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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af beretning nr. 41 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2016
2017-033222
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender beretning nr. 41 om revision af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2016, og at byrådet samtidig godkender Aalborg Kommunes årsregnskab for
2016.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har den 14. juni 2017 afgivet beretning om revisionen af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2016.
Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:
 Konklusion på den udførte revision
 Revisionens formål, udførelse og afrapportering
 Den løbende revision
 Den afsluttende revision
 Anden rådgivning og assistance
 Bilag 1 – Afgivne beretninger og erklæringer.
Til beretningen er som særskilt dokument vedhæftet:
Bilag 2:
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller
tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret 2016.
Bilag 3:
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets samt
Udlændinge og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2016.
Konklusion på den udførte revision
I afsnit 1.1 Revisionserklæring/påtegning fremgår følgende:
”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, der omfatter Årsberetning 2016 siderne 11 – 27, 38 – 42 og Bilagsdel 2016 siderne 165 – 234, 239 - 259, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:
Resultat af ordinær drift

overskud

DKK

457,2 mio.

Resultat af det skattefinansierede område

overskud

DKK

43,3 mio.

Aktiver i alt

DKK

15.024,8 mio.

Egenkapital i alt

DKK

8.539,0 mio.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”
I afsnittet er der ligeledes fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:
”Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i
årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision”.
Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden
I afsnit 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden, angiver revisionen, at revisionen
ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.
Marianne Fog Jørgensen (Partner og statsaut. revisor) og Flemming Nielsen (Senior Manager) PwC deltager
under punktet i Magistraten.
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Bilag:
Nr. 41 Aalborg Kommune - Beretning 2016 -.pdf
Nr. 41 Aalborg Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016.pdf
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Punkt 3.

Godkendelse af nye regler for befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i
forbindelse med borgerlige vielser
2017-035262
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der pr. 1. september 2017 udbetales befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager vielser
uden for rådhuset men inden for kommunegrænsen, og
at befordringsgodtgørelsen ydes med den kilometertakst, der er fastsat af staten for kørsel under 20.000 km
pr. år, og som i 2017 ydes med 3,53 kr. pr. kørt kilometer.

Sagsbeskrivelse
Der er pr. 1. april 2017 vedtaget en ændring af kommunestyrelseslovens § 16 f, således at der nu er mulighed
for at yde befordringsgodtgørelse til de medlemmer af Aalborg Byråd, der foretager vielser på eller uden for
Rådhuset.
Det er overladt til den enkelte kommunalbestyrelse selv at bestemme, om man ønsker at udnytte muligheden
for at yde denne befordringsgodtgørelse, men det forudsættes, at beslutningen i givet fald træffes generelt og er
gældende for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, som foretager borgerlige vielser.
For byrådsmedlemmer har det siden 1. juli 2014 været muligt at foretage vielser uden for Aalborg Kommune.
Magistraten har i møde den 15. september 2014 godkendt, at byrådsmedlemmer, som ønsker det, kan
foretage vielser i Aalborg Kommune uden for Aalborg Rådhus. Det fremgår af § 18, stk. 3, i lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning, at det kan kræves, at brudeparret betaler udgifterne til transport i denne forbindelse.
Dette har dog ikke hidtil været anvendt praksis i Aalborg Kommune.
Fra Vielseskontoret er det oplyst, at der i perioden 2014–2017 er foretaget følgende antal borgerlige vielser
uden for Rådhuset:
2014: 3 par
2015: 37 par – heraf er 1 par viet uden for kommunegrænsen
2016: 56 par – heraf er 8 par viet uden for kommunegrænsen
2017 og til dd. 32 par – heraf er 7 par viet uden for kommunegrænsen.
Med henvisning til ovenstående anbefaler Borgmesterens Forvaltning, at der fremover ydes
befordringsgodtgørelse til byrådets medlemmer i forbindelse med vielser - dog kun til vielser, der foretages
inden for kommunegrænsen. Befordringsgodtgørelsen ydes med den sædvanlige kilometertakst, som i 2017
ydes med 3,53 kr. pr. kørt kilometer.
For vielser, der foretages uden for kommunegrænsen, anbefaler Borgmesterens Forvaltning, at byrådet
benytter sig af muligheden for at fravælge at yde befordringsgodtgørelse, idet der potentielt kan være
anseelige transportudgifter forbundet med disse vielser. I disse tilfælde må der henvises til bestemmelsen i
ægteskabsloven om, at det kan kræves, at brudeparret selv står for transportudgifterne.
Beslutning:
Udgår.
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-4-116 Boliger ved
Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
2017-032709
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• forslag til Lokalplan 1-4-116
• forslag til Kommuneplantillæg 1.043
• at der ikke skal laves en miljørapport for planforslagene, og
• at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Udviklingsplan for 1. etape af Stigsborg Havnefront
By- og Landskabsudvalget godkendte Udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront og Udviklingsplan for 1.
etape i møde 9. marts 2017 (punkt 8). Byrådet godkendte planerne i møde 27. marts 2017 (punkt 5).
Link til digitale planer
Udkast til lokalplan 1-4-116:

http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4363
Forslag til kommuneplantillæg 1.043
http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_1.043-politisk.aspx
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanområdet indgår i byudviklingsprojektet Stigsborg Havnefront, hvor det på sigt er hensigten at omdanne det tidligere industriområde til en ny bæredygtig bydel med 7-8.000 beboere. Formålet med de planer,
der fremlægges her, er at skabe mulighed for at realisere et konkret boligprojekt på et af de byggefelter, som
er defineret i Udviklingsplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront.
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Boligprojektet indgår i et boligprogram for almene familieboliger, som By- og Landskabsudvalget godkendte
den 26. januar 2017. Der planlægges med det aktuelle boligprojekt etableret 88 boliger på Stigsborg Havnefront.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget vedrører rammeområde 1.2.B2 Engvejkvarteret og 1.2.D9 Stigsborgkvarteret. Det
ændrer følgende:



Afgrænsningen mellem de to rammeområder ændres, så lokalplanområdet fremadrettet alene er
omfattet af rammeområde 1.2.D9.
Byggemulighederne ændres, så der fremadrettet kan bygges tæt-lav og etageboliger med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 80 for området som helhed inkl. veje, stier og grønne områder, og
en maksimal bygningshøjde på 17 meter. Før var der også mulighed for åben-lav boliger, den maksimale bebyggelsesprocent var 60 og den maksimale bygningshøjde 15 meter.

Med kommuneplantillægget muliggøres således en mere tæt og urban bebyggelse i området i overensstemmelse med udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en karré-lignende boligbebyggelse mellem Mølndalsvej,
Digmannsvej og Engvej. Den traditionelle karréstruktur kan opblødes med bebyggelsesstrukturer i byggefeltets indre, der opdeler gårdrummet i mindre rum.
Mod nord reserveres areal til grøn forbindelse og etablering af sti i det tidligere baneforløb (Syrestiens forlængelse) med forbindelse ind i Stigsborgkvarteret mod øst. Den grønne forbindelse skal gives en frodig
grøn karakter med hjemmehørende arter og bevaring af udpegede eksisterende træer.
2

Der kan opføres 5.900 m bebyggelse i området i 2-4 etager. Der lægges vægt på bebyggelsen samlet set
fremstår varieret. Dette i form af variation i boligtyper samt skift i etageantal, tilbagetrækninger og andre visuelle virkemidler.
Lokalplanen skal desuden sikre, at de omgivende bygader opleves som veldefinerede gaderum med kantzoner/forarealer, der giver grobund for liv og udeaktiviteter. Gaderum skal indrettes som shared space med
plads til både trafikafvikling, ophold, leg, beplantning, regnvandsafledning, gadeparkering og affaldshåndtering.
Bebyggelsens gårdrum prioriteres til frodige grønne opholdsarealer - dels som fælles ophold, og dels som
private haver. Inden for byggefeltet kan der desuden indpasses mindre lommer med terrænparkeringspladser. Der er fastlagt en reduceret parkeringsnorm for området svarende til 1 p-plads pr. 8 boliger på maks. 50
2
2
m og 1 p-plads pr. 2 boliger større end 50 m pga. midtbynær beliggenhed og forventet lavt bilejerskab.
Al regnvand skal afledes på overfladen via fordampning og nedsivning. Dette muliggøres ved maksimering
af permeable overflader, regnbede, terrænlunker, grønne tage, vandrender og nedsivningsområder.
Sammenhæng med anden planlægning for Stigsborg Havnefront
Lokalplanområdet indgår i 1. etape af Stigsborg Havnefront, hvor strategien er at skabe en urban og bæredygtig fjordby i tæt sammenhæng til resten af Aalborg og Nørresundby. Stigsborg Havnefront skal samlet
tilbyde nye attraktive måder at bo på i storbyen og udvikles som en levende bydel med sit eget bydelscentrum, skole og institutioner. Ringen - en cirkelformet bro - bliver en attraktion, både for beboerne og for gæster udefra. Det samme gælder en stor del af det tidligere Kemira-areal, der omdannes til en frodig grøn
fjordpark.
Der forberedes en samlet lokal- og kommuneplanlægning for resten af 1. etape af Stigsborg Havnefront parallelt med udarbejdelsen af lokalplan 1-2-116. Dette blot med en tidsmæssig forskydning fordi planlægningen for den samlede 1. etape afventer dannelsen af det arealudviklingsselskab, som skal realisere byudviklingen.
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Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Aalborg Kommune er en af de primære grundejere på Stigsborg Havnefront og ejer også det aktuelle lokalplanområde. Kommunen har således væsentlige økonomiske interesser i byudviklingen samt væsentlige
udgifter forbundet med planlægning og klargøring af området.
Intentionen er at etablere et arealudviklingsselskab i samarbejde med private investorer, som får til opgave
at varetage grundejerinteressen – herunder byggemodning og videresalg af lokalplanområdets byggefelt til
kommende bygherre.
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Bilag:
Forslag til kommuneplantillaeg 1-043, Stigsborg Havnefront
Udkast til lokalplan 1-2-116, boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.018 og Lokalplan 2-2-108, Boliger, Gammel
Kongevej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse)
2017-012453
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 2-2-108
Kommuneplantillæg 2.018
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at skabe mulighed for etablering af et boligområde med etageboliger på Gammel
Kongevej i Nørre Uttrup.
Området planlægges på baggrund af et boligprogram for almene familieboliger, som By- og Landskabsudvalget godkendte den 26. januar 2017. Boligprogrammet indeholder 55 boliger på Gammel Kongevej.
Kommuneplantillæggets indhold
Tillægget er en konsekvens af en konkret planlægning På Gammel Kongevej lige syd for det eksisterende
almene boligområde ved Abildgårdsvej.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 12
2 afaf562

Magistraten
En del af kommuneplanramme 2.2.O4 (5990 m²) og en mindre del af kommuneplanramme 2.2.R4 (2124 m²)
overføres til Kommuneplanramme 2.2.6B.
Kommuneplanramme 2.2.B6 opdeles i to delområder: zone 1 og zone 2. Dette gøres for at fastholde de eksisterende krav til bebyggelsens arkitektoniske udtryk for bebyggelsen i zone 1.
Der fastholdes en maks. bebyggelseshøjde på 16,5 m for begge zoner. Maks. antal etager for zone 1 er 4,5
etager og for zone 2 er det 5 etager. Den tilladte maks. bebyggelsesprocent er 50% i zone 1 og i zone 2 er
det 120%.
Lokalplanens indhold
Med lokalplanen skabes der mulighed for opførelse af en etagebebyggelse til boliger i 5 etager. Området er
påvirket af trafikstøj fra motorvejen, motorvejsafkørslen og Hjørringvej, hvilket har været styrende for bebyggelsens udformning.
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen lavet beregninger af støjen, som viser, at det ikke er
muligt at overholde den vejledende støjgrænse på facaderne mod nord, øst og syd. På grund af støjpåvirkningen er det ikke muligt at opfylde arealkravet til udendørs fælles opholdsarealer og der må forventes at
skulle meddeles dispensation fra kravet om maks. støjniveau indendørs med åbne vinduer.
Bebyggelsen skal udformes, så den afskærmer de centrale opholdsarealer mod trafikstøj fra de omgivende
veje. Der nedlægges 2 småhaver, som ville blive påvirket af væsentlige skyggegener, for at sikre plads til
parkeringsarealer. Eksisterende markant beplantning i den nordlige del bevares og vil medvirke til at afskærme den nye høje bebyggelse.
Vejadgang sker fra Gammel Kongevej. På den anden side af vejen ligger tre institutioner for børn og unge.
Der er i forbindelse med lokalplanen blevet lavet en trafiktælling, som viste, at Gammel Kongevej ikke er
belastet af trafik og den fremtidige trafik til lokalplanområdet vil ikke være en væsentlig belastning.
Der er fastlagt et byggefelt, hvor al bebyggelse skal placeres inden for. Byggefeltet omfatter også det eksisterende foreningshus. Med de nuværende forudsætninger vil bebyggelse blive placeret nord for foreningshuset. Hvis foreningshuset skulle blive nedlagt, så vil det være muligt at placere bygningen længere mod
syd, hvilket vil mindske skyggegenerne for de boliger, som ligger nordvest for lokalplanområdet.
Der løber flere forsyningsledninger inden for lokalplanområdet. Realisering af lokalplanen vil kræve, at en
regnvandsledning flyttes.
Kommuneplanens retningslinje 6.1.2 om Kvantitative retningslinjer for nyudlæg kan ikke overholdes pga.
støjbelastningen. Retningslinjen fastsætter, at der skal udlægges 25% fælles udendørs opholdsarealer til
etagebyggeri uden for tætbyområder. I lokalplanen stilles der krav om 500 m², hvilket svarer til 17%.
Eksisterende stiforbindelser til det grønne område og nabobebyggelsen bevares. Der sikres fortsat adgang
til småhaver og forsyningsledninger øst for lokalplanområdet.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I miljørapporten
beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger
skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
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Gennemførelsen af lokalplanen og/eller kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få
indtægt ved salg af arealet.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 2-018 - Boliger, Gammel Kongevej, Nørre Uttrup.pdf
Udkast til Lokalplan 2-2-108 Boliger, Gammel Kongevej, Nørre Uttrup
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Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.027 og Lokalplan 3-2-107 Aalborg Zoo,
Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
2016-048025
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• forslag til Lokalplan 3-2-107.
• forslag til Kommuneplantillæg 3.027.
• at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
• at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 3-2-107
Kommuneplantillæg 3.027
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre en udvidelse af indgangspartiet til Aalborg Zoo, samt at sikre at området fortsat kan anvendes til rekreativt formål. Aalborg Zoo ønsker at udvide indgangspartiet med en større
butik og en restaurant i tilknytning til haveanlægget. På sigt har Aalborg Zoo også planer om at lade opføre
et nyt tropehus, som kan opleves fra restauranten.
Aalborg Zoo har købt boligejendommen, Mølleparkvej 61, der grænser op til Aalborg Zoo’s arealer mod øst.
Realisering af planerne forudsætter, at bebyggelsen på ejendommen nedrives.
Kommuneplantillæggets indhold
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Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kommuneplanramme 3.2.R1 "Skovbakken m.m.", samt ramme nr. 3.2.B2 "Vestre Allé m.m."
Rammeområde 3.2.R1 udvides til også at omfatte Mølleparkvej 61, som ved nærværende plans udarbejdelse ligger inden for rammeområde 3.2.B2.
Inden for rammeområde 3.2.R1 udlægges et delområde (nr. 2) med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Rammebestemmelserne for rammeområde 3.2.R1 fastholdes. For delområde 2 ændres rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent fra 15 til 90. Desuden ændres det maksimale tilladte etageantal fra 2
til 3 og bygningshøjden fra 8,5 meter til 11 meter.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse til udvidelse af indgangspartiet til Aalborg
Zoo. Et nyt indgangsparti kan indeholde en større butik, end den nuværende butik, restaurant, faciliteter til
undervisning, administration og mindre dyreanlæg.
Lokalplanområdet omfatter indgangsområdet med den nuværende administrationsbygning og butik, samt
Bjørnespringvandet, det nuværende anlæg til flamingoer og den tilkøbte boligejendom.
Området kan bebygges med et samlet etageareal på 4.630 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca.
80 for lokalplanområdet som helhed.
Lokalplanen udlægger et større samlet byggefelt, hvor der kan ske nyopførelse af indgangspartiet eller tilbygning til eksisterende bebyggelse. Bjørnespringvandet og træerne, der omkranser springvandet, skal bevares.
Lokalplanen skal gennem bestemmelser om arkitektur og materialevalg sikre, at bebyggelsen fremstår med
en høj arkitektonisk kvalitet med mulighed for at fremstå, som et ikon/vartegn for Aalborg Zoo. Det skal sikres, at indgangen fremstår imødekommende og transparent, så de besøgende inviteres indenfor.
Lokalplanen stiller en række vilkår til bebyggelsens højde og omfang, der skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i området og udformes under hensyntagen til naboerne. Dette sikres bla. ved en lavere bygningshøjde på maks. 6,5 meter nærmest naboer på Bejsebakkevej og Mølleparkvej. Bygningsvolumenet kan optrappes til en bygningshøjde på maks. 11 meter længst mod Faunavej og Mølleparken.
Der skal langs lokalplanområdets afgrænsning mod naboer på Bejsebakkevej og Mølleparkvej fastholdes og
videreføres et minimum 8 meter bredt beplantningsbælte. Dette skal sikre afstand og afskærmning mod naboer, samt sikre områdets grønne præg.
Der skal anlægges en forplads med mulighed for ophold og for at markere indgangen til Aalborg Zoo. Forpladsen skal indrettes som ”shared space” med beplantning og byrumsinventar, samt med vendemulighed
for lastvogne og afsætning af besøgende.
En nedrivning af boligen på Mølleparkvej 61 forudsætter en tilladelse fra kommunen iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljø, da bebyggelsen er registreret som bevaringsværdig med en
bevaringsværdi på 4.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 06-017 Aalborg Zoo, Aalborg. Denne lokalplan ophæves for det
område, der er omfattet af lokalplan 3-2-107 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Aalborg Kommune overtager vederlagsfrit den tilkøbte ejendom, Mølleparkvej 61. Aalborg Zoo står
for nedrivningen af bygningerne på ejendommen.
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Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 3-027 for udvidelse af Aalborg Zoo.pdf
Udkast til Lokalplan 3-2-107 Aalborg Zoo, Hobrovejkvarteret.pdf
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Punkt 7.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.019 og Lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster
Hassing Vej – Smalby, Langholt (1. forelæggelse)
2016-005251
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• forslag til Lokalplan 5-4-101,
• forslag til Kommuneplantillæg 5.019,
• der ikke skal laves en miljørapport og
• at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 18. februar 2016 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 9. marts – 6. april 2016.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten i møde 23. juni 2016 (punkt 10)
Link til digitale planer
Lokalplan 5-4-101
Kommuneplantillæg 5.019
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et lokalt ønske om at sikre tilstrækkeligt med boliggrunde i Langholt. Udstykningen af arealet vil også medvirke til at skabe en mere veldefineret afslutning på byen mod øst.
Kommuneplantillæggets indhold
Tillægget omfatter en udvidelse af et eksisterende rammeområde 5.4.B1, så kommuneplanrammen også
omfatter matr. nr. 1i Horsens by, Horsens på ca. 1,3 ha. Området er et eksisterende landbrugsareal i kanten
af Langholt, som er omgivet af bynære landejendomme.
Derudover laves der redaktionelle rettelser i By- og bydelsbeskrivelsen for Langholt.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 18 boliger; 6 åben-lav og 12 tæt-lav. Tæt-lav boligerne ligger
langs med Smalby og åben-lav boligerne ligger langs med den nye adgangsvej Smalbykær. Fælles udendørs opholdsarealer er placeret i den sydøstlige del af lokalplanområdet på et areal, som i forvejen bruges
rekreativt.
Der er vejadgang fra Øster Halne Vej, hvor der kan sikres ordentlige oversigtsforhold. Den ny vej Smalbykær
er adgangsvej for alle boliger inden for lokalplanområdet.
Bebyggelse skal opføres med saddeltag i en maks. højde på 8,5 m og 1,5 etager. Dette gøres for at sikre at
boligernes udformning tilpasses den omgivende bebyggelse.
Langs vejene Øster Halne Vej, Smalby og Smalbykær stilles der krav om grønne rabatter og plantning af
vejtræer for at fastholde områdets åbne landsbykarakter.
Der sikres stiadgang fra Smalbykær til Smalby mod nord og øst.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Øster Hassing Vej via en ny boligvej, som får navnet Smalbykær. Navnet
er en reference til placeringen tæt på den lille sø i parken ”Anlægget”.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og/eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 5.019, Boliger Øster Hassing Vej - Smalby, Langholt.pdf
Udkast til Lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej - Smalby, Langholt
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Punkt 8.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.024 og Lokalplan 5-1-105, Boliger Vester Halne
Vej, Vadum (1. forelæggelse)
2017-012451
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til lokalplan 5-1-105
forslag til Kommuneplantillæg 5.024
at der ikke laves en miljørapport og
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 5-1-105
Kommuneplantillæg 5.024
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplan 5-1-105 er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes ønske om at skabe et boligområde med
tæt-lav bebyggelse på Vester Halne Vej i Vadum.
Området planlægges på baggrund af et boligprogram for almene familieboliger, som By- og Landskabsudvalget godkendte den 26. januar 2017. Boligprogrammet indeholder 28 boliger på Vester Halne Vej.
Lokalplanen skal sikre et godt boligområde for områdets fremtidige beboere.
Kommuneplantillæggets indhold
Tillægget laves samtidig med lokalplan 5-1-105 for at muliggøre boligbebyggelse syd for Vester Halne Vej og
øst for Rullebanen.
Med tillægget overføres den del af rammeområde 5.1.H1 Charles Lindberghs Vej for erhverv, som ligger
inden for lokalplanområdet til rammeområde 5.1.B1 Søndermarken m.m. for boliger.
Arealet har ligget uudnyttet hen som erhvervsareal, og nu ønsker Aalborg Kommune at ændre anvendelsen
og udvikle arealet.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 26
2 afaf562

Magistraten
Der ligger en eksisterende bolig nordvest for lokalplanområdet. Denne overføres også til rammeområde
5.1.B1 Søndermarken m.m. for boliger.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen muliggør opførelse af tæt-lav boliger syd for Vester Halne Vej. Området, der er omfattet, er en
eksisterende lokalplan for erhverv, som er delvist realiseret. Virksomhederne på Charles Lindberghs Vej
ligger 100-150 m fra lokalplanområdet, hvilket har haft væsentlig indflydelse på lokalplanens udformning.
Der er i forbindelse med lokalplanen blevet udarbejdet støjrapport i forhold til støj fra virksomheder for at
afdække, hvilken betydning den ændrede anvendelse til boliger vil have for erhvervsområdet. Rapporten
viser, at der ikke er eksisterende problemer, men hvis denne lokalplan for boliger realiseres, så vil virksomheden Color Print overskride støjgrænsen i natteperioden.
Vedtagelse af lokalplanen er derfor afhængig af, at der gennem dialog med Color Print findes en løsning til
at sænke støjniveauet om natten.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vester Halne Vej.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 2.410 m² tæt-lav bebyggelse inden for byggefeltet defineret i
lokalplanen.
Bebyggelse skal opføres som rækkehuse i 1 etage med forskydninger i facaden. Alle boliger skal have sydvendt terrasse med direkte adgang fra boligen.
Fælles udendørs opholdsarealer placeres i den sydlige ende af byggefeltet, hvor der er gode lysforhold og
afstand til vejene.
Der reserveres areal til et regnvandsbassin til forsinkelse. Bassinet skal udføres, så det tilføre området rekreativ værdi og placeres ved de fælles udendørs opholdsarealer.
Der sikres mulighed for, at adgangsvejen kan forlænges, hvis arealet syd for byggefeltet skal udvikles på et
senere tidspunkt.
Nordvest for lokalplanområdet ligger en eksisterende bolig. Der ligger en eksisterende ridesti vest for boligområdet. Denne stiforbindelse bevares. Byggefeltet er placeret vest for ridestien.
Rundt om byggefeltets østlige og sydlige kant er der en konsekvenszone på 100 m, som sikrer at boliger og
virksomheder ikke etableres tættere på hinanden end denne afstand. Formålet er at forbygge fremtidige
miljøkonflikter.
Området er forholdsvist fladt og grundvandet står højt. Derfor er der i lokalplanen indarbejdet krav til bebyggelse og terrænbearbejdning for at forebygge oversvømmelse af bebyggelse. Dette indebærer, at der ikke
må etableres kælder, der er fastsat en minimum sokkelkote og krav til terrænbearbejdning, så i tilfælde af
kraftig regn, så ledes overfladevandet væk fra bebyggelsen.
Der ligger en eksisterende beskyttet sø inden for lokalplanområdet øst for byggefeltet. Søen bevares og
bebyggelse placeres, så der ikke vil være væsentlige skyggegener for søen.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Vester Halne Vej via en ny boligvej, som får navnet Elbækken.
Navnet henviser til vandløbet, som løber syd for lokalplanområdet.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
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Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 13-006 Erhvervsområde ved Holtebakkevej og Vester Halne Vej,
Vadum, der udlægger området til erhvervsområde. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet
af lokalplan 5-1-105 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 5-024 Boliger, Vester Halne Vej, Vadum.pdf
Udkast til Lokalplan 5-1-105 Boliger, Vester Halne Vej, Vadum
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Punkt 9.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds
Vej, Vadum (1. forelæggelse)
2015-051258
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• forslag til Lokalplan 5-1-104.
• forslag til Kommuneplantillæg 5.025.
• at der ikke skal laves en miljørapport.
• at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 30
1 afaf562

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 9. marts 2016 (punkt 7).
Fordebatten var i perioden 16. marts – 13. april 2016.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-1-104
Kommuneplantillæg 5.025
Oversigtskort

Formål og baggrund
Kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre nye boliger i den nordlige del af Vadum.
Lokalplanen gør det muligt at etablere et nyt varieret boligområde bestående af både åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse, samt lave etageboliger i maksimalt 2 etager.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde "5.1.B5 Kaj Birksteds Vej". I retningslinjen for byudvikling ændres arealets status fra perspektivområde til byformål. Tilsvarende tages området ud af retningslinjen "Øvrige landområder".
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ca. 130 boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelser og
ca. 12 åben-lav boliger (parcelhuse).
Princippet for områdets disponering er to ”loops” med en central grøn kile. Der opstår udkigsmuligheder mod
markerne mellem de nordlige rækkehuse, mens træerne langs Vadum Banesti udgør den sydlige grænse.
Der tillades bebyggelse i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Derudover fastlægger lokalplanen, at den
maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom ikke må overstige 30 for parcelhuse. For tæt-lav og
etagebebyggelser er bebyggelsesprocenten på maks. 30, hvis man bygger i 1 plan, og 40 hvis man bygger i
1½ eller 2 plan. Der er lagt vægt på en balance mellem at skabe en tæt bebyggelse og plads til grønne områder og lys og luft.
Der er bestemmelser om, at tæt-lav og etagebebyggelser kan opdeles i etaper, men således at hver etape
minimum skal indeholde 6 boliger. Hver etape skal fremstå som en arkitektonisk sammenhængende bebyggelse med hensyn til bebyggelseform, arkitektur og materialer.
Der skal etableres fælles opholdsarealer centralt i bebyggelsen på min. 15% af det samlede areal. Opholdsarealerne skal bruges til leg og ophold for alle lokalplanens beboere.
I forbindelse med opholdsarealerne kan der etableres et forsinkelsesbassin til regnvandshåndtering. Det er
en forudsætning, at regnvandsbassinet etableres som et naturligt rekreativt anlæg, der bidrager positivt til
områdets værdi.
Der etableres stiforbindelser til Banestien fra boligbebyggelsen for at sikre en kobling til stisystemet i Vadum.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Ulrik Birchs Vej via en ny boligvej, som får navnet Kaj Birksteds Vej. Det
er bygherre, som har foreslået navnet. Kaj Birksted var en dansk jagerpilot og flyver-es under bl.a. 2. verdenskrig. Vejnavnet følger således princippet i den nordlige del af Vadum, hvor mange veje er opkaldt efter
danske flypionerer.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt
Fordebat
Fordebatten blev afholdt i perioden 16. marts – 13. april 2016. Kommunen har modtaget 3 skriftlige henvendelser.




Torben Østerbæk
Preben Frederiksen
Aalborg Stiftsøvrighed

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Torben Østergård. Synes projektet er en god ide, men foreslår at en del af projektet
bliver almen byggeri.
Svar: Taget til efterretning.
Beslutning om placering af almene boliger i oplandsbyerne tages i forbindelse med revision af boligprogrammet.
2. Bemærkning fra Preben Frederiksen. Mener at der bør opføres flere almene boliger, da der lang venteliste for de almene boliger på Ulrik Birchs Vej.
Svar: Taget til efterretning.
Beslutning om placering af almene boliger i oplandsbyerne tages i forbindelse med revision af boligprogrammet.
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3. Bemærkning fra Aalborg Stiftsøvrighed. Gør opmærksom på, at området ligger inden for fjernbeskyttelsesområdet for Vadum Kirke. Forbeholder sig ret til at komme med yderligere bemærkninger i den videre
planlægningsproces.
Svar: Taget til efterretning.
Der er redegjort herfor i både kommuneplantillæg og lokalplan. Det vurderes, at lavt byggeri på op til 8,5 m
2 km fra kirken med bebyggelse imellem ikke vil sløre kirkens betydning som monument i landskabet.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 5.025 for nye boliger i den nordlige del af Vadum
Udkast til Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum
Bemærkninger til fordebat
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Punkt 10.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej,
Vejgård (2. forelæggelse)
2016-070745
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• Kommuneplantillæg 4.052 endeligt uden ændringer.
• Lokalplan 4-1-116 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. marts 2017 (punkt 7)
Magistratens møde 3. april 2017 (punkt 8)
Byrådets møde 24. april 2017 (punkt 12).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 28. april til og med 23. juni 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-116
Kommuneplantillæg 4.052
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for at udnytte lokalplanområdet til 2 boliger. Området har tidligere
været udlagt til rekreative formål, men vil fremover være udlagt til boliger. Planerne giver mulighed for, at der
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kan opføres en bolig på den ubebyggede grund, samt at der kan opretholdes eller genopføres en bolig på
den grund, som i dag er bebygget.
Idet ejendommene indenfor lokalplanområdet aldrig har været taget i brug til kolonihaver, vurderes de ikke at
være en del af det varige kolonihaveområde ”Sofiedal”, og derfor kan planlægningen ændres, så området
fremover kan anvendes til boliger.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 2.1.1, idet der udlægges ca. 1.600 m² nyt areal til boligudvikling. Desuden ændres kommuneplanrammernes afgrænsning, således at en del af 4.1.R3 overgår til
4.1.B10. Ændringen betyder, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til
boligformål.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 2 fritliggende parcelhuse i Vejgaard ved Lenevej.
Området udgør et mindre areal, bestående af 2 ejendomme på kanten af et boligområde i den sydøstlige del
af Vejgaard. Denne del af Vejgaard er stort set udbygget, derfor sker byudvikling primært i form af omdannelse og/eller fortætning.
Grundejerne ønsker mulighed for opførelse af fritliggende parcelhuse, hvilket den gældende planlægning
ikke giver mulighed for. Derfor er nærværende lokalplan udarbejdet.
På den ene ejendom i området har der tidligere været en spejderhytte, men ejendommen fremstår i dag som
en tom byggegrund. Den anden grund i området fremstår med en mindre åben-lav boligbebyggelse af ældre
dato.
Området har i dag og fremover vejadgang via den private fællesvej Lenevej.
Den nye boligbebyggelse tilpasser sig de omkringliggende boliger ved at være i maks. 2 etager med en
maks. byggehøjde på 8,5 meter.
Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan nedrives.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-001 Kolonihaver m.v., Sofiedal, der udlægger området til henholdsvis boligområde, kolonihaver og brevduehuse. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-1-116 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4-052 for boligområde ved Lenevej, Vejgård.pdf
Forslag til lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 38
4 afaf462

Magistraten

Punkt 11.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.053 til Parkering til UCN ved Scoresbysundsvej
(2. forelæggelse)
2017-016489
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 4.053 endeligt uden
ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 20. april 2017 (punkt 5)
Magistratens møde 1. maj 2017 (punkt 3)
Byrådets møde 8. maj 2017 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 11. maj til og med 6. juli 2017.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 4.053
Oversigtskort

Formål og baggrund
Uddannelsesinstitutionen UCN (University College Nordjylland) har i løbet af de senere år samlet en række
aktiviteter i nye og renoverede bygninger på Mylius Erichsens Vej, hvilket har medført et større parkeringsbehov.
Kommuneplanrammen ændres således, at et areal, som i dag anvendes til autoophug, kan omdannes til et
permanent og offentligt tilgængeligt parkeringsareal, for at imødekomme det udvidede parkeringsbehov og
for at aflaste de omkringliggende veje og boligområder.
Parkeringsarealet skal fremstå grønt og vejbetjenes ved at benytte forlængelsen af Mylius Erichsens Vej
mod øst.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4-053 til Parkering til UCN ved Scoresbysundsvej
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Punkt 12.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing (2.
forelæggelse)
2017-003646
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 9.014 endeligt uden
ændringer.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 5. januar 2017 (punkt 7).
Fordebatten var i perioden 11. januar 2017 – 8. februar 2017.
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 20. april 2017 (punkt 6).
Magistratens møde 1. maj 2017 (punkt 4).
Byrådets møde 8. maj 2017 (punkt 6).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 11. maj 2017 til og med 6. juli 2017.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 9.014
Oversigtskort

Afgrænsning af området. Luftfoto optaget i 2016.

Formål og baggrund
Kommuneplantillægget udlægger et nyt erhvervsområde for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for
virksomheden HMC Motorcykler på Skovhusvej i Vester Hassing. Virksomheden rummer motorcykelforretning og –værksted. Virksomheden ligger hensigtsmæssigt, idet den ligger synligt ved overordnet infrastruktur
og i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde i Vester Hassing.
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Kommuneplantillægget sikrer endvidere, at det nye område kan anvendes til andre former for erhverv end
den nuværende motorcykelforretning og –værksted, såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed
mv.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 9.1.H1 på ca. 1,9 ha til erhvervsformål.
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 7.1.4 idet området samtidig udlægges til særlig pladskrævende varegrupper. Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder reduceres med et tilsvarende areal.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelse af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 45
4 afaf462

Magistraten

Punkt 13.

Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (1. forelæggelse)
2017-026379
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• forslag til Lokalplan 10-1-112.
• at der ikke skal laves en miljørapport for lokalplan 10-1-112.
• at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 10-1-112
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at skabe et nyt boligområde med tæt-lav boliger og/eller parcelhuse. Den sydlige del af området forventes anvendt til almene boliger, som besluttet i det boligprogram, som By- og Landskabsudvalget vedtog den 26. januar 2017.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for et sammenhængende boligområde, hvor der er mulighed for at etablere enten tæt-lav boliger eller parcelhuse.
Området disponeres, så der i den centrale del af området etableres én fælles adgangsvej fra Lundevej, hvorfra både den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet har vejadgang.
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Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde
på 8,5 meter.
Lokalplanen skal gennem grønne arealer, beplantning og beplantningsbælter mod det åbne land og Lundevej sikre sammenhæng til naboområderne. Syd for lokalplanområdet er der et eksisterende mindre skovareal, som hænger sammen med et markant beplantningsbælte, der udgør den sydlige afgrænsning af lokalplanområdet. Dette beplantningsbælte skal fastholdes i en bredde på minimum 5 meter.
Langs Lundevej i vest og langs vandløbet i øst skal der etableres et mindst 3 meter bredt grønt areal med
grupper af træer og buske. Denne beplantning skal tage udgangspunkt i eksisterende markante træer, som
så suppleres med nye træer og buske. Intentionen er at skabe en grøn overgang til omgivelserne, men stadigvæk med en åbenhed i beplantningen.
I både det nordlige og sydlige område skal der etableres stiforbindelse fra Lundevej til områdets østlige del.
Derved sikres mulighed for at skabe forbindelse til en planlagt rekreativ stiforbindelse umiddelbart øst for
lokalplanområdet, som har sammenhæng med det øvrige stinet mod fritidsområde mv.
Ophævelse af lokalplaner
Hovedparten af området er omfattet af den eksisterende lokalplan L14, offentlige formål, rideklubber, hobbydyrkolonier mm., Nibe. L14 ophæves i sin helhed for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 10-1-112.
En mindre del af området mod nord er omfattet af lokalplan L68, Område øst for Nibe by til offentlige formål,
kraftvarmeværk, institutioner for børn og unge samt bynære skovområder. L68 ophæves i sin helhed for det
område, som er omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 10-1-112.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af arealet.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 10-1-112
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Punkt 14.

Godkendelse af 36 nye almene familieboliger og renovering af eksisterende almene
familieboliger i Sankelmarksgade, 9000 Aalborg – Himmerland Boligforening (skema A)
2016-006441
By- og Landskabsudvalget indstiller til byrådet:
Nybyg
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 71.785.000 kr.,
at der ydes et kommunalt grundkapitalindskud på 7.178.500 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen,
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilges, og
Renovering
at renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan godkendes,
at der godkendes en renoverings- og ombygningsudgift på 14.835.682 kr.,
at der bevilges et kommunalt rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening.
Aalborg Kommune har sammen med Himmerland Boligselskab været med til at udvikle området i Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen. I den forbindelse har det også været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan, som kan rumme det udviklingsperspektiv for området, som er indeholdt i projektet ”Teatergården”.
Teatergården indeholder både renovering, sammenlægning af eksisterende almene boliger og nybyggeri i
form af almene boliger og private boliger.
Indstillingen til byrådet indeholder både et nybyggeri og et renoveringsprojekt.
Projektet
Teatergården består af 45 almene og 14 private boliger.
De almene boliger fordeler sig på følgende måde:
 Nybyggeri af 32 almene boliger, Himmerland boligforening afd. 85.
 Nybyggeri af 4 almene boliger. Himmerland boligforening afd. 87.
 Renovering af 11 almene boliger, som sammenlægges til 9 almene boliger, Himmerland boligforening
afd. 31.
Ejendomsmæglerens fond opfører 14 private boliger, som placeres ud med Sankelmarksgade, samt på hjørnet af Sankelmarksgade, Bleggårdsgangen og som tagboliger.
Nybyggeri:
Nybyggeriet består 36 almene boliger, som fordeler sig på følgende måde:
20 almene boliger opføres i en vinkelbygning ud mod Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen, bygningen
opføres i 6 etager, med elevator og svalegange på gårdsiden som forbinder alle boligerne.
12 almene boliger opføres bag vinkelbygningen, så der dannes et lukket gårdrum, bygningen opføres i 4
etager, ligeledes med elevator og svalegange som forbinder vinkelbygningen.
Der opføres parkeringskælder under gårdrummet og dele af bygningerne, indgang til parkeringskælderen
påtænkes at foregå via Sankelmarksgade.
4 almene boliger opføres oven på den kommende renoverede afdeling 31, ud mod Sankelmarksgade.
Renovering:
Renoveringsprojektet består af en renovering af to sammenlagte boligafdelinger, afdeling 25 og 31 som er
sammenlagt til afdeling 31.
Afdeling 31 udgør i dag 11 boliger med et samlet boligareal på 703 m² og vil efter en renovering og sammenlægning udgøre 9 almene boliger med et samlet boligareal på 726 m².
Himmerland Boligforening har ansøgt Landsbyggefonden om nedrivning/nedlæggelse af afdeling 25 og 31,
ud fra at afdelingens boliger er stærkt utidssvarende og bygningerne er nedslidte, bygningerne er henholdsvis fra år 1881 og 1907.
Landsbyggefonden har ikke støttet boligforeningens ansøgning, da de anser facaderne ud mod Sankelmarksgade som bevaringsværdige ifølge gadebilledets historicistiske karakteristika.
Facaderne ud mod Sankelmarksgade genopføres, så facadeudtrykket bevares, hvor resten af bygningen
opføres som nyt byggeri.
Generelt for nybyggeriet og renoveringen er følgende:
Byggeriet skal overholde bygningsklasse 2015 i bygningsreglement 2015.
Bygningerne vil blive opført i gennemtestede materialer og vil fremstå fremtidssikret for afdelingen.
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Når renoveringen og nybyggeriet er gennemført bliver afdelingerne lagt sammen til en boligafdeling under
Himmerland Boligforening med i alt 45 boliger med følgende fordeling.

Byggeriets art

Antal boliger

Husleje pr. måned
Ekskl. forbrug

1 plans boliger
Type A
1 plans boliger
Type B
1 plans boliger
Type C
1 plans boliger
Type G
1 plans boliger
Type H (renoveret)
1 plans boliger
Type J (renoveret)
1 plans boliger
Type K (renoveret)
1 plans boliger
Type L
1 plans boliger
Type M
1 plans boliger
Type N

2 stk. 2-rums á 72 m

2

Plangrundlag

5.580 kr.

Lokalplan 1-1-123

8.912 kr.

Lokalplan 1-1-123

6.975 kr.

Lokalplan 1-1-123

7.905 kr.

Lokalplan 1-1-123

2

5.502 kr.

Lokalplan 1-1-123

2

7.130 kr.

Lokalplan 1-1-123

2

6.432 kr.

Lokalplan 1-1-123

2

6.510 kr.

Lokalplan 1-1-123

18 stk. 3-rums á 115 m

2

2

8 stk. 3-rums á 90 m

4 stk. 3-rums á 102 m

2

4 stk. 2-rums á 71 m
3 stk. 3-rums á 92 m
2 stk. 2-rums á 83 m
2 stk. 3-rums á 84 m

1 stk. 3-rums á 107 m

2

8.292 kr.

Lokalplan 1-1-123

1 stk. 4-rums á 115 m

2

8.912 kr.

Lokalplan 1-1-123

Økonomi, nybyggeri, 36 boliger.
Anskaffelsessum og finansiering.
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

1.435.700

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 71.785.000

63.170.800

7.178.500

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

De 36 nye almene boliger opføres efter to forskellige rammebeløb, da der er forskellige forudsætninger for
opførelse af boligerne.
2

De 4 almene boliger, som opføres oven på afdeling 31 har en samlet anskaffelsessum pr. m er på 18.079
kr. inklusive energitillæg.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 13%, omkostninger 13% og håndværkerudgifter 74%.
2
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 930 kr. ekskl. Forbrug.
2

De 32 resterende almene boliger har en samlet anskaffelsessum pr. m er på 19.370 kr. inklusive energitillæg.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 19%, omkostninger 12% og håndværkerudgifter 69%.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 930 kr. ekskl. forbrug.
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Anskaffelsessummen er under rammebeløbet for 2017 og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
Økonomi, renovering 9 boliger.
Landsbyggefondens og kommunens støtte foreslås givet som driftsstøtte i henhold til almenboliglovens § 91
og 92. Fonden har ikke tildelt huslejestøtte til afdelingen, men finansierer driftsstøtten med lån fra Landsdispositionsfonden og med kapitaltilførsel (1/5-delsordning).
2

Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 14.835.682 kr. svarende til 19.689 kr. pr. m .
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter femtedelsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt

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

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

100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
500.000 kr.

Husleje
2
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 930 kr. ekskl. forbrug.
Finansiering

Renoveringsudgift

Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

14.835.682

7.756.000

1.500.000

Egen finansiering
og tilskud
2)

- - - Kr. - - 7.079.682

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

500.000

Ikke beregnet

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved
skema A, men noterer samtidig, at denne principielt kan blive op til 100 procent.

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

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 53
4 afaf562

Magistraten
Bilag:
Teatergården - dispositionsforslag - maj 2017

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 54
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Punkt 15.

Godkendelse af projekt med 90 familieboliger, Himmerland Boligselskab afd. 78 og 86,
Tornhøjgaardsparken (skema A)
2016-045249
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 98.582.000 kr. (afd. 78)
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 40.783.000 kr. (afd. 86). I alt 139.365.000 kr. for de 90 boliger.
at der til Landsbyggefonden ydes grundkapitalindskud på 9.858.200 kr. til afdeling 78
at der til Landsbyggefonden ydes grundkapitalindskud 4.078.300 kr. for afdeling 86. I alt for det samlede
projekt 13.936.500 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projekterne bevilges.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 55
1 afaf462
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Sagsbeskrivelse.
Bygherre: Himmerland Boligselskab afd. 78 og 86.
Projektet er med på boligprogram 2015-2018.
Himmerland Boligselskab ønsker at etablere i alt 90 familieboliger som del af Kick Start projektet i det østlige
Aalborg. Sammen med projektet opfører en privat bygherre en dagligvarebutik, et cafe-område samt 20 private boliger. Boligerne placeres, hvor den tidligere Tornhøjgaard lå. Senest er der i området givet tilladelse til
to andre almene bebyggelser - demensplejehjem og boliger til personer med handicap.
Projektet bliver fra start opdelt i to, da der I det ene byggefelt bygges en ejerlejlighedsopdelt bygning med
flere bygherrer. Der oprettes derfor to nye almene afdelinger – afd. 78 og 86. Afdeling 78 kommer til at indeholde i alt 60 stk. 3-4 rums almene familieboliger. Afdeling 86 kommer derimod til at ligge i samme bygning
som dagligvarebutik og cafe og vil komme til at indeholde 30 almene familieboliger på 2, 3 og 4 rum. Efter
opførelsen er der mulighed for at sammenlægge afdelingerne.
Alle boliger får adgang til privat terrasse.
63 af de 90 familieboliger ønskes anvendt som Stay-boliger, som efter aftale med AKU udlejes til studerende. 51 stk. af disse er 3 rums og 12 er 2 rums.
Det samlede projekt udbydes som konkurrenceprojekt i totalentreprise. Der indbydes 4 teams til at give bud.
Efterfølgende gennemføres forhandling med et passende antal teams, indtil der foreligger et bud der passer
økonomisk og kvalitetsmæssigt. Byggestart forventes april 2018.
Byggeriets
art
Etagebyggeri
Etagebyggeri

Afdeling

Antal boliger

Afd. 78

36 stk. 3-rums á ca.70 m

Afd. 86

24 stk. 4-rums á ca. 105 m
2
12 stk. 2-rums á ca.60 m
15 stk. 3-rums á ca.70 m

Husleje pr. måned
Ekskl. forbrug
5.593 kr.

2

2

7.723 kr.
4.929 kr.

2

3 stk. 4 rums á ca. 105 m

5.529 kr.
2

7.626 kr.

Det fremsendte materiale er vurderet at kunne holdes inden for rammerne af den eksisterende Lokalplan 45-102. Byggeriet skal overholde bygningsklasse 2015 i bygningsreglement 2015.

Økonomi.
Anskaffelsessum og finansiering.
Afd.

Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

78

98.582.000

86.752.160

86

40.783.000

35.889.040

Magistraten

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - 9.858.200

1.971.640

Ikke beregnet

4.078.300

815.660

Ikke beregnet

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 56
2 afaf462

Magistraten
Total

139.365.000

122.641.200

13.936.500

2.787.300

-

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

Udgiftsfordeling for afdeling 78 er grundudgifter 17,5%, omkostninger 11,5% og håndværkerudgifter 71% for
afdeling 86 er de tilsvarende tal grundudgifter 18%, omkostninger 12% og håndværkerudgifter 70%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.560 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2017 inklusive energitillæg på 1.150 kr.
2

2

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m for afdeling 78 beregnet til 922 kr. pr. m .
2
Heraf udgør kapitaludgifterne 597 kr. pr. m og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 325 kr. pr.
2
m . For afdeling 86 er kapitaludgifterne beregnet til 952 kr. pr. m2., kapitaludgifter på 597 kr. pr.m2 og drifts2
udgifter på 355 kr. pr. m .
Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 57
3 afaf462

Magistraten
Bilag:
Volumenstudier og boligstørrelser
Tornhøjgaardparken - oversigt over afdelinger
Kort over placering, Tornhøjgaardparken

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 58
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Punkt 16.

Godkendelse af renoveringsstøttesag - Himmerland Boligselskab afd. 52, Fyrkildevej
(skema B)
2013-32964
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojekt for helhedsplanen på
Fyrkildevej med tilhørende finansieringsplan, herunder:
at den samlede anlægsudgift bliver på 627.152.384 kr. til afdeling 52,
at der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansieringen, og
at der bevilges rente- og afdragsfrit lån på 720.000 kr. som led i en kapitaltilførsel.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 59
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening, afdeling 52, Fyrkildevej
Himmerlands afdelinger på Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej er tidligere blevet behandlet ved en
skema B indstilling den 27. oktober 2014.
Indstillingen behandles på ny, da projektøkonomien har ændret sig. Ændringen har ingen yderligere konsekvenser for Aalborg kommunes nuværende budgetramme, da udgiften for kapitaltilførsel er afholdt i det nuværende budget. Se nedenstående projektøkonomi.
Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdeling 52 er 627.152.384 kr. svarende til 16.708 kr. pr. m . Renoveringsudgiften er ændret efter licitationen fra 568.551.000 kr. Ændringen skyldes indeksering af støttede arbejder som Landsbyggefonden har accepteret og forhøjede ustøttede arbejder.
Kapitaltilførsel
Kapitaltilførslen vil ske efter nedenstående såkaldte 1/5-model:
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

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

I alt

20%
20%
20%
20%
20%

720.000
720.000
720.000
720.000
720.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100 %

3.600.000

kr.

Huslejekonsekvenser
2
Den fremtidige årlige gennemsnitshusleje er på 876 kr. pr. m for 2017.
Fyrkildevej
Renoveringsudgift
I alt

Støttede realkreditlån
1)

Ustøttede realkreditlån

Egen finansiering og
tilskud 2)

Kapitaltilførsel til
driften
(se ovenfor)

Kommunal
Garanti
3)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

505.550.000
+ 63.001.000

373.719.000
+ 30.400.000

48.000.000
0

65.515.000
+ 50.917.000

0
0

373.719.000
+ 30.400.000

Skema B
Ændring
Skema B

568.551.000
+58.601.384
627.152.384

404.119.000
+18.651.570
422.770.570

48.000.000
0
48.000.000

116.432.000
+39.949.814
156.381.814

0
+720.000
720.000

404.119.000
-106.065.445
298.053.555

Forklaring til skemaer:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Det samlede beløb består af egenfinansiering i form af tilskud fra ”egen trækningsret”, forbrug af henlæggelser og
forbrug fra reguleringskonti.
3) Kommunen skal for de støttede lån garantere for den del af lånene, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er udregnet ved skema B til 70,5%, men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan
blive op til 100 procent.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 60
2 afaf262

Magistraten

Punkt 17.

Eventuelt
Beslutning:
Magistratens møde den 23. oktober 2017 begynder kl. 11.00.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00
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Punkt 18.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 62
1 afaf162

