offentlige p-pladser
udgår.
• Afsnit Landskab og beplantning: Afsnit om p-hus i Fjordmarken udgår.
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Lokalplanens bestemmelser
• Afsnit 1. Formål: Bestemmelsen ”at der kan skabes velfungerende parkeringsløsninger såvel på selve
Spritfabrikken som i Fjordmarken” ændres til ”at der kan skabes velfungerende parkeringsløsninger på
Sprit-fabrikken”
• Afsnit 3.2 Anvendelse –delområde B: • Boliger tilføjes ”helårsbeboelse”
• Afsnit 3.3 Anvendelse –delområde D: • Boliger tilføjes ”helårsbeboelse”
• Afsnit 3.4 Anvendelse - Delområde E: Afsnittet udgår.
• Afsnit 5.8 Delområde E: Afsnittet udgår.
• Afsnit 6.3 Materialer, facade: Sidste afsnit vedr. parkeringshus udgår.
• Afsnit 7.2 Byrum og bebyggede arealer: Afsnit om delområde E udgår.
• Afsnit 7.5 Rekreative formål: Sidste afsnit vedr. delområde E udgår.
• Afsnit 7.6 Havnefronten: Det præciseres, at det er bygninger udover bygning 3 (Habourgate) som skal
ligge mindst 10 meter fra kajkanten.
• Afsnit 8.4: Offentligt tilgængelige friarealer: To sidste afsnit om hhv. adgangstunnel til p-hus og cykelsti
langs banen udgår.
• Afsnit 8.5: Parkering: Sidste afsnit udgår.
Lokalplanens bilag
• Alle kortbilag og diagrammer m.m. konsekvensrettes i forhold til ovenstående justeringer.
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.

John G. Nielsen kan ikke anbefale indstillingen, da provenu ved salg af den kommunale grund på 4.000
m2 anses for lav. Lokalplanen forudsætter nedlæggelse af 110 offentlige parkeringspladser, og der bør
etableres erstatningsparkeringspladser i nærområdet - medmindre en parkeringsanalyse
dokumenterer, at der ikke helt eller delvis er behov for de 110 nedlagte parkeringspladser. Det fremgår
desuden ikke af sagsfremstillingen, at provenuet på 9,8 mio. kr. forudsættes investeret i højtvandssikring
mv. indenfor lokalplanområdet og vest for jernbanebroen.
Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale indstillingen. Selv om P-huset i Fjordmarken er taget ud af det
aktuelle lokalplanforslag, er det stadig ikke juridisk sikret, at al parkering på Spritten, herunder parkering
til fremtidigt teater eller boliger i område C, skal holdes på Spritfabrikkens egen grund. Socialistisk
Folkeparti mener, at det kommunale kajareal er værdisat ca. 20 mio. kr. for lavt, og at det bl.a. på den
baggrund ikke bør sælges. Bebyggelsesplanen med højhuse langs banen virker i bekymrende grad
som en gentagelse af det tætte byggeri mellem broerne længere mod øst. Omdannelsen af Spritfabrikken
er en god ide, men lokalplanen virker ikke gennemarbejdet.
Kirsten Algren kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl kan ikke anbefale indstillingen og tilslutter sig bemærkningerne
fra John G. Nielsen.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelsen i møde 16. juni 2015 (punkt 14).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalget behandlede sagen i mødet den 26. januar 2017 (punkt 11).
Byrådet udsatte sagen i mødet den 13. februar 2017 (punkt 3) med henblik på fornyet behandling i By- og
Landskabsudvalget.
By- og Landskabsudvalget udsatte sagen i mødet den 16. februar 2017 (punkt 2).
By- og Landskabsudvalget genoptog sagen i mødet den 27. februar 2017 (punkt 2).
Magistraten drøftede sagen i mødet den 27. februar 2017 (punkt 2).
Byrådet behandlede planerne i mødet den 13. marts 2017 (punkt 3 og 4).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 15. marts til og med 10. maj 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-113
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Formål og baggrund
I sommeren 2015 blev produktionen på Spritfabrikken indstillet. Der ønskes derfor igangsat en omdannelse
af området til blandede bymæssige funktioner - boliger, butikker, hotel, erhverv og kulturinstitutioner.
Lokalplanens indhold
På baggrund af lukningen ønskes Spritfabrikken omdannet til en ny oplevelsesrig og bæredygtig bydel med
blandede bymæssige formål på i alt ca 81.000 m². Der er særligt fokus på kulturarv ved omdannelse af de
fredede produktionsbygninger, kunst i form af den 30 meter høje skulptur ”Cloud City”, indretning af kunsthal
i en af de oprindelige bygninger samt etablering af Aalborg Teater i området. Der vil ud over dette blive etableret 6-800 boliger primært som nybyggeri i områdets nordvestlige del. De eksisterende bygninger i det sydøstlige område indrettes til hotel, dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, fødevaremarked, restauranter, chokoladefabrik, mikrodestilleri mm.
Området skal fremtræde med et moderne og nutidigt udtryk med respekt for både kvarteret og fabriksområdets eksisterende karakter. Der vil langs banen blive opført højhuse på henholdsvis 11, 16 og 19 etager.
Øvrigt nybyggeri vil have et varieret udtryk med mellem 2 og 7 etager.
Byrummene skal indrettes attraktive og anvendelige og skal understøtte et mangfoldigt byliv. Den sydøstlige
bydel skal med de eksisterende bygninger fremstå bymæssig med større offentlige byrum, mens den nordvestlige del skal have en mere grøn, privat karakter præget af de mange boliger.
Der skal etableres offentlige rekreative opholdsmuligheder og forbindelser både til og langs fjorden samt til
de omgivende bydele og grønne områder. Spritfabrikken er stedet hvor det grønne fjordlandskab møder den
tætte midtby. Bydelens vestlige del fremstår således mere grøn, og den østlige del mere bymæssig.
Områdets primære vejbetjening sker fra Strandvejen fra et nyt signalreguleret kryds. Herfra vil der være adgang til de tre underjordiske parkeringsanlæg samt evt. øvrig parkering. Ud over vejanlægget betjenes området efter shared-space princippet.
Der skal etableres attraktive cykel- og gangforbindelser til omgivende bydele og langs havnefronten.
Havnefronten ud for Spritfabrikken udgør den sidste etape af havnefronten mod vest og danner overgang til
de mere grønne arealer i Vestbyen. Adgangen fra øst sker under den nye markante Habourgate bygning
som rækker helt ud til kajen. Videre mod vest vil der blive etableret trappeanlæg og lignende til ophold.
Nærmest jernbanebroen opløses kajanlægget og bliver mere organisk formet og anlægges med grønne
arealer og mulighed for adgang til vandet.
Omdannelsen af havnefronten omfatter også det tilstødende område under jernbanebroen og umiddelbart
vest herfor.
Den nye havnefront skal samtidig fungere som klimasikring i forhold til fremtidig forhøjet vandstand i fjorden.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse, detailhandel, højhuspolitik, højvandsikring og bygningers bevaringsværdier. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg 1.031, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 1-3-113 ophæves 'Lokalplan 09-004,
Spritfabrikken', i sin helhed.
Desuden ophæves 'Lokalplan 09-050, Bolig- og erhvervsområde ved Vestre Havnepromenade', for det område, der er omfattet af Lokalplan 1-3-113.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af etablering af signalreguleret kryds mellem Strandvejen og den ny adgangsvej til Spritfabrikken.
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Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejeren/ejerne, jf. bilag.
Miljøvurdering
Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne
indsigelser / bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor
den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
Økonomi
En realisering af lokalplanen vil påvirke den kommunale økonomi på flere måder:
1. Udbygningsaftale: Anlæg af signalreguleret T-kryds med svingbaner på Strandvejen
De samlede omkostninger til projektering og udførelse af infrastrukturanlægget, forventes at beløbe sig til ca.
2.652.000 kr., ekskl. moms. Udgiften skal i henhold til udbygningsaftalen afholdes af grundejeren.
Det forudsættes, at der skal afstås et areal på ca. 79 m² af matr. nr. 1368a, Aalborg Bygrunde, beliggende
nord for Strandvejen og ca. 87 m² af det offentlige vejareal (matr. nr. ”t”), til den kommende private fællesvej.
Aalborg Kommune forudsætter som ejer af matr. nr. 1368a, Aalborg Bygrunde og det offentlige vejareal, at
Grundejeren erhverver dette areal ved en særskilt aftale.
Aalborg Kommune forestår alene den fremtidige drift, vedligeholdelse og fornyelse af det nævnte offentlige
vejanlæg på det offentlige vejareal Strandvejen.
2. Salg af areal på havnefronten
Aalborg Kommune ønsker at afhænde et areal på ca. 4.000 m² grundareal langs havnefronten med henblik
på realisering af de rekreative arealer langs den nye havnepromenade. Dette areal er i dag udlagt til offentligt vejareal og benyttes alene til parkering og kørende færdsel langs kajen. Herudover vil en afhændelse af
arealet medvirke til at sikre realisering af den planlagte sammenhængende nye bebyggelse ud mod fjorden,
idet mindre dele af lokalplanens byggefelter på i alt ca. 2.228 m² etageareal er beliggende inden for dette
areal. Salgsprisen er på baggrund af to uafhængige vurderinger af byggeretten sat til 9,8 mio.kr. + moms.
Ankestyrelsen har givet samtykke til salg af arealet uden offentligt udbud. Der kan på den baggrund tages
endelig stilling til spørgsmålet om offentligt udbud.
Ved aftalen om grundsalg forpligter køber sig samtidig til i et nærmere beskrevet omfang at etablere højvandssikring samt rekreative arealer på havnefronten inden for det erhvervede areal. Dette er nærmere beskrevet i et skitseprojekt udarbejdet på baggrund af det, der er vist i lokalplanen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser i forbindelse med den samlede høring af Kommuneplantillæg 1.031
og Lokalplan 1-3-113:
1.
Susan Mølvang
2.
Jens Erik Jensen
3.
Pia Brask
4.
Asbjørn K. Jensen
5.
Ernst Hansen
6.
Jan Tengstedt
7.
Mona Lisa Dahms
8.
Irene Marie Basholm
9.
Jytte Ahrenkiel Jensen
10. Lisbeth Christensen
11. Lis Nielsen
12. Helge Morell
13. Kirsten Sørensen
14. Jørn Clement Andersson
15. Lars Larsen
16. Kirsten Kjølby
17. Søren Christensen
18. Kathrine Rander Milner
19. Aff Ullersted
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
25a.
26.
27.
28.
29.
29a.
29b.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
54a.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
68a.
68b.
69.
70.
71.

Banedanmark
Allan Korup
Helle Mønster Jørgensen
Joachim Lindflaten
Claus Haulund
Clas Kihlberg
Clas Kihlberg
Lis Hvid
Inga Bodil Kristiansen
Ole Bach
Anne Marie Allesø Rasmussen
Anne Marie Allesø Rasmussen
Anne Marie Allesø Rasmussen
Karina Brøndum Møller
Navne- og adressebeskyttet
Anders Hind
Ingelise Tarber
Sascha Rasmussen
Jacob Panduro
Dorte Ive
Alba Liv Hansen c/o Astrid Øster Mortensen
Steen Bjerre
Peter Munk Andersen
Freya Rose Hansen
Shaghayegh Ashkani c/o Iciti
H Peter Østergaard
Ole Pihl
Mikkel Ventoux Kjær
Hans Petersen
Sanne Ord
Christian Grund Sørensen
Fjordlisten for Aalborg Kommune v/Anette Valentin
Kirsten Skou
Aalborg Midtby Samråd v/formand Jørgen Andersen
Lucie Petersen
Klubberne på Søsportsvej v/formand Gitte Dausel Vinther - Aalborg Dameroklub
Karen Busck
Ole Riis
Ole Riis
Andreas Nørgaard
Elvina Ibrahimovic
Hanne Agerholm
Lene Rubæk
A. Enggaard A/S
Dorte Carøe
Christian Kirkegaard
Bent H. Andersen
Mona Lisa Dahms
Annette Flak
Dorte Balsgaard og Torben F Christensen
Aalborg Teater
Erik Worm
Steen Trant
Steen Trant
Steen Trant
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
Navne- og adressebeskyttet
Trine Kammer
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Henvendelserne er behandlet efter emne nedenfor.
1. Indsigelse vedrørende opførelse af parkeringshus i Fjordmarken
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende opførelse af parkeringshus i Fjordmarken:
1 – 13, 16 – 19, 22 - 24, 27 - 31, 33 - 37, 40, 41, 45, 46, 48, 50 - 54, 56, 57, 60, 61, 63, 65, 69 – 71.
Parkeringsbehovet bør løses på Spritfabrikkens egen grund. Der må ikke bygges i de grønne arealer i
Fjordmarken.
Der henvises til parkeringshuset på Kastetvej som har ledig kapacitet.
Det skal sikres at det nuværende p-anlæg på grus ved Strandvejen indrettes til en grøn del af Fjordmarken.
Der bør udarbejdes en analyse af parkeringsbehovet i Vestbyen.
Svar: Imødekommet
Parkeringshuset (Delområde E) udgår af lokalplanen og kommuneplantillægget. I stedet gives der mulighed
for etablering af parkering på terræn i delområde C. Hvis teatret ønskes realiseret i delområdet, skal der
udarbejdes en parkeringsløsning på baggrund af en analyse af parkeringssituationen.

2. Bemærkninger med forskellige ideer til indretning af parkeringshus.
Følgende er kommet med ideer til bearbejdning og indretning af parkeringshus: 14, 24, 38, 43, 50, 68a
Det forslås at parkeringshuset
udformes som kælkebakke,
nedgraves
placeres tæt på jernbanelinjen
udformes med grønne områder på taget
indrettes som et flydende parkeringsanlæg/-skib placeret på fjorden.
etableres som et undersøisk p-hus i fjorden med grønt areal på taget.
placeres langs Strandvejen som støjskærm
udformes som et amfiteater til koncerter mm.
Svar: Ikke mødekommet
Parkeringshuset udgår af planen. Der henvises til svar under pt.1.

3. Indsigelse vedrørende opførelse af et eller flere højhuse på Spritfabrikken.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende at opføre et eller flere højhuse på Spritfabrikken: 3, 4, 7,
10, 18, 22, 25, 26, 31, 42, 45, 49, 50 - 54, 56, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 71.
Bebyggelse højere end Vestbyens sædvanlige 4 – 6 etager og Spritfabrikkens eksisterende højde vil
skæmme området.
Desuden er der bekymring for gener i form af skyggevirkninger.
Svar: Delvist mødekommet
Udlægning af højhusområde i Kommuneplantillægget og de højhuse som er beskrevet i lokalplanen fastholdes, men højderne på de tre bygninger reduceres således, at de regnet fra nord - bliver hhv. 66,9 m (reduktionen svarer til 10,6 m), 42,4 m (svarer til 3,1 m) og 55,2 m (svarer til 7,5m). Det er hermed opfattelsen, at
de tre højhuse vil skabe en afslutning af den tætte midtbys afgrænsning som i højere grad er tilpasset Vestbyens skala. Spritfabrikken er et tidligere industriområde og har dermed en anden status og skala end Vestbyens beboelsesområder – højhusene vurderes efter justeringen ikke at forekomme skæmmende hverken
ifht. de bevarede bygninger eller Vestbyen.
Højhusene er placeret i Spritfabrikkens vestlige side således, at skygge fra formiddagssol vil falde på jernbanelegemet. Om eftermiddagen vil en stor del af skyggen ramme vejanlægget eller ud i fjorden. Skyggevirkningerne vil være stort set de samme ved betydeligt lavere bygninger – fx 5- 7 etager.

4.Indsigelse vedrørende bebyggelse ud til kajkanten.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende at bygge ud til kajkanten: 15, 29b, 31, 33, 39, 42, 45, 48,
52, 55, 63, 65, 67, 69, 71.
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Bebyggelse helt til havnekajen (Habourgate) vil afbryde den vigtige visuelle og trafikale sammenhæng langs
fjorden.
Svar: Ikke mødekommet
Bygningen udføres med tre meget store bueformede åbninger – nærmest vandet med en max. højde på 5,5
meter og en bredde på åbningen i bunden på 12 meter. Den midterste er 10 meter høj. Endvidere er der en
stor åbning ud mod vandet i gavlen af bygningen.
Det vurderes på denne baggrund ikke, at bygningen vil afbryde den visuelle sammenhæng langs fjorden,
men snarere danne en interessant portalvirkning i forhold til Sprittens byrum.

5. Bemærkning vedrørende sikring af adgang for handicapbusser til parkeringshuset.
Følgende er kommet med en bemærkning: 16.
Ønsker sikkerhed for at handicapbusser kan benytte parkeringshuset.
Svar: Taget til efterretning
På Spritfabrikkens område etableres et antal handicapparkeringspladser på fladen. Disse vil kunne benyttes
af handicapbusser.
I øvrigt henvises til pkt. 1.

6.Bemærkning vedrørende grønne tage
Følgende er kommet med bemærkning vedrørende grønne tage: 18
Det fremhæves som meget positivt, at en væsentlig del at den nye bebyggelse udføres med grønne tage.
Svar: Taget til efterretning

7. Bemærkninger fra Banedanmark vedrørende Jernbaneloven mm.
Følgende er kommet med bemærkninger vedrørende Jernbaneloven mm.: 20
Indsigelse fra Banedanmark vedrørende følgende:
a. Jernbanespor skal overholde gældende normer og regler.
b. Byggeri skal kunne tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
c. Gravearbejder mm. skal have tilladelse ifht. jernbaneloven § 24.
d. Der må ikke grundvandssænkes under banearealer.
e. Banedanmark kan stille krav om hegning o.lign. hvis der opstår øget sporkrydsning o.lign.
f.
Ledninger som krydser spor skal have godkendelse fra Banedanmark.
g. Lys, facadebeklædninger mm. må ikke genere togdriften.
h. Påtænkte rådighedsindskrænkende servitutter i forbindelse med elektrificering af banen.
Svar: Taget til efterretning
De nævnte forhold vil blive håndteret i forbindelse med det konkrete byggeri.

8. Bemærkning med ide om indretning af bazar eller kunstnerværksteder
Følgende er kommet med ideer til bazar, værksteder o.lign. : 21, 65
Det foreslås, at der på Spritfabrikken indrettes
- en bazar
- små arbejdende kunstnerværksteder
- små gallerier
Svar: Taget til efterretning
9. Indsigelse mod at nedrive Aalborgs kulturarv og –historie.
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende nedrivning: 22, 62
Planerne legaliserer at rive en del af Aalborgs kulturarv og historie ned i stedet for at bevare de eksisterende
bygninger.
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Svar: Taget til efterretning.
Som vist på lokalplanens side 26 er det kun en del af bygningerne på Spritfabrikken som der gives mulighed
for at rive ned. Det drejer sig primært om de nyere betonhaller samt enkelte mindre ældre bygninger som er
vurderet til at have en lav bevaringsværdi. De markante bygninger i rød tegl er fredet og rives ikke ned.

10. Indsigelse vedrørende øget trafikbelastning og støjgener i Vestbyen
Følgende er kommet med indsigelse vedrørende øget trafikbelastning og støjgener i Vestbyen: 29a, 60
Bekymring for øget trafik og medfølgende støj- og luftforurening på Strandvejen når Kastetvej lukkes og
Spritfabrikken omdannes.
Svar: Taget til efterretning
En omdannelse af Spritfabrikken vil give en vis øget trafikmængde af personbiler. Til gengæld en reduktion i
antallet af lastbiler. Den samlede vurdering er, at belastningen ikke vil medføre væsentligt forøgede gener.

11. Bemærkninger til landskabsprojektet for havnefronten ud for Spritfabrikken
Følgende er kommet med bemærkninger til landskabsprojektet for havnefronten: 29b, 63.
Spørgsmål vedrørende ejerforholdene for det runde element på havnefronten og om højvandssikring i forhold til CA Olesensgade.
Svar: Taget til efterretning.
Det runde landskabselement på havnefronten er beliggende i den del af havnefronten som Aalborg Kommune ejer, men som forventes solgt. Der henvises til afsnittet ”Økonomi pkt. 2 Salg af areal på havnefront”.
Omdannelsen af havnefronten skal også fungere som sikring mod oversvømmelse – også ved CA Olesensgade

12. Bemærkning om samtænkning med øvrige kulturinstitutioner på havnefronten.
Følgende er kommet med bemærkninger til kulturprojekterne på Spritfabrikken: 32.
Alle kulturprojekter langs havnefronten bør samtænkes.
Svar: Taget til efterretning.
De planlagte kulturinstitutioner og –indsatser på Spritfabrikken vil indgå i byens samlede kulturudbud og ses
i høj grad som et supplement til det eksisterende udbud på havnefronten.

13. Indsigelse mod manglende bopælspligt i ny bebyggelse.
Følgende er kommet med indsigelse mod manglende bopælspligt: 37, 51, 63, 65.
Der peges på risikoen for, at nye boliger anvendes til ferieboliger.
Svar: Delvis imødekommet
Der vil være bopælspligt i alt nybyggeri undtagen i delområde A, hvor antallet af boliger er så beskedent, at
det ikke vurderes at have betydning for områdets byliv.

14. Bemærkning om vigtigheden af at sikre høj arkitektonisk kvalitet ved udformningen af højhuse.
Følgende er kommet med bemærkning om arkitektonisk kvalitet: 44
Kritik af det arkitektoniske niveau i lokalplanens visualiseringer og understregning af betydningen af at især
højhusenes arkitektur har et højt niveau.
Svar: Taget til efterretning
I lokalplanens pkt. 6.1 understreges betydningen af høj arkitektonisk kvalitet. Dette skal sikres i den efterfølgende dialog med bygherrerne.

15. Bemærkning om vigtigheden af aktiviteter og liv.
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Følgende er kommet med bemærkning om aktiviteter og liv: 47
Der peges på vigtigheden af at understøtte aktiviteter og byliv i den nye bydel på Spritfabrikken.
Svar: Taget til efterretning

16. Indsigelse mod placering af Aalborg Teater på Spritfabrikken
Følgende er kommet med indsigelse mod placering af Aalborg Teater på Spritfabrikken: 48
Parkeringsudfordringen gør det problematisk at placere teatret på Spritfabrikken. I stedet foreslås Stigsborgområdet.
Svar: Ikke mødekommet
Det parkeringsbehov som et teater vil udløse, vurderes at kunne løses enten på Spritfabrikken eller i nærområdet på baggrund af en nærmere analyse af behov og muligheder.

17. Indsigelse mod udvidelse af udviklingsområdet
Følgende er kommet med indsigelse mod udvidelse af udviklingsområdet: 48
Udviklingen af Spritfabrikken bør foregå inden for egen matrikel. Aalborg Kommune skal ikke involvere sig
økonomisk i udviklingen af projektet – hverken ved grundsalg eller tilskud til kunstværk.
Svar: Ikke mødekommet
Det er vurderet, at der opnås flest fordele for kommunen og dens borgere ved at indgå i et samarbejde omkring dele af udviklingen af Spritfabrikken - især kulturindsatserne og udvikling af havnefronten.

18. Indsigelse mod placering af dagligvarebutik på Spritfabrikken.
Følgende er kommet med indsigelse mod dagligvarebutik: 51, 67.
Der er rigeligt med dagligvarebutikker i lokalområdet.
Svar: Ikke mødekommet
Lokalplanen giver mulighed for placering af op til 3000 m² dagligvarebutikker med et maksimum på 1500 m²
pr butik. Dette er vurderet som passende i forhold til kundegrundlaget i området som udvides med 6 – 800
boliger samt erhverv.

19. Indsigelse mod anlæg af opholdsøer o.lign. ud i fjorden
Følgende er kommet med indsigelse mod anlæg ud i fjorden: 52
Anlægget skaber øget risiko for opstuvning af fjordvand og dermed oversvømmelse.
Svar: Ikke mødekommet
Det skal ved detailprojektering sikres, at anlægget ikke skaber øget risiko for opstuvning. Højvandssikring
skal indarbejdes som en del af projektet for omdannelse af havnefonten.

20. Bemærkninger til kommuneplanens Bilag M Restrummelighed samt Bilag K
Følgende er kommet med spørgsmål til kommuneplanens Bilag M og K: 58
Svar: Taget til efterretning

21. Bemærkninger vedrørende justeringer af helhedsplanen.
Følgende er komme med justeringer af helhedsplanen: 59
Justering og præcisering af byggefelter.
Mindre byggefelter udgår.
Ønske om udvidelse af Delområde C.
Ønske om rampe til CA Olesensgade er efterfølgende frafaldet.
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Svar: Imødekommet
Justeringerne og udeladelserne vurderes at have en karakter og et omfang som kan indarbejdes uden at
påvirke planens principper.
Se i øvrigt afsnittet: Forslag til ændringer i lokalplan.

22. Bemærkning om offentlige p-pladser som nedlægges
Følgende er kommet med bemærkninger om p-pladser: 61
De offentlige p-pladser som nedlægges på havnefronten skal retableres.
Svar: Ikke mødekommet
Der vil ikke være krav om retablering af de offentlige parkeringspladser på havnefronten som nedlægges.
Der er tale om nogle af de mindst benyttede offentlige parkeringspladser i midtbyen.

23. Bemærkning til parkeringshus på Fjordmarken
Følgende er kommet med en bemærkning til parkeringshuset: 64
Det er en god ide og en nødvendighed med et parkeringshus på Fjordmarken.
Svar: Taget til efterretning

24. Bemærkning om teaterets arealbehov
Følgende er kommet med en bemærkning om teatrets arealbehov: 66
Det skal sikres at der er mulighed for at teatret kan råde over 43 meter regnet fra Malteribygningen og mod
vest.
Svar: Imødekommet.

25. Indsigelse mod parkeringsformål og usammenhængende stisystem i Fjordmarken
Følgende er kommet med indsigelse mod parkeringsformål og usammenhængende stier: 68a
Parkeringsløsninger i Fjordmarken skal tages ud af lokalplanens formål. Desuden skal den sammenhængende sti langs banelegemet bevares.
Svar: Imødekommet
Se pkt. 1.

26. Indsigelse mod bestemmelserne om boliger i kommuneplanrammens zone 3 og 4
Følgende er kommet med indsigelse mod boliger i zone 3 og 4: 68b
Opførelse af boliger i Vestre Bådehavnsområdet vil medføre at området mister dele af sin identitet.
Svar: Ikke imødekommet
Bestemmelsen som indsigelsen er rettet mod indgår ikke i det foreliggende forslag til kommuneplantillæg.
Ændringerne i Kommuneplanramme 1.3D1 udgår. Det vil sige, at muligheden for at opføre boliger i området
opretholdes. Der er dog tale om et begrænset omfang og op til 2½ - 3½ etage med en maritim karakter.

27. Indsigelse mod manglende udendørs opholdsarealer
Følgende er kommet med indsigelse mod manglende opholdsarealer: 69
Kommuneplanens bestemmelse om at udendørs opholdsarealer skal udgøre 30% af etagearealet er ikke
overholdt.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er foretaget en afvejning af ønskerne om en tæt bebyggelse og kvalitetsfyldte udearealer. Den foreliggende plan indeholder en bred vifte af forskellige opholdsarealer, herunder altaner, taghaver, terrasser, by-
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rum, havnefront, shared-space arealer mm. Det vurderes således at kommuneplanens bestemmelser er
overholdt.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen
(med miljørapport)
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
Indsigelser i samlet PDF
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg - Etablering af signalreguleret kryds - underskrevet
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Punkt 17.

Godkendelse af etablering af fælles vagtcentral, anlæg - Tillægsbevilling
2016-022222
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Byrådet godkender
at der gives en tillægsbevilling til anlæg til dækning af Aalborg Kommunes yderligere ombygningsomkostninger
på 2.340.000 kr. vedrørende etablering af fælles vagtcentral, Hjulmagervej 18-20, og
at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet det bemærkes, at der påregnes lejeindtægter i
2017 på ca. 316.000 kr. med virkning fra 1. september 2017 og lejeindtægter på ca. 950.000 kr. årligt herefter.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte i mødet den 24. oktober 2016 (punkt 3) etableringen af den fælles vagtcentral og gav en
anlægsbevilling på 3.530.000 kr. til ombygningen af ejendommen Hjulmagervej 20.
Siden byrådets beslutning har det vist sig at være nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S har ønsket
at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral.
Det har medført behov for yderligere arbejdspladser til Falcks A/S medarbejdere i vagtcentralen. Derfor er
ombygningsprojektet blevet udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betyder blandt andet, at halvdelen
af bygningen Hjulmagervej 18 også inddrages i den fælles vagtcentral.
På den baggrund anslog den tilknyttede bygherrerådgiver en samlet entreprisesum på ca. 11 mio. kr. hvoraf
ca. 5,9 mio. kr. er bygningsmæssige omkostninger. Efterfølgende er der afholdt licitation, og det samlede
licitationsresultat gav et byggebudget på ca. 10,8 mio. kr., hvoraf Aalborg Kommunes anslåede omkostninger vil anløbe ca. 5.870.000 kr. Det vil sige en merudgift på 2.340.000 kr. i forhold til den afgivne bevilling.
Bygningsomkostningerne fordeles fortsat således, at Aalborg Kommune - som udlejer - afholder de bygningsmæssige omkostninger, der er sædvanlige for anvendelse til kontor/administration, mens de øvrige
parter afholder de investeringsomkostninger, der vedrører anvendelsen som vagtcentral.
Falck A/S har ønsket mulighed for, at deres del af investeringen i vagtcentral, der er anslået til ca. 1,5 mio.
kr., afholdes af Aalborg Kommune og finansieres som et tillæg til Falck A/S leje. Forvaltningen er fortsat i
dialog om dette med Falck A/S. Eventuel tillægsbevilling vedrørende dette tages op i forbindelse med behandling af økonomisk status i oktober 2017.
Økonomi
Udgiften til ombygningen udgør i alt ca. 5,9 mio. kr. Herudover vil Aalborg Kommune modtage en årlig lejeindtægt fra de eksterne lejere, som i 2017 udgør 316.000 kr. og ca. 950.000 kr. årligt herefter mod tidligere
ca. 747.000 kr.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
AaK Bygninger
00.25 Fast ejendom
Ombygningsomkostninger Hjulmagervej 20 ................................................................. 2.340.000
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