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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af samarbejdsaftale - Stigsborg Havnefront
2017-046789
By- og Landskabsforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender:
- Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune, Aalborg Havn A/S og et konsortium bestående af PFA
Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S vedrørende udviklingen af Stigsborg Havnefront
- Optionsaftalen mellem Aalborg Havn A/S og det kommende udviklingsselskab.
By- og Landskabsudvalget behandler enslydende indstilling den 2. oktober 2017.
Beslutning:
By- og Landskabsudvalget anbefaler.
John Gregers Nielsen, Mariann Nørgaard og Kirsten Algren var fraværende.
Forvaltningen bemærker, at det af sagsfremstillingen fremgår, at Aalborg Kommune ikke er part i
samarbejdsaftalen. Dette er ikke korrekt. Aalborg Kommune er part i samarbejdsaftalen, men er ikke part i
optionsaftalen.
Magistraten anbefaler.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Thomas Kastrup-Larsen deltog ikke i sagens behandling.
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Sagsbeskrivelse
Stigsborg Havnefront

Aalborg Kommune erhvervede i 2001 et stort areal beliggende ved Stigsborg Havnefront af Kemira A/S.
Derved blev Aalborg Kommune ejer af den største del af det område, der i dag betegnes Stigsborg
Havnefront, som vist på kortet ovenfor.
Ud over Aalborg Kommune og en privat investor ejer Aalborg Havn A/S den resterende del af Stigsborg
arealet – den del af arealet, hvor Hedegaard A/S i dag driver en del af sin virksomhed.
Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S har ønsket at udarbejde en udviklingsplan for Stigsborg Havnefront.
Udgangspunktet for arbejdet har været den vision for Stigsborg Havnefront, som blev politisk vedtaget i maj
2014.
Der blev i perioden 16. juni – 17. oktober 2016 afholdt et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige rådgiverhold
udarbejdede forslag til udviklingsplaner. De tre hold var Effekt, Transform+Sleth og Vandkunsten. I byrådets
møde den 12. december 2016 (punkt 13) blev det besluttet at benytte Team Vandkunstens hovedgreb, som
grundlag for udarbejdelsen af en endelig udviklingsplan for Stigsborg Havnefront – herunder en detaljeret
plan for første etape.
Der har været afholdt borgermøder om Stigsborg Havnefront den 6. april 2016 og den 3. november 2016, og
den 23. marts 2017, hvor borgere har fået lejlighed til at høre om planerne og stille spørgsmål. Byrådet
godkendte i mødet den 27. marts 2017 (punkt 5) udviklingsstrategien og udviklingsplanen vedrørende 1.
etape for Stigsborg Havnefront.
Sideløbende med arbejdet omkring udviklingsplanen er der arbejdet med at afklare mulighederne for at stifte
et eller flere udviklingsselskaber til udviklingen af området sammen med en eller flere eksterne investorer.
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Byudvikling af nye bydele gennem udviklingsselskaber er tidligere set - blandt andet i byudviklingsprojekter i
Køge og Fredericia.
Det er ikke muligt for Aalborg Havn A/S at deltage i et udviklingsselskab sammen med Aalborg Kommune og
en investor efter den nuværende havnelovgivning.
I løbet af 2016 og 2017 har Aalborg Kommune, bistået af Nykredit Markets, COWI, advokatfirmaet Bruun og
Hjejle og advokatfirmaet HaugaardBraad, afviklet en proces med henblik på at finde en investor.
Beskrivelse af processen, og bagrunden for valg af et konsortium bestående PFA Ejendomme A/S og A.
Enggaard A/S som investor, fremgår af et efterfølgende dagsordenspunkt om stiftelse af et udviklingsselskab
og overdragelse af areal til 1. etape.
PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S vil stifte et selskab, der skal være investor, og dermed part i
aftalerne med Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S.
Samarbejdsaftalen
Da det ikke er muligt for både Aalborg Havn A/S og Aalborg Kommune at deltage i udviklingsselskabet, har
det været nødvendigt for havnen og kommunen at sikre sig, at grundlaget for udviklingen af området –
primært den udarbejdede udviklingsstrategi - er bindende for investorerne og de udviklingsselskaber, der
skal udvikle Stigsborg Havnefront.
Det har vist sig mest hensigtsmæssigt, at parterne forpligter sig til at samarbejde om udviklingen af området
efter udviklingsstrategien i en samarbejdsaftale. Det vil dog være det kommende udviklingsselskab, der vil
være part i aftalen og ikke Aalborg Kommune. Samarbejdsaftalen er vedlagt.
Samarbejdsaftalen fastlægger nogle principper for parternes samarbejde, herunder bl.a.,
at udviklingen af området forventes at ske i 3 etaper, med et udviklingsselskab til hver etape,
at arealerne i hver etape skal overdrages til det relevante udviklingsselskab,
at investorernes tegning af kapitalandele i selskabet sker ved kontantindskud,
at udviklingsselskaberne stiftes som partnerselskaber (P/S),
at Aalborg Kommune ikke må have bestemmende indflydelse, og
at Aalborg Havn A/S ikke må deltage i udviklingsselskaberne.
Det har været vurderingen, at det ikke ville være muligt at få en investor til at binde sig til alle etaper på
nuværende tidspunkt, da udviklingen af Stigsborg Havnefront forventes at vare 25-30 år.
Samarbejdsaftalen giver derfor investorerne en fortrinsret til at deltage i de efterfølgende etaper.
Investorerne er ikke som udgangspunkt forpligtet til at deltage i efterfølgende etaper, men har mulighed for
at vælge at deltage - inden andre potentielle investorer tilbydes muligheden.
Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune den 2. april 2017 har fået dispensation til at overdrage hele
kommunens areal uden offentligt udbud til et eller flere udviklingsselskaber. Det er ikke en forudsætning, at
det er samme investor i alle udviklingsselskaber. Dispensationen er vedlagt som bilag.
Optionsaftalen
Havnens arealer er pt. lejet ud til Hedegaard A/S, der driver korn- og foderstofvirksomhed på arealerne.
Lejekontrakterne er uopsigelige fra havnens side frem til udgangen af 2038. Det er derfor ikke muligt på
nuværende tidspunkt at byudvikle havnens arealer.
På den baggrund er det valgt, at området umiddelbart øst og nordøst for administrationsbygningen på
Stigsborg Brygge er 1. etape i udviklingen af Stigsborg Havnefront.
For at sikre udviklingsselskabernes mulighed for at erhverve havnens areal efter Hedegaard A/S’ fraflytning,
har det været nødvendigt at indgå en optionsaftale mellem havnen og udviklingsselskabet. Optionsaftalen er
vedlagt som bilag.
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Udviklingsselskabet har herefter mulighed for at erhverve arealerne til markedsprisen, når selskabet måtte
ønske det. Principperne for fastlæggelsen af markedsprisen fremgår af vedlagte bilag 3 til optionsaftalen og
notat om markedsprisen for arealerne.
Aalborg Havn A/S kan fra det tidspunkt Hedegaard A/S fraflytter kræve, at udviklingsselskabet inden for 12
måneder tager stilling til, om udviklingsselskabet vil udnytte optionen. Såfremt udviklingsselskabet ikke
udnytter optionen, bortfalder denne.
Optionsaftalen er uopsigelig frem til udgangen af 2040.
Udviklingsselskabet betaler en optionspræmie til havnen. Optionspræmiens størrelse fremgår af
optionsaftalen i pkt. 5.1.
Det bemærkes, at alle aftaler, hvor Aalborg Kommune er part, er indgået under betingelse af byrådets
godkendelse.
Det skal endvidere bemærkes, at samarbejdsaftalen forudsætter stiftelse af et udviklingsselskab, samt
indgåelse af en investerings- og ejeraftale med investor og overdragelsesaftale med udviklingsselskabet på
arealet til 1. etape, som behandles særskilt i et efterfølgende punkt på dagsordenen.
Stiftelsen af udviklingsselskabet kræver Konkurrencestyrelsens godkendelse efter reglerne om
fusionskontrol, da der er tale om stiftelse af et fælles joint venture selskab, og idet såvel investors som
Aalborg Kommunes omsætning er over tærskelværdierne. Aftalerne er derfor betinget af
Konkurrencestyrelsens godkendelse. Anmeldelsen til Konkurrencestyrelsen indgives, mens den politiske
behandling af sagen pågår, og det forventes, at der foreligger en godkendelse inden udgangen af november
måned 2017.
Punktet er vedlagt flere bilag, der er lukkede, idet de indeholder fortrolige oplysninger om Aalborg Havn A/S’,
Aalborg Kommunes og investorernes forretningsmæssige forhold.
Økonomi
Den nærmere beskrivelse af de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af et efterfølgende
dagsordenspunkt om stiftelse af et udviklingsselskab og overdragelse af areal til 1. etape.
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Bilag:
Ankestyrelsens dispensation for salg uden offentligt udbud
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Punkt 3.

Godkendelse af stiftelse af et udviklingsselskab til udviklingen af Stigsborg
Havnefront - Tillægsbevilling 2017
2017-046790
By- og Landskabsforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning indstiller til byrådet,
at ejer- og investeringsaftalen mellem Aalborg Kommune og et konsortium bestående af PFA Ejendomme A/S
og A. Enggaard A/S om stiftelse og drift af et udviklingsselskab godkendes,
at stiftelsen af udviklingsselskabet med komplementarselskab godkendes,
at arealet som vist på vedlagte arealoversigt som etape 1 overdrages som apportindskud i
udviklingsselskabet til en værdi på 187.500.000 kr.,
at Aalborg Kommune samtidigt sælger 28,0020534% af kapitalandelene til konsortiet mod en betaling på
68.185.000 kr., hvorefter Aalborg Kommune ejer 49% af kapitalandelene i udviklingsselskabet og
komplementarselskabet,
at optionsaftalen mellem Skoleforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen godkendes,
at indtægten på 68.185.000 kr. fra salget af kapitalandele bl.a. anvendes til at dække omkostningerne ved
transaktionen, klargøring af arealet til salg, herunder jordbundsundersøgelser, forureningsundersøgelser,
udgifter til etablering af infrastruktur for 35.900.000 kr.,
at der gives en tillægsbevilling til indtægter på 68.185.000 kr., samt en tillægsbevilling til udgifter på 35,9 mio. kr.,
udover tidligere (i 2015) givet bevilling på 6,0 mio. kr., idet der er tale om en langsigtet investering, som over en
årrække forventes at give et afkast på minimum 220 mio. kr.,
at Aalborg Kommunes låneramme som følge af udviklingsselskabets mulighed for at optage kredit kan
påvirkes med op til 4,9 mio. kr., og
at nettobeløbet 32,2 mio. kr. indgår i kassebeholdningen og reserveres til udgifter til udvikling af området.
By- og Landskabsudvalget behandler enslydende indstilling den 2. oktober 2017.
Beslutning:
By- og Landskabsudvalget anbefaler.
John Gregers Nielsen, Mariann Nørgaard og Kirsten Algren var fraværende.
Magistraten anbefaler.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
I forlængelse af og sideløbende med arbejdet med udviklingsstrategien og udviklingsplanen for 1. etape af
byudviklingen af Stigsborg Havnefront er der arbejdet med muligheden for at realisere byudviklingen, der er
fastsat i udviklingsstrategien.
Det er vurderingen, at realiseringen af udviklingsstrategien bedst varetages ved at overlade udviklingen af
området - herunder byggemodning mv. - til et udviklingsselskab.
Det giver flere fordele at overlade udviklingen af Stigsborg Havnefront til et udviklingsselskab.
Udviklingsselskabet vil kunne håndtere den komplekse opgave med byggemodning og udvikling af en bydel
over en betydelig årrække med en begrænset påvirkning af den kommunale anlægsramme. Samtidigt vil en
ekstern investor kunne sikre likviditeten til byggemodningen af området, hvorved Aalborg Kommunes
likviditet ikke belastes af byggemodningsomkostningerne.
Det er muligt for kommunen at deltage i et udviklingsselskab efter kommunalfuldmagten, så længe selskabet
ikke varetager opgaver kommunen ikke selv kan udføre. Det betyder, at udviklingsselskabet er begrænset til
at byggemodne arealet og sælge byggefelter videre. Udviklingsselskabet må som udgangspunkt ikke opføre
bygninger til andre.
Det følger af kommunalfuldmagten, at kommunen ikke på noget tidspunkt må have bestemmende
indflydelse i udviklingsselskabet. Udviklingsselskabet og investor vil derfor få indflydelse på den fremtidige
byudvikling i området. Det skal hertil dog bemærkes, at Aalborg Kommune fortsat vil være planmyndighed,
og derved vil bevare muligheden for at sikre en fremtidig byudvikling som beskrevet i udviklingsplanen.
Selskabskonstruktion og aftalestruktur
Aalborg Kommunes juridiske rådgivere har vurderet, at den mest egnede selskabsform til
udviklingsselskabet er et partnerselskab, der også er kendt som et kommanditaktieselskab.
Partnerselskabet er et kapitalselskab, der er omfattet af Selskabsloven med en ansvarlig selskabsdeltager i
form af en komplementar. Det er aftalt, at investorerne stifter såvel udviklingsselskabet som
komplementarselskabet jf. nedenfor.
PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S vil stifte et selskab, der skal være investor, og dermed part i
aftalerne med Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S.
Aalborg Kommune og investor vil være aktionærer i selskabet, og alene hæfte for selskabets gæld med den
indskudte værdi. Komplementaren er et anpartsselskab, der ejes af parterne. Komplementaren hæfter for
selskabets gæld med sin formue.
Det er vurderet, at partnerselskabet er det bedst egnede selskab, da selskabet er skattemæssig transparent.
Det betyder, at selskabet ikke beskattes, men at ejerne beskattes i stedet for selskabet. Dette vurderes mest
hensigtsmæssigt, da Aalborg Kommune og investorerne har forskellig skattemæssig status.
Byudviklingen af området kræver overordnet set en samarbejdsaftale mellem Aalborg Havn A/S, Aalborg
Kommune og investor. Denne er sammen med optionsaftalen mellem havnen og udviklingsselskabet
behandlet i et tidligere punkt på dagsordenen. Indgåelsen af disse aftaler er en forudsætning for indgåelsen
af aftalerne med investor og stiftelsen af udviklingsselskabet.
Aalborg Kommune og investor indgår en ejer- og investeringsaftale, der har til formål at regulere parternes
rettigheder og forpligtelser under projektet i forhold til hinanden og udviklingsselskabet Ejer- og
Investeringsaftalen vedlægges som bilag. Aftalen omfatter bl.a. følgende
-

at investor skal stifte udviklingsselskabet og komplementarselskabet ved et kontantindskud på 56 mio.
kr., hvoraf 50.000 kr. er indskud i komplementarselskabet.
at Aalborg Kommune indskyder arealerne mod kapitalandele jf. nedenfor
at Aalborg Kommune samtidigt sælger ca. 28% af kapitalandelene for 68.185.000 kr. til investor
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at investor har forkøbsret til byggefelterne til markedsprisen efter fastlagte principper jf. vedlagte notat.
at der kun kan foretages udlodning svarende til en normal forrentning, hvilket er et krav efter
kommunalfuldmagten
at Aalborg Kommune ikke må have bestemmende indflydelse, hvilket også er et krav efter
kommunalfuldmagten
at Aalborg Kommune har vetoret i forhold til beslutninger der i væsentlig grad påvirker selskabet.
Vetorettighederne fremgår af pkt. 13.8 i ejer- og investeringsaftalen

Parterne forpligter sig til ikke at sælge kapitalandele, så længe arealet ikke er fuldt ud byggemodnet,
herudover har parterne givet hinanden en gensidig forkøbsret til hinandens kapitalandele.
Udviklingsselskabet forudsættes ledet af en bestyrelse på 5 personer, hvor Aalborg Kommune udpeger 2
bestyrelsesmedlemmer, og investor udpeger 3 medlemmer, herunder bestyrelsesformanden. Bestyrelsen
honoreres ikke.
Herudover skal udviklingsselskabet have en direktør. Direktøren honoreres med et passende vederlag, der
aftales med bestyrelsen.
Vedtægter for udviklingsselskabet som er bilag 6.1 til investerings- og ejeraftalen vedlægges.
Som en del af investerings- og ejeraftalen er investor forpligtet til at yde udviklingsselskabet en driftskredit på
10 mio. kr. Denne driftskredit vil påvirke Aalborg Kommunes låneramme i forhold til Aalborg kommunes
ejerandel svarende til 4,9 mio. kr.
Herudover vil udviklingsselskabet med Aalborg Kommunes accept via en bestyrelsesbeslutning kunne
optage yderligere gæld på op til 65 mio. kr., såfremt det måtte vise sig, at være nødvendigt for at sikre, at
selskabet kan varetage sine opgaver. En fuld udnyttelse af denne eventuelle kredit vil påvirke Aalborg
Kommunes låneramme med 31.850.000 kr.
Som en del af det samlede aftalekompleks har investor en fortrinsret til at deltage i udviklingen af de
fremtidige etaper på Stigsborg Havnefront. Såfremt investor ikke ønsker at udnytte denne fortrinsret, har
Aalborg Kommune mulighed for at indgå aftale med andre investorer. Udviklingsselskabet kan ikke uden
Aalborg Kommunes godkendelse igangsætte udviklingen af fremtidige etaper.
Investor kan vælge at udnytte fortrinsretten til markedsprisen. Herudover har investor mulighed for at købe
byggeretter/byggefelter af udviklingsselskabet, ligeledes til markedsprisen. Principperne for hvordan
markedsprisen udregnes er fastlagt, og fremgår af vedlagte notat om markedsprisen og bilag 10.3 til ejer- og
investeringsaftalen.
Aalborg kommune har i 4 år efter aftalernes indgåelse ret til at tilbagekøbe arealer til den indskudte værdi,
såfremt dette måtte vise sig nødvendigt.
Herudover indgås der mellem Aalborg Kommune og udviklingsselskabet en overdragelsesaftale om
overdragelse af arealerne, jf. nedenfor.
Overblik over aftalestrukturen, og overdragelsesaftalen er vedlagt som bilag.
Stiftelsen af udviklingsselskabet kræver Konkurrencestyrelsens godkendelse efter reglerne om
fusionskontrol, idet såvel investors som Aalborg Kommunes omsætning er over tærskelværdierne, og da der
er tale om stiftelse af et fælles joint venture selskab.
Aftalerne er derfor betinget af Konkurrencestyrelsens godkendelse. Anmeldelsen til Konkurrencestyrelsen
indgives mens den politiske behandling af sagen pågår, og det forventes, at der foreligger en godkendelse
inden udgangen af november måned 2017.
Aalborg Kommune og investorerne må ikke igangsætte stiftelsen af udviklingsselskabet før
Konkurrencestyrelsens godkendelse foreligger.
Alle aftaler er betinget af Konkurrencestyrelsens og Byrådets godkendelse.
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Udgifter i forbindelse med byudviklingen
Generelt set løfter udviklingsselskabet alle byggemodningsomkostninger i den etape udviklingsselskabet
skal udvikle, herunder anlæg af fortov, veje, kloakering og forsyningsledninger. Udviklingsselskabet vil få
mulighed for at aftale fordelingen af byggemodningsomkostninger med den enkelte køber af et byggefelt,
ligesom nogle udgifter tænkes videreført til grundejerforeninger mv.
Arbejdet med udviklingsplanen har vist, at forureningen på Kemira-arealet inden for en overskuelig
tidshorisont løses bedst ved en kystfremrykning, delvis oprensning og overdækning af de mest forurenede
områder. Denne del af Stigsborg Havnefront tænkes udlagt til en offentlig park.
Arealet, der skal anvendes til parken, vil ikke blive overdraget til udviklingsselskabet, men forblive som en
offentlig park i Aalborg Kommunes ejerskab på lige fod med de øvrige offentlige parker. Udgifterne til
overdækning af forurening og etablering af parken vil derfor skulle afholdes af Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune forpligter sig ved indgåelsen af investering- og ejeraftalen til at etablere parken i samme
takt, som udbygningen af de omkringliggende arealer, som forventes at løbe fra ultimo 2018 og 10 år frem.
Udgifterne til kystfremrykning og oprensning af de områder, der skal bebygges, afholdes af
udviklingsselskabet som en del af byggemodningsomkostningerne.
Herudover vil udgiften til ”ringen”, der fremgår af udviklingsplanen, skulle afholdes af udviklingsselskabet.
Byudviklingen forventes at skulle strække sig over 25-30 år. Der er derfor lagt stor vægt på midlertidighed i
udviklingsstrategien.
Midlertidighed er tænkt både som midlertidige aktiviteter og midlertidige konstruktioner. Udgiften til
midlertidighed forventes løftet ved hjælp af finansiering fra udviklingsselskaberne, men også via finansiering
fra eksterne parter. Ligesom det overvejes, at de kommende grundejerforeninger skal have en forpligtelse til
at støtte aktiviteter til at fremme ”bylivet”.
Aktuelt er der i udviklingsselskabets driftsbudget sat midler af til en midlertidighedskoordinator.
Såfremt det mod forventning måtte vise sig, at omkostningerne til at håndtere forureningen på arealet er
større end forudsat i de rapporter og beregninger, der ligger til grund for overdragelsen, indestår Aalborg
Kommune for at betale denne eventuelle merudgift. Aalborg Kommunes merudgift er dog maksimeret for de
enkelte byggefelter, til den værdi som det enkelte byggefelt er indskudt med.
Skole på Stigsborg
For at sikre Aalborg Kommunes mulighed for at bygge en skole i området og sende et stærkt signal til
investorer, har Skoleforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indgået en optionsaftale om byggefelt
2
B12 på ca. 11.400 m , der ligger umiddelbart op til den kommende Stigsparken.
Optionsaftalen medfører, at byggefeltet ikke overdrages til udviklingsselskabet, medmindre
Skoleforvaltningen ikke ønsker at udnytte optionen.
Skoleforvaltningen betaler en optionspræmie på 1 mio. kr. til By- og Landskabsforvaltningen. Optionen
bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden udgangen af 2022. Optionspræmien, som Skoleforvaltningen skal
betale, finansieres via det indkomne provenu fra salget af kapitalandele, og medtages derfor ikke i den
økonomiske opgørelse.
Optionsaftalen vedlægges. Det er bilag 2.1A til overdragelsesaftalen.
Proces – valg af investor
Indskud af arealet i udviklingsselskabet er omfattet af bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt
udbud ved salg af kommunens faste ejendom, og et indskud af arealerne, skal derfor som udgangspunkt ske
efter et offentligt udbud i henhold til bekendtgørelsen. Det er dog efter praksis muligt at få dispensation fra
udbudspligten, hvis der er tale om et større byudviklingsprojekt.
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Det er sammen med Nykredit, der har været Aalborg Kommunes hovedrådgiver i processen, vurderet, at et
klassisk offentlig udbud efter bekendtgørelsen ikke ville medføre, at Aalborg Kommune vil få det bedste
resultat ved stiftelsen af udviklingsselskabet. Aalborg Kommune har derfor søgt og modtaget en
dispensation af 3. april 2017. Dispensationen er vedlagt.
For at sikre den bedst mulige konkurrence og mulighed for alle interesserede og egnede investorer har
Nykredit forestået en udvælgelsesproces for Aalborg Kommune.
Processen blev indledt med udsendelse af en ”teaser” og fortrolighedserklæring til mulige interesserede
investorer. Samtidigt hermed blev projektet annonceret med kontaktoplysninger til Nykredit.
Herefter blev der udsendt et informationsmemorandum (salgsmateriale) til interesserede investorer, der
havde underskrevet en fortrolighedserklæring.
4 interesserede investorer afgav hver et foreløbigt bud på baggrund af det udsendte
informationsmemorandum. Det blev vurderet, at et af de foreløbige bud ikke opfyldte betingelserne i
budrunden, og dette bud blev derfor afvist.
De resterende 3 interesserede investorer fik herefter adgang til et datarum, der blandt andet indeholdt
oplysninger om anslåede byggemodningsomkostninger, forventet likviditetsmæssig udvikling for selskabet,
oplysninger om forurening, funderingsforhold, forsyningsforhold, due dilligensrapport og juridiske forhold,
samt udkast til aftaler og selskabsdokumenter.
Investorerne fik også mulighed for at stille spørgsmål, og alle spørgsmål blev besvaret i anonymiseret form
og videregivet til alle investorerne.
På denne baggrund afgav investorerne den 8. september 2017 bud. Af de afgivne tilbud vurderede Aalborg
Kommune og Nykredit, at konsortiet med PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S afgav det mest
fordelagtige tilbud. Dette tilbud giver Aalborg kommune den største værdi for arealet og var samtidigt det
tilbud, der havde færrest betingelser tilknyttet i forhold til de udkast til aftale Aalborg Kommune havde
foreslået.
Forvaltningen valgte på den baggrund at indlede forhandlinger med disse investorer.
Overdragelse af arealer
På baggrund af forhandlingerne med investorerne er det aftalt, at arealerne, der udgør 1. etape af
udviklingen af Stigsborg Havnefront, indskydes i udviklingsselskabet som apportindskud og ved en
kapitalforhøjelse. Arealet indskydes til en værdi på 187.500.000 kr. ekskl. moms. Aalborg Kommune
modtager kapitalandele i såvel udviklingsselskabet som komplementarselskabet svarende til de indskudte
arealers værdi.
Samtidigt hermed sælger Aalborg Kommune 28,0020534% af kapitalandelene i udviklingsselskabet til
investor mod en kontant betaling på 68.185.000 kr.
Aalborg Kommune vil herefter have en ejerandel på 49% af kapitalandelene i udviklingsselskabet og
komplementarselskabet.
Stiftelsen af udviklingsselskabet kan også beskrives således:
Udviklingsselskabet stiftes

Investor indskyder 50 mio. kr.

Aalborg Kommune indskyder
arealerne
Kapitalen i selskabet forhøjes til
237,5 mio. kr. ved at udstede
kapitalandele
Aalborg Kommune sælger ca.
28% af kapitalandelene til

Værdien af arealerne er aftalt til
187,5 mio. kr.
Kapitalandele svarende til 187,5
mio. kr. overdrages til Aalborg
Kommune
Investor ejer 51% af
udviklingsselskabet
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investor for 68.185.000 kr.

modtaget 68.185.000 kr.

Indskuddet og overtagelsen sker hurtigst muligt efter, at betingelserne i aftalerne er opfyldt og er derfor ikke
endeligt fastlagt endnu.
Oversigtskort og oversigt over matriklerne der overdrages/indskydes er vedlagt som bilag. De er henholdsvis
bilag 2.2 og 6.2 til overdragelsesaftalen.
2

Værdien af arealerne er fastsat ud fra den byggeret på 188.000 m , der fremgår af udviklingsstrategien og
udviklingsplanen for 1. etape. Såfremt det måtte vise sig ved lokalplanlægningen, at den reelle byggeret for
etapen afviger enten opad eller nedad fra dette, vil arealernes værdi blive reguleret tilsvarende op eller ned.
Reguleringen af arealernes værdi vil kunne betyde, at kommunes ejerandel af udviklingsselskabet reguleres
op eller ned. Såfremt det måtte vise sig, at ejerandel reguleres op, så den kommer over 49%, vil ejerandelen
skulle reguleres ned enten via en kapitalnedsættelse og udbyttebetaling, eller via et salg af kapitalandele til
investor.
I forbindelse med overdragelsen påtager udviklingsselskabet sig alle omkostninger til udstykninger. Udgifter
til byggemodning og eventuelle yderligere omkostninger til ekstrafundering påhviler ligeledes
udviklingsselskabet.
Udviklingsselskabet skal i forbindelse med handlen respektere de servitutter, der er tinglyst på arealet, men
Aalborg Kommune har forpligtet sig til at lave en oprydning i forældede servitutter, og indestår for aflysning
af eventuelle servitutter, der hindrer gennemførelsen af etape 1.
Arealet, der indskydes, udgør den i udviklingsplanen beskrevne første etape, med undtagelse af det areal
der er udlagt til Stigsparken. Dette areal forbliver i Aalborg Kommune ejerskab, idet Aalborg Kommune
forpligter sig til at etablere en kommunal park i samme takt som byudviklingen af 1. etape.
Forvaltningen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at Aalborg Kommune beholder ejerskab til
parken, ligesom Aalborg Kommune har ejerskab til kommunens andre kommunale parker.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser i forbindelse med overdragelsen af Stigsborg arealet til Udviklingsselskabet
knytter sig til følgende:





Udgifter til udarbejdelse af bredt funderet udviklingsplan og et attraktivt areal og forberedelse af et salg,
herunder
o
Rådgivning
o
Analyser og udviklingsplaner
o
Klargøring af areal, herunder forureningsundersøgelser, jordbundsundersøgelser, påfyldning af
jord, samt etablering af infrastruktur i form af bidrag til etablering af vejkryds ved brolandingen på
Nørresundby siden
o
Kommunikation og markedsføring
Transaktionsomkostninger i form af finansiel, juridisk og teknisk bistand
Indtægter fra salget af kapitalandele.

Udgifterne udgør forventeligt ca. 35,9 mio. kr. inden transaktionen om udviklingsselskabet er færdiggjort.
Omkostningerne til jordpåfyldning er afholdt, idet arealet var lejrområde i forbindelse med DGIs
Landsstævne. Jordpåfyldning har i øvrigt været nødvendig for at hæve terrænet og indkapsle forurening.
Bidraget til etableringen af lyskryds ved brolandingen er indgået som en del af aftale om bebyggelsen af
brolandingen på Nørresundbysiden. Lyskrydset vil i fremtiden åbne op for adgangen til Stigsborg-områdets
forventede etape 2, og bidrager derfor med værdi i forhold til det samlede projekt.
Omkostninger til transaktionen og rådgivning skal ses som en initialomkostning for hele Stigsborg-projektet,
herunder kommunens deltagelse i udviklingsselskaber i de senere etaper. Rådgivningen og de indgåede
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aftaler fastlægger i meget stort omfang hele den fremtidige proces om handel af arealer og stiftelse af
udviklingsselskaber, og medfører, at aftaler med investorerne for de fremtidige etaper kan indgås med meget
få yderligere omkostninger.
Netto er der ved overdragelsen til Udviklingsselskabet et provenu på 32,2 mio. kr. jf. opgørelse i bilaget
oversigt over udgifter.
Dette provenu vil skulle reserveres til de udgifter, der jf. aftalerne om udviklingen af området påhviler Aalborg
Kommune. Her i blandt udgiften til Stigsparken estimeret til 26 mio. kr., samt udgiften til tilslutningen af
Stigsborgvej til borgmestersvinget.
Herudover vil Aalborg Kommune forventelig løbende i forbindelse udviklingen af 1. etape samlet modtage et
trecifret millionbeløb i udbytte fra udviklingsselskabet.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. By- og Landskabsforvaltningen
Sektor AaK-Arealer
Funktion 00.22.02 Boligformål
Omkostninger ved stiftelse af selskab, klargøring af areal til salg,
jordbundsundersøgelser, infrastruktur m.m.
…………………………….………….…………………….. U:
Salg af kapitalandele …………………………………………………………………….

35.900
I:

-68.185

Nettomerindtægt, som indgår i kassebeholdningen ……………………………..…… I:

-32.285
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Bilag:
Stigsborg Havnefront - Aftalestruktur
2.2 Kort over ejendommenes placering og udformning
6.2 Oversigt over ejendommenes areal
Ankestyrelsens dispensation for salg uden offentligt udbud
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Punkt 4.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
2017-044872
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives en tillægsbevilling på 596.000 kr. i mindreudgift til budget
2017,
at der til sektor Administration, drift, gives en tillægsbevilling på 8.692.000 kr. i mindreudgift til budget 2017,
at der til sektor Rammebeløb, drift gives en tillægsbevilling på 7.110.000 kr. i merudgift til budget 2017, og
at der til konto 7, Renter, tilskud, udligning og skatter mv. gives en tillægsbevilling på 12.630.000 kr. i merudgift
og 21.814.000 kr. i merindtægt – netto i alt 9.184.000 kr. til budget 2017.
at den samlede mindreudgift og merindtægt på 11.362.000 kr. indgår i kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales.
Endvidere indstilles - som følge af Budgetforslag 2018 - at der i 2017 gives en tillægsbevilling på 15.000.000 kr.
til Udvendig vedligeholdelse (anlæg).
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører justering af driftsbudgettet for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder – herunder sektor
Rammebeløb samt Midtvejsregulering for 2017.
Borgmesterens Forvaltning
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning – drift
Budget til intern husleje i Borgmesterens Forvaltning udgår ....................................................
Vederlag til kommunalbestyrelsens budget (DUT-regulering) ..................................................
Andel i fordeling af kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og fundraising .........
Andel i fordeling af stordriftsfordele – fordeling af IT-analyse, fase 2 mobiltelefoni .................
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017 ...........................................................................................
Reduktion af forsikringsbudgettet ..............................................................................................

-8.592
1.928
-156
-22
127
-2.573

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

-9.288

Sektor Rammebeløb:
Stordriftsfordele – rammebeløb i 2017 i alt 3.123.000 kr.:
Heraf fordelt til forvaltningerne vedr. IT-analyse, fase 2 mobiltelefoni ......................................
Restbeløbet på 2.573.000 kr. opnås ikke i 2017, men finansieres af mindre forbruget på
forsikringsbudgettet ....................................................................................................................

550
2.573

Fordeling af rammebesparelse på kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og
fundraising..................................................................................................................................
Besparelser på el-indkøb opnås ikke i 2017 ..............................................................................
Dataanalyser – budgettet forhøjes til finansiering af besparelser på el-indkøb.........................
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020 – punkt 77......................................................................

3.000
3.000
-3.000
987

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

7.110

Bemærkninger:
Opkrævning af intern husleje ophører med virkning fra 2017, og de budgetterede indtægter på 282,1 mio. kr.
udgår af budgettet, jf. byrådets møde den 11. september 2017 (punkt 4).
Den tilsvarende reduktion af udgifter til intern husleje er indarbejdet i forvaltningernes indstillinger om aktuel
status for 2017. Borgmesterens Forvaltnings budget til intern husleje udgør 8.592.000 kr.
Ny økonomisk incitamentsmodel træder i kraft med virkning pr. 1. januar 2017.
Som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet 2017 reguleres budgettet med 127.000 kr. vedrørende:
”Bekendtgørelse om hjælpemidler ved stemmeafgivning” 14.000 kr., ”Digitalisering af dagpengeløsning”
71.000 kr., ”Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genoptagelse af arbejdsskader efter EU-domme om
kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer” 78.000 kr. og ”Generel Udstillings Løsning – data” -36.000 kr.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra den 1. januar 2017 udstedt en ny
vederlagsbekendtgørelse for kommunerne. I 2017 modtager Aalborg Kommune således kompensation for
ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse på i alt 1.928.000 kr.
De budgetlagte besparelser/indtægtskrav på sektor Rammebeløb vedrørende kommunal kørsel i egen bil,
konkurrenceudsættelse og fundraising i alt 3 mio. kr., fordeles mellem forvaltningerne efter den sædvanlige
fordelingsnøgle for serviceudgifter. Borgmesterens Forvaltnings andel til intern fordeling på kontorerne udgør
156.000 kr.
Der er i budgettet for 2017 på sektor Rammebeløb indarbejdet forudsætninger om at høste stordriftsfordele
på tværs af forvaltninger på i alt 3.123.000 kr. På baggrund af IT-analysen, fase 2, er der realiseret 550.000
kr. i besparelser på mobiltelefoni. Resten opnås ikke i 2017, men finansieres af forsikringsbudgettet. Her er
der i forbindelse med udbuddet på kommunens forsikringer opnået en besparelse på 3,2 mio. kr. fra 2017 og
fremefter.
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Borgmesterens Forvaltnings andel i besparelsen på mobiltelefoni udgør 22.000 kr., hvilket beløb fordeles
internt på kontorerne.
De budgetterede besparelser på el-indkøb i alt 3 mio. kr. under sektor Rammebeløb opnås ikke i 2017. Det
forventes, at merindtægter fra Dataanalyser på samme sektor kan kompensere for dette.
Fra Lov- og cirkulæreprogrammet 2017 afsættes der 987.000 kr. (vedrørende punkt 77) ”Midler til synlighed
og åbenhed om resultater”. Beløbet afventer senere fordeling.

Midtvejsregulering 2017
- 1.000 kr. Midtvejsregulering 2017, lov- og cirkulæreprogrammet – aktstykket, ekskl. Lov om
regionernes finansiering ............................................................................................................
Midtvejsregulering 2017 – lov om ændring af regionernes finansiering ....................................
Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2016 ..............................................................
Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft – er budgetlagt ..............................
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2017 .....................................................................
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden ift. landsdel (kommuner med
dårlig udvikling i ledigheden modtager tilskud, der finansieres af kommuner med gunstig
udvikling i ledigheden ................................................................................................................
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2016 .....................................................................
Forskerskat ................................................................................................................................
Ejendomsskatter ........................................................................................................................
I alt .............................................................................................................................................

-7.602
11.082
-8.384
900
2.760

648
-2.388
-1.200
-5.000
-9.184

Bemærkninger:
Ovenstående medfører en samlet indtægt på 9,2 mio. kr., som afregnes i 2017.
Det forventes, at forvaltningerne får tillægsbevillinger på tilsvarende beløb vedrørende midtvejsregulering
2017, lov – og cirkulæreprogrammet ekskl. Lov om regionernes finansiering, hvor Aalborg Kommune har en
indtægt på 7,6 mio. kr.
Aalborg Kommune skal betale 11,1 mio. kr. vedrørende lov om regionernes finansiering, der vedrører det
forhold, at sygehusudskrivninger erstattes af regionsudskrivninger i afregningen. Her er det en særlig
udfordring, fordi patienter fra Aalborg Kommune oftere end landsgennemsnittet er indskrevet på kun et
sygehus, hvilket gør besparelsen mindre. Dette vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering på
sundhedsområdet.
Samtidig er der en ikke budgetlagt indtægt vedrørende regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for
2016, hvor Aalborg Kommune modtager 8,4 mio. kr. Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2016
skyldes, at kommunerne har betalt mere end det forudsatte niveau i aftalen med regeringen.
Aalborg Kommune har i oprindeligt budget 2017 budgetteret med en betaling på 0,9 mio. kr. til
medfinansiering af skrå skatteloft. Den endelige opgørelse viser, at Aalborg Kommune netop skal betale 0,9
mio. kr.
Aalborg Kommune skal betale 2,8 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 samt 0,6
mio. kr. til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Der henvises til aktuel status fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende kommunens udgifter til forsikrede ledige.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i juni 2017 endvidere oplyst, at Aalborg Kommune i endelig regulering
af beskæftigelsestilskud 2016 vil modtage 2,4 mio. kr. Dette medfører, at Aalborg Kommune i 2016 samlet
får et tab på ca. 136 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Efterreguleringen medfører, at udgifterne til
forsikrede ledige i landsdelen svarer til landsdelens samlede beskæftigelsestilskud.
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Forskerskat: Det fremgår af KL’s skatte- og tilskudsmodel, at Aalborg Kommune på nuværende tidspunkt
kan forvente indtægter fra Forskerskatteordningen på i alt 6,2 mio. kr. i 2017. Det er ca. 1,2 mio. kr. mere
end budgetteret.
Ejendomsskatter: I budget 2017 er der afsat 15,0 mio. kr. til nedslag og tilbagebetaling af grundskyld og
dækningsafgifter. Ifølge den seneste opgørelse fra By- og Landskabsforvaltningen fra 22. september 2017
forventes tilbagebetalinger og nedslag i 2017 ikke at overstige 10 mio. kr. Således forventes på nuværende
tidspunkt nettomerindtægter på området på 5 mio. kr. i 2017. Forventningen er forbundet med en vis
usikkerhed, og området følges tæt resten af året.
Budgetmæssige konsekvenser:
DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
Funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsen
Vederlag DUT-regulering for 2017 ......................................................

1.928

Funktion 06.42.43 Valg
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017. Bekendtgørelse om
hjælpemidler ved stemmeafgivning .....................................................

14

Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltning
Besparelse på forsikringsbudgettet som anvendes til finansiering af
rammebeløbet vedr. Stordriftsfordele ..................................................

-2.573

Funktion 06.45.52 Fælles IT- og telefoni
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017 vedrørende fastprisaftalen .........

35

Sektor Administration
Funktion 06.45.50 Administrationsbygninger
Borgmesterens Forvaltnings budget til intern husleje bortfalder .........

-8.592

Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltning
Andel i besparelser vedr. kommunal kørsel i egen bil,
konkurrenceudsættelse og Fundraising ............................................

-156

Andel i besparelser vedr. IT-analyse, fase 2, mobiltelefoni .................

-22

Lov- og cirkulæreprogrammet – genoptagelse af arbejdsskadesager
mm. ......................................................................................................

78

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

-9.288

Sektor Rammebeløb
Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Rammebeløb vedr. ”Stordriftsfordele” finansieres fra IT-analyse
550.000 kr. og fra mindre forbrug på forsikringer 2.573.000 kr.) .........

3.123

Fordeling af rammebesparelse på konkurrenceudsættelse, kørsel i

3.000
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DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - egen bil og fundraising fordelt til forvaltningerne .................................
Besparelser på el-indkøb opnås ikke i 2017.........................................

3.000

Forventede merindtægter fra Dataanalyser .........................................

-3.000

Ej fordelt fra Lov- og cirkulæreprogrammet 2017 ................................

987

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

7.110

Drift – netto mindre udgift i alt .........................................................

-3.165

Finansiering 2017
Udgifter

Indtægter

Konto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.
- - - 1.000 kr. - - 07.62.80 Udligning og generelle tilskud
Midtvejsregulering 2017, lov- og cirkulæreprogrammet – aktstykket,
ekskl. Lov om regionernes finansiering ...............................................
Midtvejsregulering 2017 – lov om ændring af regionernes
finansiering ..........................................................................................

-7.602

11.082

Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2016 ........................
07.62.86 Særlige tilskud
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2017 ................................
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden ift.
landsdel (kommuner med dårlig udvikling i ledigheden modtager
tilskud, der finansieres af kommuner med gunstig udvikling i
ledigheden ...........................................................................................
07.68.90 Kommunal indkomstskat
Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft .................
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2016 ...............................
Ejendomsskatter ..................................................................................
Forskerskat ..........................................................................................
I alt .......................................................................................................

-8.384

2.760

648

900
-2.388
-5.000
-1.200
12.630

-21.814

Midtvejsregulering - netto merindtægt i alt .....................................

-9.184

Samlet drift og finansiering, netto merindtægt i alt .......................

-11.362
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Punkt 5.

Godkendelse af aktuel status 2017 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
2017-043623
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 517.000 kr. i mindreudgift,
at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 477.000 kr. i merudgift,
at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 612.000 kr. i merudgift,
at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i mindreudgift og 6,0 mio. kr. i mindreindtægt
vedr. projektet Åbning af Øster Å – netto 0,
at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 424.000 kr. i mindreudgift og 424.000 kr. i
mindreindtægt vedr. projektet Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn – netto 0, og
at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 50,0 mio. kr. i merudgift vedr. projekt Egnsplanvej pga.
delvis fremrykning af projektet. (Bevillingen er reduceret i budgetforslag for 2018-2021).
Det bemærkes, at indstillingen vil medføre en budgetforhøjelse på 572.000 kr. på By- og
Landskabsforvaltningens driftsbudget netto og en budgetudvidelse på 50,0 mio. kr. på anlægsbudgettet, netto.
Beslutning:
Anbefales.
Endvidere indstilles - som følge af Budgetforslag 2018 - at der i 2017 gives en tillægsbevilling på yderligere
10.000.000 kr. til projekt Egnsplanvej (anlæg) og 10.000.000 kr. til projekt Astrupstien (anlæg).
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører justering af drifts- og anlægsbudgettet i forlængelse af Aktuel status 2017 pr. august.
På driftsbudgettet vedrører justeringen:

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2017

Tilskud til færger

Fordeling af IT-analysen, fase 2 – mobiltelefoni

Fordeling af rammebeløb vedr. kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og Fundraising.
På anlægsbudgettet vedrører justeringen:
1) Fremrykning af rådighedsbeløb vedrørende Egnsplanvej fra 2018 til 2017 – 50 mio. kr.
2) Teknisk justeringer af diverse anlægsprojekter – netto 0 mio. kr.

Driftsbudget:
Lov- og cirkulæreprogram:
På lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 er der 3 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen.
Punkt 4 vedrører Førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i planer
og landzonetilladelser.
Punkt 8 vedrører udgifter i forbindelse med fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme.
Punkt 58 vedrører arbejdet med Natura2000-planer 2016 – 2021.
Særtilskud til færger
En del af § 20-tilskuddet er øremærket til bedre færgedrift. I alt 293.000 kr. I budget 2017 er indregnet
228.000 kr. Tillægsbevillingen svarer til differencen på 65.000 kr.
Fordeling af IT-analysen
Fordeling af IT-analysen, fase 2 vedr. mobiltelefoni.
Fordeling af rammebeløb
Fordeling af rammebeløb vedr. kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og Fundraising.

Anlæg:
1) Fremrykning af Egnsplanvej
Der søges om tillægsbevilling på 50,0 mio. kr., idet anlægsprojektet Egnsplanvej ønskes delvist fremrykket.
Projektet er i fremdrift og anlægget forventes åbnet ultimo 2018. Bevillingen er reduceret med 50,0 mio. kr. i
2018 i budgetforslaget for 2018-21 og anlægssummen er uændret.
2) Tekniske justeringer – netto 0
2.1) Nettoficering af budget Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
Budgettet ønskes nettoficeret, da der ikke modtages indtægt på 6,0 mio. kr. Der er ingen ændring i
projektets samlede økonomi, netto.
2.2) Justering af budget vedr. Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn
Puljeprojektet modtager tilskud fra Vejdirektoratet og i forbindelse med godkendelse af nyt projektbudget,
ønskes budgettet nedskrevet netto. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto.
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Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Parker, fritid og kirkegårde
Lov- og cirkulæreprogrammet 2018, punkt 58 ....................................
IT-analysen, fase 2 vedr. mobiltelefoni .................................................
Fordeling af rammebeløb......................................................................
Teknisk justering med flytning af budget vedr. maskinafstribning ........

139
-14
-42
-600

0
0
0
0

Sektor: Veje
Tilskud til færger, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud .
IT-analysen, fase 2 vedr. mobiltelefoni .................................................
Fordeling af rammebeløb......................................................................
Teknisk justering med flytning af budget vedr. maskinafstribning ........

65
-14
-39
600

0
0
0
0

Sektor: Myndighed og Administration
Lov- og cirkulæreprogrammet 2018, pkt. 4 og 8
IT-analysen, fase 2 vedr. mobiltelefoni .................................................
Fordeling af rammebeløb......................................................................

525
-12
-36

0
0
0

Ændring i alt - drift 2017 ....................................................................

572

0

ANLÆG 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Veje
Projekt 2v2843 Egnsplanvej
Rådighedsbeløb, udgifter ønskes forhøjet med 50,0 mio. kr. til 109.283.000 kr. ................
Årsag: Fremrykning, hurtigere anlægstakt.
Anlægssum: Uændret.
Projekt 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 6,0 mio. kr. til 5.997.000 kr. .....................
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes reduceret med 6,0 mio. kr. til 0,0 mio. kr. ......................
Årsag: Nettoficering af budget. Der kommer ingen indtægt.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 16,0 mio. kr. til 36.499.000 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 16,0 mio. kr. til 0,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 6,0 mio. kr. til 6.499.000 kr.
Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 6,0 mio. kr. til 0,0 mio. kr.
Projekt 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 424.000 kr. til 10.169.000 kr. ...................
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes reduceret med 424.000 kr. til -5.144.000 kr. ................
Årsag: Vejdirektoratet har godkendt ændret budget.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 424.000 kr. til 10.798.000 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 424.000 kr. til -5.346.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 424.000 kr. til 10.798.000 kr.
Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 424.000 kr. til -5.346.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2017 ...............................................................................................
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Punkt 6.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling
2017-037608
Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Børn og Unge gives en tillægsbevilling på drift på i alt 11 mio. kr. i mindreudgifter og 7 mio. kr. i
mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på 4 mio. kr.,
at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling på drift på i alt 34 mio. kr. i merudgifter,
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg ekskl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i
alt 19,1 mio. kr. i mindreudgifter og 5,2 mio. kr. i merindtægter, i alt netto mindreudgifter på 24,3 mio. kr., og
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg – beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 16
mio. kr. i merudgifter og 1 mio. kr. i mindreindtægter, i alt netto merudgifter på 17 mio. kr.
I alt søges der for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område om tillægsbevillinger til dækning af netto
merudgifter på 5,7 mio. kr. til drift på de budgetgaranterede områder og 17 mio. kr. til drift vedrørende
beskæftigelsestilskuddet.
Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 11. september 2017 halvårsregnskabet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen,
og forvaltningen har pr. 30. august 2017 gennemført aktuel status på forvaltningens driftsområder. På
baggrund heraf søges der om tillægsbevilling på 6 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 17 mio. kr.
vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Nedenfor er der gjort rede for afvigelserne på de forskellige sektorer.
Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt 312.000 kr. vedr. intern husleje, der overføres til
Borgmesterens Forvaltning.
Det korrigerede budget på det budgetgaranterede område for 2017 er på 2,983 mia. kr., og inkl. forventede
merudgifter ender vi på et forventet regnskab på 3,007 mia. kr., dvs. en forventet afvigelse på 0,8 pct. i
forhold til det korrigerede budget.
Sektor Børn- og Ungeudvalg
Der forventes mindreudgifter hjælp til pasning af hjemmeboende handicappede børn på 4 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget for 2017.
Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg
Der forventes samlet merudgifter på området på 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.
Merudgifterne fordeler sig med merudgifter til boligsikring og boligydelse på 4 mio. kr. og merudgifter til
førtidspension på 30 mio. kr.
Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg excl. beskæftigelsestilskud
På nuværende tidspunkt skønnes det, at mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2017 bliver på 24
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Dette dækker over følgende afvigelser:

Kontanthjælp:

Antal borgere

Gns. ydelse

Refusions-

Aktuel

Gns. Pr. Mdr.

Pr. Mdr.

procent

status

Budget 2017

3.500

12.650

21%

449.100

Aktuel Status 2017

3.450

12.500

21%

426.100

Budget 2017

1.900

7.550

25%

130.000

Aktuel Status 2017

1.750

7.450

25%

116.000

Afvigelse netto
Uddannelseshjælp:

-23.000

Afvigelse netto
Revalidering:

-14.000

Budget 2017

215

17.000

201%

35.000

Aktuel Status 2017

200

17.000

21%

33.000

Budget 2017

2.000

16.500

36%

254.000

Aktuel Status 2017

1.950

16.500

36%

249.000

Afvigelse netto
Sygedagpenge

-2.000

Afvigelse netto
Ressourceforløb:

-5.000

Budget 2017

700

12.750

21%

84.000

Aktuel Status 2017

740

12.350

21%

87.000

Afvigelse netto

Fleksjob:

3.000

Budget 2017

2.035

14.400

56%

140.000

Aktuel Status 2017

2.050

14.500

56%

153.000

Afvigelse netto
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Ledighedsydelse:

Integration:

Antal borgere

Gns. ydelse

Refusions-

Aktuel

Gns. Pr. Mdr.

Pr. Mdr.

procent

status

Budget 2017

390

14.250

17%

54.000

Aktuel Status 2017

450

13.700

17%

61.000

Afvigelse netto

7.000

Budget 2017

40.000

Aktuel Status 2017

37.000

Afvigelse netto

-3.000

Afvigelse total

-24.000

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg - beskæftigelsestilskud
Vedrørende forsikrede ledige forventes merudgifter på 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for
2017.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Sektor Børn og Unge
Aktuel Status
05.57.72 – Støtte hjemmeboende handicappede børn
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................
Sektor Børn og Unge i alt ..............................................................................
Netto ................................................................................................................

-11.000
7.000
-11.000
-4.000

7.000

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Aktuel status
05.57.76/05.57.77 - Bolig
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................

4.000

05.45.68/05.45.66 - Førtidspension
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................

30.000

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt .............................................

34.000

0

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Tekniske ændringer
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ....................................
Aktuel Status
05.57.73 - Kontanthjælp
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................
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DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - 05.57.73 – Uddannelseshjælp
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

-18.000

05.58.80 - Revalidering
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

-3.000

05.57.71 - Sygedagpenge
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

-8.000

05.58.82 – Ressourceforløb
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ...................................................................

4.000

05.58.81 - Fleksjob
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ...................................................................

25.000

05.58.81 - Ledighedsydelse
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ..................................................................

10.000

4.000

1.000

3.000

-1.000

-12.000

-3.000

05.46.60/05.46.61 - Integration
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................

-3.000

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt .................................................
Netto ................................................................................................................

-19.112
-24.312

-5.200

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg - Beskæftigelsestilskud
Aktuel Status
05.68.94/05.57.78 forsikrede ledige
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

16.000
1.000

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg - Beskæftigelsestilskud i alt ........
Netto ................................................................................................................

16.000
17.000

1.000

Budgetgaranterede områder i alt ..................................................................
Netto ................................................................................................................

19.888
22.688

2.800
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Punkt 7.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen serviceudgifter. Tillægsbevilling
2017-037608
Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt 50,366 mio. kr. i mindreudgifter
at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 0,266 mio. kr.
i mindreudgifter
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 0,031 mio. kr. i mindreudgifter
at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling
til drift på i alt 6,056 mio. kr. i mindreudgifter
I alt søges der, på grund af ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet samt overførsel af rammebeløb til
Borgmesterens Forvaltning vedrørende Intern Husleje, IT-analyse, fase 2 (mobiltelefoni) samt kommunal
kørsel i egen bil, Fundraising og konkurrenceudsættelse, om tillægsbevillinger på netto mindreudgifter på
56,720 mio. kr. til drift vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter.
Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 indregnes netto merudgifter på 810.000 kr., som
er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt 57.530.000 kr. vedr. intern husleje, IT-analysen, fase 2
(mobiltelefoni) samt rammebeløb vedrørende kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og
Fundraising. Beløbene overføres til Borgmesterens Forvaltning, og de er fordelt som følger:




Intern husleje
IT-analysen, fase 2 – mobiltelefoni
Rammebeløb, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og Fundraising

56.517.000 kr.
155.000 kr.
858.000 kr.

Med udgangspunkt i status foretaget pr. 31. august 2017 forventes stadig afvigelser fra det korrigerede
budget, som beskrevet ved halvårsregnskabet for 2017. Der søges ikke om tillægsbevillinger til disse
afvigelser, da de forventes at kunne finansieres inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede
budget.
Endvidere forventes også stadig en overførsel til 2018 på 47 mio. kr., som det blev besluttet af byrådet den
24. april 2017 i forbindelse med godkendelsen af indstillingen vedrørende frigivelse af overførslerne fra 2015
samt overførslen fra 2016 til 2017. Mindreforbruget vedrører især overførslerne fra 2015 og 2016, som er
placeret på ca. 150 daginstitutioner, 12 fritidscentre samt ca. 40 kontorer og enheder.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. Serviceudgifter
Sektor Børn og Unge
Tekniske ændringer
04.62.85 Kommunal tandpleje
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ............................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse .

-3.570
-5
-26

05.25.11 Dagpleje
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ............................................................

-362

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ............................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-37.008
-65
-357

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ............................................................

-2.308

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ............................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-6.818
-34
-189

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ............................................................

-300

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
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Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -2

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-2
-14

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse .

-1
-4

Lov og cirkulæreprogram
04.62.85 Kommunal tandpleje
Pkt. 28 - Satspuljeinitiativ vedr. den kommunale omsorgstandpleje 1) ...................................
Pkt. 29 - Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af
omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen. ..............................................

362
36

05.25.10 Fælles formål
Pkt. 18 krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning ...............................................

60

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
Pkt. 18 obligatorisk dagtilbud 30 timer .....................................................................................

242

Sektor Børn og Unge i alt ......................................................................................................

-50.366

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Tekniske ændringer
04.62.90 Andre sundhedsudgifter
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-3

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109
og 110)
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ....................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-196
-3
-18

05.38.45 Misbrugsbehandling og forebyggelse
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-3
-16

05.58.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5
-30

Lov- og cirkulæreprogram
05.58.52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven §107)
pkt. 31 - Faste læger tilknyttet botilbud .....................................................................................

8

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt .....................................................................

-266
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DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Tekniske ændringer
05.68.96 Servicejob, centralt finansierede fleksjob og jobtræning
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5
-26

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt ........................................................................

-31

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
Tekniske ændringer
06.45.50 Administrationsbygninger
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ...........................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5.956
-2
-14

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-12
-64

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-1
-6

06.45.53 Jobcenter
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-11
-61

06.45.58 Det specialiserede børneområde
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) .......................................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5
-28

Lov- og cirkulæreprogram
06.45.53 Jobcenter
Vejledning af 18. november 2016 om kontanthjælp og integrati-onsydelse til danske
statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år. ..........................
Pkt. 42 Principafgørelse 7515 om ophør af sygedagpenge .....................................................
Pkt. 44 Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere ..........................................................
Pkt. 60 Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på vejtransportområdet ......

50
11
4
-14

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Pkt. 41 Ankestyrelsens principafgørelse vedrørende graviditetsbetinget sygefravær. ...........

53

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt

-6.056

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 30
4 afaf493

Magistraten

Punkt 8.

Aktuel status 2017 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling
2017-045042
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på 61.509.000 kr. i
merudgifter, og -75.000.000 kr. i merindtægter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift og serviceudgifter) på
8.324.000 kr. i merudgifter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) på -378.000 kr. i
mindreudgifter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, ikke rammebelagte
driftsudgifter) på 2.000.000 kr. i mindreindtægter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på 1.000.000 kr. i merudgifter, og
at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på 1.000.000 kr. i
mindreudgifter.
Anlægsposterne frigives samtidig.
Jørgen Hein var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
De enkelte forvaltninger har i august 2017 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2018-2021. De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af
det indsendte materiale og øvrige beslutninger truffet i forbindelse med udarbejdelsen af Magistratens
budgetforslag.
Ændringerne i aktuel status vedrører dels tilpasning af bruttobudgettet (forskydninger mellem indtægter og
udgifter) i forbindelse med tilskud fra statslige puljer, dels udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem
sektorer og forvaltninger og endeligt udmøntning af rammebeløb fra budget 2017. Derudover er lov- og
cirkulæreprogrammets virkninger for 2017 indarbejdet.
Der er således tale om en budgetteknisk udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger.
De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Serviceydelser
Sektor: Serviceydelser for ældre
Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne
Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens
pulje til værdighedsindsatser på ældreområdet ...................................

34.000

-34.000

Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens
pulje til klippekort til plejehjemsbeboere ...............................................

14.000

-14.000

Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens
pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener ....

27.000

-27.000

Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og
konkurrenceudsættelse ........................................................................

786

Budget vedr. intern husleje overføres til borgmesterens forvaltning ....

-4.191

Overførsel af budget vedrørende SSA-elever ......................................

1.026

Overførsel af budget vedr. mellemkommunale borgere .......................

-12.500

Fordeling af trepartsmidler ....................................................................

246

Lov og cirkulæreprogram
Udvidelse af hospicepladser .................................................................

554

Kræftplan IV ..........................................................................................

588

I alt sektor Serviceydelser for ældre - serviceudgifter ...................

61.509

-75.000

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne
Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og
konkurrenceudsættelse ........................................................................

317

Budget vedr. intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ..

-3.760
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DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Overførsel af budget vedrørende SSA elever ......................................

-1.026

Overførsel af budget vedr. mellemkommunale borgere .......................

12.500

Fordeling af trepartsmidler ....................................................................

177

Lov og cirkulæreprogram
Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud § 108 for borgere
med psykiske lidelser ............................................................................

116

I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap .............................

8.324

Sektor: Myndighedsopgaver og administration
Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne
Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og
konkurrenceudsættelse ........................................................................

38

Fordeling af trepartsmidler ....................................................................

-423

Lov og cirkulæreprogram
Optagelse i særlige boltilbud uden samtykke .......................................

7

I alt sektor Myndighedsopgaver og administration .......................

-378

Ændring i alt drift – serviceudgifter ..................................................

69.455

-75.000

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
2.000

Mindreindtægt vedrørende refusion særligt dyre enkeltsager ..............
Ændring i alt - ikke rammebelagte driftsudgifter ............................

2.000

Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Serviceydelser for ældre
Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til
rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg .............................................

1.000

I alt sektor Serviceydelser for ældre .................................................

1.000

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
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ANLÆG 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til
rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg .............................................

-1.000

I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap .............................

-1.000

Ændring i alt – anlæg .........................................................................

0
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Punkt 9.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Tillægsbevilling
2017-042506
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der på drift gives en tillægsbevilling på 541.000 kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og
Administration,
at der på drift gives en tillægsbevilling på -22.288.000 kr. til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt,
at der på drift gives en tillægsbevilling på -13.070.000 kr. til sektor Kultur og Bibliotek, og
at der på anlæg gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til sektor Kultur og Bibliotek.
Beslutning:
Anbefales med den ændring, at anlægsbevillingen til realisering af kunsthal og Scaraceno-værket fratrækkes
momsrefution 255.000 kr., hvorefter anlægsbevillingen bliver på 1.245.000 kr.
Det indstilles endvidere, at anlægsbevillingen finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret
til Kulturinvesteringer.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningens budget justeres med -34.817.000 kr. på driften og 1.500.000 kr. på anlæg
i forbindelse med midtvejsregulering af budget 2017.
På sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration tilføres budgettet 1.478.000 kr. vedr. Lovog cirkulæreprogram 2017, som vedrører Kræftplan IV. Reguleringen er afsat til Kvalitetsløft i den
kommunale rehabilitering inkl. senfølger samt hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Tidligere års lov- og
cirkulæreprogram på Sundhedsområdet ”initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.” er besluttet
udmøntet, således, at et beløb på 860.000 kr. overføres fra Sundhedsrammen i sektor
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt.
Udmøntningen af stordriftsfordele og rammebesparelser i budget 2017 tiltrådt af Budgetforligspartierne den
13. februar 2017, er fordelt i forvaltningens sektorer, og sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og
Administration reduceres med 77.000 kr.
Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet sker der følgende ændringer i Sektor Sundhed, Fritid og
Landdistrikts budget: En reduktion på 7.000 kr. vedr. frivilligområdet samt en tilførsel på 234.000 kr. til
udmøntning af ændring i Folkeoplysningsloven og Ligningsloven. Ændringerne har bl.a. medført, at
kriterierne for kommunens tilsynspligt med de foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt et lokale, er
ændret. Der overføres 860.000 kr. til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til initiativer vedr. kronikere og
lungesatsning, og endelig sker der en reduktion på 80.000 kr. vedr. udmøntningen af stordriftsfordele og
rammebesparelser i budget 2017 besluttet af Budgetforligspartierne. Ændringer i den interne huslejeordning
medfører, at den hidtidige huslejeopkrævning bortfalder, og sektorens budget reduceres i den forbindelse
med 23.295.000 kr.
På sektor Kultur og Bibliotek reduceres driften med 93.000 kr. vedr. udmøntning af stordriftsfordele og
rammebesparelser. Ændringer i den interne huslejeordning medfører, at den hidtidige huslejeopkrævning
bortfalder, og sektorens budget reduceres i den forbindelse med 12.977.000 kr.
På anlæg tilføres sektoren 1.500.000 kr. på baggrund af en ansøgning fra Fonden Art Center Mon AA om
støtte i 2017. Den 22. maj 2017 tiltrådte Budgetforligspartierne at oversende sagen til Sundheds- og
Kulturforvaltningen.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 74, Kræftplan IV ...........................
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v., LCP 2016-19 ......................
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser jf.
Budgetforligspartiernes beslutning 13.02.17 ...................................................
I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration,
serviceudgifter ...............................................................................................

1.478
-860

0
0
0

-77
541

0

-7
234
860

0
0
0
0

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikter
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 12, Frivilligområdet .......................
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 53, Folkeoplysningsområdet .........
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v., LCP 2016-19, .....................
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser, jf.
Budgetforligspartiernes beslutning 13. februar 2017 ........................................
Ændring i intern huslejeordning........................................................................

-80
-23.295

I alt sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, serviceudgifter .....................

-22.288

0

Sektor: Kultur og Bibliotek
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser, jf.
Budgetforligspartiernes beslutning 13. februar 2017 ........................................

-93

0

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 36
2 afaf393

Magistraten
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Ændring i intern huslejeordning ........................................................................

-12.977

I alt sektor Kultur og Bibliotek, serviceudgifter ..........................................

-13.070

0

Ændringer i alt – drift, serviceudgifter ........................................................

-34.817

0

ANLÆG 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Kultur og Biblioteker
Støtte til realisering af kunsthal og Scaraceno-værket Cloud City på Spritten
tiltrådt af Budgetforligspartierne 22. maj 2017 ..................................................

1.500

0

I alt sektor Kultur og Bibliotek, Anlæg ........................................................

1.500

0

Ændringer i alt - Anlæg .................................................................................

1.500

0
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Punkt 10.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling
2016-073195
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet for budget 2017 godkender,
at der gives en tillægsbevilling på 91.000 kr. i merudgifter vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram 2017,
at der gives en tillægsbevilling på 24.000 kr. i mindreudgifter vedrørende andele af diverse
rammereguleringer,
at der gives en tillægsbevilling på 650.000 kr. i merudgifter til imødegåelse af udmøntet reduktion i Lov- og
Cirkulæreprogrammet i forhold til Vandområdeplan 1, samt
at anlægsbevilling på 850.000 kr. til el-biler overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen for 2017.
Lasse Frimand Jensen og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2017 i
budget 2017 og de budgetmæssige konsekvenser heraf, samt overførsel af anlægsbevilling vedrørende elbiler til Ældre- og Handicapforvaltningen i budget 2017.
Endvidere omfatter denne indstilling de budgetmæssige konsekvenser i budget 2017 af Miljø- og
Energiforvaltningens andele af centralt udmeldte rammereduktioner, som aftalt mellem
Budgetforligspartierne i møde den 13. februar 2017 (punkt 2).
Driftsbudget – Lov- og Cirkulæreprogram
På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2017 er der 5 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen.
Punkt 54 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes arbejde med afgivelse af tilladelser i
forhold til grænseværdier for PBC-indhold til bygge- og anlægsaffald.
Punkt 55 vedrører mindreudgifter i forbindelse med reduktion i typer af virksomheder, der i henhold til
godkendelsesbekendtgørelsen ikke længere skal have en miljøgodkendelse.
Punkt 56 vedrører mindreudgifter i forbindelse med ændring af bagatelgrænsen for en række af
godkendelsespligtige mindre miljøbelastende virksomheder, der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen
således udgår af godkendelsespligten.
Punkt 57 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes indsats i forhold til arbejdet med
Vandområdeplaner.
Punkt 59 vedrører merudgifter i forbindelse med ændring af lov om vandplanlægning med flere kommunale
opgaver til følge.
Diverse rammereguleringer
Som et led i budgetforhandlingerne er der mellem budgetforligspartierne indgået aftale om reduktioner af
forvaltningernes rammer i forhold til IT-udgifter, medarbejderes kørsel i egen bil, fundraising og
konkurrenceudsættelse.
Konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogrammet – Vandområdeplaner
I henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammets punkt 57 blev kommunernes midler til indsatsen i forhold til
arbejdet med Vandområdeplaner reduceret på baggrund af en antagelse fra statens side om, at arbejdet
med Vandområdeplan 1-projekterne var afsluttet.
Som beskrevet i budgetønske forelagt Miljø- og Energiudvalget og byrådet i forbindelse med
budgetdrøftelserne på Scandic Hotel den 29. og 30. august 2017 og i Miljø- og Energiforvaltningens
følgeskrivelse til Borgmesterens Forvaltning, er dette ikke tilfældet.
Af denne sagsfremstilling fremgår, at der har været en række udefra kommende forhold, der har bevirket, at
mange af de projekter, som kommunerne gennemfører, som følge af Vandområdeplan 1, har haft et længere
projekt- og myndighedsforløb end staten anfører. Da mange af projekterne ligeledes har været mere
ressourcekrævende end antaget fra statens side, er gennemførelsen af Vandområdeplan 1-projekterne
fortsat i gang, samtidig med at de nye projekter, som er krævet i Vandområdeplan 2, er igangsat.
Som beskrevet i budgetønsket for 2018 og 2019 er der allerede i budget 2017 behov for at tilføre den
budgetreduktion, som sker i 2017 via Lov- og Cirkulæreprogrammet i forhold til Vandområdeplan 1, da der
allerede er indgået bindende aftaler med entreprenører for et stort beløb, hvor refusionen er afhængig af, at
der er budget- og ressourcemæssig dækning til at kunne behandle myndighedsdelen i processen. Der er
således behov for, at området tilføres 650.000 kr. allerede i budget 2017, svarende til den af staten
udmøntede reduktion. Dette vil sikre, at projekterne fastsat i Vandområdeplan 1 kan færdiggøres inden
udgangen af 2018.
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Overførsel af anlægsbudget for el-biler til Ældre- og Handicapforvaltningen
Budgetforligspartierne tiltrådte i møde den 13. februar 2017 (punkt 2), at anlægsbevillingen for el-biler
overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med byrådets behandling af Budget 2018-2021.
Anlægsbevillingen udgør 850.000 kr. for 2017 og frem.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Miljø
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 54, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 55, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 56, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 57, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 59, merudgift .................................
Fastholdelse af nuværende budget til myndighedsindsats i forhold til vandløb
og drikkevand, merudgift ..................................................................................

-46
-4
-4
-650
+795
+650

Sektor: Administration og Service
Fælles Funktioner
Andel af besparelse på IT-området, mindreudgift ............................................
Andel af rammebesparelse vedrørende kørsel i egen bil, mindreudgift ...........
Andel af rammebesparelse vedrørende konkurrenceudsættelse, mindreudgift
Andel af rammebesparelse vedrørende fundraising, mindreudgift ...................

-3
-7
-7
-7

Ændring i alt - drift 2017 ...............................................................................

+717

ANLÆG 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
El-biler/hybrid
Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med 850.000 kr. til 0 kr. ..............................................................
Årsag: Bevilling overført til Ældre- og Handicapforvaltning
Anlægssum: Ønskes reduceret med 850.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 850.000 kr. til 0 kr.

-850

Ændring i alt - anlæg 2017 .............................................................................................................

-850

Nettoændring - drift + anlæg 2017 ................................................................................................

-133

Ændring i alt - frigivelse anlægssum ............................................................................................

-850
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Punkt 11.

Godkendelse af anlægstilskud til Musikkens Hus. Tillægsbevilling 2017
2017-042661
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der ydes et tilskud på 3.500.000 kr. til Fonden Musikkens Hus til dækning af ekstraomkostninger forbundet
med færdiggørelsen af Musikkens Hus,
at der gives en tillægsbevilling på 2.905.000 kr. (anlægstilskuddet fratrukket momsrefusion), og
at beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer på 33,0 mio. kr.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Fonden Musikkens Hus, der anmoder om et tilskud på
3.500.000 kr. til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af Musikkens Hus.
I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14.000.000 kr. Udgifterne vedrører de tekniske
installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning),
ADK-system (adgangskontrol) og manglende belysning.
Fonden Musikkens Hus og andre bidragsydere afholder i alt 10.500.000 kr. af ekstraudgiften og Aalborg
Kommune anmodes derfor om de resterende 3.500.000 kr.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
Anlægstilskud til Musikkens Hus ………….……………………………………………… U:

2.905

I alt …………………………………………………………………………..……………….. U:

2.905

Finansiering 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Finansiering:
Særlig pulje reserveret til kulturinvesteringer ………………………………………… I:

-2.905

I alt …………………………………………………………………………………………. I:

-2.905
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Bilag:
Specifikation af ekstraudgifter
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Punkt 12.

Godkendelse af merudgifter i forbindelse med voldgiftsagen om Nordkraft.
Tillægsbevilling 2017
2017-035783
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at merudgifter i forbindelse med afslutning af
voldgiftssagen vedrørende ombygningen af Nordkraft finansieres af kassebeholdningen.
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er
reserveret til kulturinvesteringer på 33 mio. kr.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune besluttede i december 2011 at anlægge voldgiftssag mod Cubo Arkitekterne for
merudgifter i forbindelse med ombygningen af Nordkraft. Voldgiftssagen blev anlagt, før det endelige krav
var gjort op for at undgå forældelse.
I løbet af 2012 blev der gennemført forligsdrøftelser, dog uden resultat. Parallelt hermed blev der gennemført
en granskning af en uvildig revisor med henblik på at opgøre Aalborg Kommunes tab.
Erstatningskravet blev opgjort til 13,5 mio. kr. fordelt på 11,5 mio. kr. for fordyrelse af byggeriet i form af
ekstraarbejder, som burde være indeholdt i tilbuddet, utilstrækkelige lydkonstruktioner og manglende
planlægning og styring af byggeriet. Herudover var der krav om nedslag i rådgiverhonorar på 2 mio. kr.
I 2015 blev der gennemført syn og skøn af de lydmæssige problemstillinger. Dette syn og skøn – med en
langvarig efterfølgende korrespondance med uddybende spørgsmål – understøttede ikke kommunens
sagsanlæg væsentligt, også set i forhold til de omkostninger, der har været forbundet med at forberede
sagen. På den baggrund indstillede Sundheds- og Kulturudvalget i foråret 2017 at indlede
forligsforhandlinger med henblik på at afslutte sagen. Magistraten tilsluttede sig beslutningen.
Der er i juni 2017 indgået forlig på 250.000 kr. i kommunens favør til fuld og endelig afgørelse i sagen.
Der har pt. været omkostninger på 2.950.000 kr. til advokat, bygherrerådgiver og voldgiftssag.
Ekstraudgiften på 2.700.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Kultur og Bibliotek (Sundheds- og Kulturforvaltningen)
Ekstraudgifter til voldgiftssag vedr. ombygning af Nordkraft ................

2.700

I alt sektor Kultur og Bibliotek, serviceudgifter .............................

2.700
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Punkt 13.

Godkendelse af bevilling til udbedring af ovenlys på Kunsten. Tillægsbevilling 2017
2017-042148
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet bevilger 5 mio. kr. i 2017 til nye ovenlysvinduer på
Kunsten, og at bevillingen finansieres af de i kassebeholdningen disponerede midler til kulturelle
investeringer.
Borgmesterens Forvaltning indstiller endvidere, at byrådet godkender, at anlægstilskuddet på 5 mio. kr.
fratrækkes momsrefusion på 850.000 kr. - netto 4.150.000 kr., hvilket gives som en tillægsbevilling.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Kunsten har ansøgt Aalborg Kommune om et tilskud til udbedring af ovenlysvinduer på 5 mio. kr.
Kunstens ovenlys er udsat for vandindtrængning.
Hele udbedringsprojektet udgør 15 mio. kr. og er af helt afgørende betydning for, at Kunsten kan fungere
som museum og samtidig kan tage vare på den fredede bygning af Alvar Aalto.
Det vil være af allerstørste betydning, hvis Aalborg Kommune vil støtte op om denne væsentlige
fremtidssikring af et museum og en bygning, der siden sin restaurering og revitalisering har oplevet stor
fremgang og opbakning.
Det Obelske Familiefond og A. P. Møller Fonden støtter projektet med hver 5 mio. kr. En forudsætning for
disse bevillinger er, at Aalborg Kommune engagerer sig økonomisk.
Sideløbende med projektet kører Kunsten en klagesag via advokat.
Vedr. ovenlys er det Kunstens vurdering, at syn- og skønsmanden entydigt lægger skylden på rådgiver,
hvorfor Kunsten forventer en erstatning.
Denne erstatning vil kunne fratrækkes det bidrag, Kunsten søger Aalborg Kommune om.
Baggrund
Den 22. januar 2016 genåbnede Kunsten Museum of Modern Art efter en storstilet restaurering og
revitalisering. Imidlertid viste det sig, at totalrådgiver ikke havde løst ét af de mest afgørende
bygningsmæssige problemer korrekt. Kort før genåbningen trængte der nemlig vand ind af museets
ovenlysvinduer, der forefindes i halvdelen af museets udstillingssale i den øvre etage.
Ud over udefrakommende vandindtrængning viste denne indtrængning sig også at bestå af mørk
kondensvand med spor af tjære, der trængte ind dagen før åbningen. Hele natten arbejdede
entreprenørerne med at spænde papir ud i loftet, så den værste indtrængning kunne blive opfanget og
museet kunne indvies uden for mange skrammer.
Kunsten og byggeriets styregruppe, der består af repræsentanter fra Kunstens bestyrelse, A.P. Møller
Fonden, Det Obelske Familiefond og Aalborg Kommune, har ikke haft grund til at tro, at totalrådgiver i
byggefasen ikke løste deres opgave korrekt. Siden museets åbning i 1972 har der været problemer med
dryppende vand fra samtlige otte ovenlys, hvorfor udbedringen af disse i udbudsmaterialet havde højeste
prioritet. Til grund for udbudsmaterialet lå restaureringsarkitekt Søren Kibsgaards gennemarbejdede
masterplan fra 2011, der dannede grundlag for både den oprindelige ansøgning samt udbudsmaterialet.
Totalrådgiver har løbende forsikret, at det blev udført korrekt, hvilket desværre viste sig ikke at være tilfældet
trods de gentagne sikringer om det modsatte, hvilket er dokumenteret i diverse referater fra bygge- og
bygherremøder.
Siden åbningen har Kunsten derfor arbejdet på at få ansvaret placeret for den manglende udbedring af de
omfattende problemer med fugt i ovenlyskonstruktionerne, forårsaget af kondens og utætheder i
konstruktionerne. Der foreligger en skønserklæring dateret 7. august 2016 udarbejdet af arkitekt Ole Dreyer,
Aarhus, der ensidigt placerer ansvaret for dette hos totalrådgiver, som han konkluderer ikke har levet op til
sit ansvar. Kunsten har sendt et klageskrift til totalrådgiver, hvor den manglende udbedring af ovenlysene
udgør et væsentligt element.
Sideløbende med udarbejdelsen af klageskriftet har Kunsten bedt restaureringsarkitekt Søren Kibsgaard om
at arbejde på en løsning af problemet. Søren Kibsgaard har nu afsluttet sine forundersøgelser og færdiggjort
sit forprojekt, der beskriver en løsning, som vil koste 15 mio. kr. Det er afgørende, at arbejdet påbegyndes
allerede i august 2017, idet udbedringen er fuldstændig essentiel for Kunstens virke som museum og
desuden er vejrafhængig, hvorfor en udbedring dårligt vil kunne udskydes endnu et år.
Tidsplan
Projektet er påbegyndt i august 2017 af vejrmæssige årsager for at sikre, at Kunsten kan fungere som
museum. Licitationen er afsluttet, og byggearbejdet er påbegyndt i august 2017 og afsluttes senest ultimo
marts 2018.
Museet vil være i drift i hele byggeperioden, hvorfor der skal bygges sikringsvægge ind til byggeområdet.
Med besøgsrekord i 2016 og mange væsentlige udstillinger på programmet i 2017 finder Kunsten det
ubærligt at lukke hele museet.
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Organisering
Der er indgået aftale om fast honorar med restaureringsarkitekt Søren Kibsgaard, der vil være ansvarlig for
projektet. Bygherrerådgiver for Kunsten vil være ingeniør John Karl Jensen fra Niras, der også har fungeret
som bygherrerådgiver under det store byggeprojekt. Der vil ugentligt blive afholdt byggemøder og månedligt
bygherremøder. Forvalter Ian James Duff vil være tilknyttet Søren Kibsgaard i processen. Styregruppen for
byggeprojektet forventes fortsat at følge og blive opdateret på delprojektet.
Fredningen
Dd. har fredningsmyndighederne godkendt byggeprojektet efter en række bearbejdninger.
Økonomi
Som en del af rådgivningsydelsen under forprojektet er der udarbejdet bygningsdelsoverslag og opstillet
budget for de samlede forventede byggeomkostninger. I alt 13.600.000 kr., ekskl. moms, inkl. diverse
omkostninger. Med en estimeret delvis momsprocent på 59% vil projektet samlet lande på en sum på
15.000.000 kr.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Kultur og Biblioteker (Sundheds- og Kulturforvaltningen)
Tilskud til KUNSTEN vedr. udbedring af ovenlysvinduer 2017 ............

5.000

0

I alt sektor Kultur og Bibliotek, anlæg .............................................

5.000

0
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Punkt 14.

Justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling
2017-037762
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt 13.420.000 kr. i mindreudgifter vedrørende mindre lønstigning pr. 1.
oktober 2017 til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer,
at der gives en tillægsbevilling i 2017 på i alt 376.000 kr. i mindreudgifter og 376.000 kr. i tilsvarende
mindreindtægter til resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen.
Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal ”hvile i sig selv”,
at der gives en tillægsbevilling i 2017 på i alt 381.000 kr. i mindreudgifter vedrørende mindre lønstigning
vedrørende selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen, jf.
sagsbeskrivelsen,
at lønsummen reguleres som følge af ændringen i den generelle lønfremskrivning mm. inden for Miljø- og
Energiforvaltningens brugerfinansierede områder, og
at det samlede beløb på 13.801.000 kr. indgår i kommunekassen.
Virkningen af ovennævnte tillægsbevillinger for 2018 er indregnet i Magistratens budgetforslag 2018-2021.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

KL har i budgetvejledning 2017 af 30. juni 2017 meddelt, at reguleringsordningen og privatlønsværn pr. 1.
oktober 2017 er endelig opgjort til minus 0,60 procent, jf. nedenstående oversigt over lønstigningsprocenter.
Der er i budget 2017-2020 indregnet 0,23 procent i reguleringsordning og privatlønsværn pr. 1. oktober
2017.
De økonomiske konsekvenser af ovennævnte mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 er beregnet til i alt
13.801.000 kr. i mindreudgifter i 2017. Beløbet er nedenfor under de budgetmæssige konsekvenser på det
skattefinansierede område, fordelt på de relevante bevillingsniveauer.
For budgetoverslagsårene 2018-2020 er ovennævnte beregnet til 54.222.000 kr. i 2018 og 54.412.000 kr. i
hvert af årene 2019 og 2020. Der er i budget 2018-2021 reguleret for ovenstående mindreudgifter.
Lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2015, 2016 og 2017.

Stigning i procent

Aftalte generelle
lønstigninger

1.4.2015

0,96

Reguleringsordningen og
Privatlønsværn , skøn)*

1.10.2015 1.1.2016

0,35

1.4.2016 1.10.2016 1.1.2017

0,50

1,00

0,11*

1,20

-0,12*

Organisationsforhandling
er

1.10.2017

I alt

0,80

4,81

-0,60*

-0,61

0,40

ATP-forhøjelse
Indsats, psykisk
arbejdsmiljø

0,02

Øvrige elementer

0,01

I alt

0,99

0,40

0,02

0,02

-0,02

0,00
0,02

0,46

0,50

0,42

0,03
0,88

1,20

0,20

4,65

Note: *) Endelig opgjort.

Resultatcentre
Konsekvenserne for resultatcentrene er samlet, at der er i alt 376.000 kr. i mindre lønstigning i 2017, fordelt
med 71.000 kr. i Borgmesterens Forvaltning (IT-Centret, AK-Print, og AaK Bygninger) og med 305.000 kr. i
By- og Landskabsforvaltningen (Entreprenørenheden). Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet
resultatcentrene skal ”hvile i sig selv”.
Brugerfinansierede områder
Inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder foreslås det, at lønsummen reguleres
som følge af ovennævnte ændringer, dog korrigeret for indregnet forventet lønstigning af hensyn til
takstfastsættelsen.
Selvejende institutioner
Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er i budget 2017 blevet lønfremskrevet med 2,16
procent. I konsekvens af den mindre lønfremskrivning pr. 1. oktober 2017, jf. budgetvejledningen fra KL, er
lønstigningen i 2017 reduceret med 0,21% og er herefter på 1,95 procent. Den mindre lønstigning er i alt
beregnet til 381.000 kr., fordelt med henholdsvis 52.000 kr. og 329.000 kr. vedrørende selvejende
institutioner under Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen.
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Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område

Magistraten
DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -

Borgmesterens Forvaltning
00.25 Fast Ejendom
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-2

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-23

06.45.51 Øvrige fælles formål (Ke’Mi*Lab-lønudlæg)
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-3

06.45.51 It-Centret
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............
Mindreindtægter ..............................................................................................................

-37
37

06.45.51 AK-Print
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............
Mindreindtægter ..............................................................................................................

-9
9

06.45.51 AaK Bygninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............
Mindreindtægter ..............................................................................................................

-24
24

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-8

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-33

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-127

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-16

Borgmesterens Forvaltning i alt .................................................................................

-212

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: Parker og fritidsområder
00.28.20 Parker og legepladser
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-12

00.38.53 Skove og naturområder
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-5

00.35.40 Kirkegårde
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-2
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DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -

Sektor: Veje
02.22 Fælles funktioner
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-3

02.28 Kommunale veje
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-14

02.32.33 Færgedrift, Egholm Færgen
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-7

02.32.33 Færgedrift, Hals-Egense Færgen
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-11

Sektor: Entreprenørenhed
02.22 Fælles funktioner
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............
Mindreindtægter ..............................................................................................................

-305
305

Sektor: Parkeringskontrol
06.48.60 Indtægter efter forskellige love
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-6

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-6

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-86

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-80

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-5

06.45.54 Administration, naturbeskyttelse
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-7

06.45.56 Byggesagsbehandling
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-24

By- og Landskabsforvaltningen i alt ...........................................................................

-269

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og unge
05.25.10 Fælles formål
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

-90

Side 52
4 afaf10
93

Magistraten

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -

05.25.11 Dagpleje
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-544

05.25.13 Børnehaver
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-19

05.25.14 Integrerede daginstitutioner
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1.159

05.25.16 Legesteder og klubber
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-154

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-38

05.25.21 Forebyggende foranstaltninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-72

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge samt svangre- og mødrehjem
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-232

04.62.89 Sundhedstjeneste
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-75

04.62.85 Kommunal tandpleje
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-130

Sektor: Voksen – Familie- og Socialudvalg
05.38.59 Udstødteområdet
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-158

05.38.45 Misbrug og forebyggelse
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-46

05.32 Midlertidig bottilbud/støttekontakt
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-8

Sektor: Voksen – Beskæftigelsesudvalg

05.68.96 Servicejob (ny og gl. ordning af centralfinansierede fleksjob (årlig
vækst 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger)
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-131

05.68.95 Jobtræningsordningen
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-64

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-34

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 53
5 afaf10
93

Magistraten

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-153

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-139

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-14

06.45.53 Jobcentre
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-354

06.45.58 Det specialiserede børneområde
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-169

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt ...........................................................

-3.783

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
04.62+05.32 Sundhedsudgifter m.v og tilbud til ældre- og handicappede
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-3.038

Sektor: Tilbud til handicappede
05.38 Tilbud til voksne med særlig behov
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1.679

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-124

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-41

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-10

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt ........................................................................

-4.893

Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-2.733

03.22.02 Forskellige serviceforanstaltninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1

03.22.04 Skolepsykolog
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-83

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 54
6 afaf10
93

Magistraten

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -

03.22.05 Skolefritidsordninger (DUS)
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-487

03.22.08 Kommunale specialskoler
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-147

03.22.09 Efter- og videreuddannelse
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-9

03.22.14 Ungdomsuddannelsesvejledning
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-29

03.22.45 Erhvervsgrunduddannelser
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-3

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-23

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-11

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-61

03.35.63 Musikarrangementer
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-70

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-90

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-7

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-55

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-13

Skoleforvaltningen i alt ................................................................................................

-3.822

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration
02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning og styring
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-5

06.45.51 Kørselskontor
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-5

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-6

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 55
7 afaf10
93

Magistraten

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-28

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt
04.62.88 Sundhedscenter Aalborg
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-24

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste – sund ung
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-3

00.25.15 Kvarterværkstedet i Aalborg Øst
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-2

00.32.31 Stadions, Idrætsanlæg og svømmehaller
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-4

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-64

03.32.35 Andre fritidsfaciliteter
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-2

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1

06.45.51 Øvrig administration, fritid
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-15

Sektor: Kultur og Bibliotek
03.35.64 Aalborg Stadsarkiv
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-11

03.35.64 Trekanten
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-9

03.35.64 Kunsthal Nord
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1

03.35.64 Nordkraft
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-1

03.32.50 Aalborg Bibliotekerne
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-142

06.45.51 Øvrig administration, Kultur
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-10

06.45.51 Øvrig Administration, Bibliotek
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-7

Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt ....................................................................

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

-340

Side 56
8 afaf10
93

Magistraten

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -

Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor: Miljø
00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger, fælles
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-45

06.45.51 Miljøbeskyttelse øvrig administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-18

06.45.55 Miljøbeskyttelse administration
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-9

Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
00.52.80 Center for grøn omstilling
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-5

06.45.51 MEP Fælles funktioner
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-11

Sektor: Administration og Service
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) .............

-13

Miljø- og Energiforvaltningen i alt .............................................................................

-101

Selvejende institutioner
Borgmesterens Forvaltning
03.35.64 Aalborg Kongres og Kulturcenter
Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) ...................................................................................

-48

06.45.51 Det Grønlandske Hus
Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) ...................................................................................

-6

Selvejende institutioner, Borgmesterens Forvaltning i alt .....................................

-52

Sundheds- og Kulturforvaltningen
00.32.31 Stadion og Idrætsanlæg (selvejende haller)
Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) ...................................................................................

-42

03.38 Folkeoplysning (aftenskoler og egne/lejede klublokaler)
Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) ...................................................................................

-57

03.35 60-03.35.64 (kulturinstitutioner)

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 57
9 afaf10
93

Magistraten

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) ..................................................................................

-230

Selvejende institutioner, Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt .........................

-329

Selvejende institutioner i alt ......................................................................................

-381

Skattefinansieret virksomhed og selvejende institutioner i alt ..............................

-13.801

08.01 Likvide beholdninger (forøgelse af kassebeholdningen) ..............................

13.801

Ændring i alt ..................................................................................................................

0

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 58
10 af 93
10

Magistraten

Punkt 15.

Godkendelse af aflønning af valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere
2017-046841
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget 2017 og
ved alle fremtidige valg gives tjenestefri med normal løn på arbejdsdage, og
at valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere ud over normal arbejdstid aflønnes på timebasis og på
baggrund af faktiske timer, pt. med 188,00 kr. pr. time + 50% eller 100% tillæg afhængig af antal timer.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 59
1 afaf293

Magistraten
Sagsbeskrivelse
De valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere der deltager i valget, er alle ansatte i Aalborg Kommune.
Der har indtil nu ikke været en ensartet behandling af valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere i Aalborg
Kommune, hvor frihed til deltagelse i valghandlingen er blevet håndteret forskelligt i forvaltningerne/afdelingerne. Ved af give valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere tjenestefri med normal løn sikres det, at
alle behandles ens ved fremtidige valg.
Valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere har hidtil været aflønnet via diæter, hvor der ved valg på
hverdage er udbetalt 4 x 830 kr., og ved valg på søndage har været udbetalt 6 x 830 kr.
Ved at ændre i den nuværende aflønningsform vil valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere blive lønnet
efter overenskomstlignende forhold, og der opnås en differentiering af aflønningen på de enkelte
afstemningssteder i forhold til det faktiske timeforbrug.
Ændringerne i aflønningen for valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere forventes for Kommunal- og
Regionsrådsvalget 2017 at medføre en ekstra omkostning på 100.000 kr., der holdes inden for det bevilgede
budget i 2017.

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 60
2 afaf293

Magistraten

Punkt 16.

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og
omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)
2017-028176
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Tillæg til Planstrategi 2016 for udpegning af
udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen endeligt med
nedenstående justeringer.
Forslag til justeringer af Tillæg til Planstrategi 2016
I processen er forvaltningen blevet opmærksom på, at der med afsæt i principperne for udpegning af
udviklingsområder (på arealer uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser) kan udlægges et mindre
udviklingsområde ved landsbyerne Vester Halne og Vejlen samt i perspektivområdet ved Skrænten i
Storvorde. Disse områder er medtaget i den endelige plan.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 61
1 afaf693

Magistraten
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 8. juni 2017 (punkt 5)
Magistratens møde 12. juni 2017 (punkt 5)
Byrådets møde 19. juni 2017 (punkt 2).
Det godkendte Tillæg til Planstrategi 2016 har være fremlagt for offentligheden i perioden 23. juni til og med
25. august 2017.
Formål og baggrund
Den moderniserede planlov, der trådte i kraft den 15. juni 2017, 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.
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
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-

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.

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
Kommunen har udarbejdet en miljørapport for Tillæg til Planstrategi 2016 for udpegning af
udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Miljørapporten har
været i offentlig høring sammen med tillægget. I forbindelse med den endelige godkendelse af tillægget er
der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)”:
Integrering af miljøhensyn i planen:
Det er en forudsætning, at udlæg af udviklingsområder kun kan ske i områder, hvor der ikke er særlige
landskabs-, natur- eller miljøinteresser. De i tillægget udpegede udviklingsområder tager hensyn til følgende
interesser: Landskabsinteresser (Særlige værdifulde landskaber, Fredninger og Det kystnære landskab)
samt Natur- og miljøinteresser (Natura 2000-områder, Økologiske forbindelser, Særlige værdifulde
naturområder, Vejledende fredninger efter Naturbeskyttelseslovens §3, Kommunens Grønne-Blå Struktur,
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser samt Indvindingsopland og kildepladszoner).
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Borgerne fra Grindsted har bemærket, at kortene i Miljørapporten er gnidrede og utydelige. Derudover er der
ikke modtaget bemærkninger til den udarbejdede miljørapport i offentlighedsfasen.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
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Udlæg af udviklingsområder kan kun ske i områder, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser. Det eneste mulige alternativ til de foreslåede udpegninger er, at undlade at udnytte den nye
introducerede mulighed for udpegning af udviklingsområder (0-alternativet).
Da de udpegede områder er foretaget, hvor der ikke findes særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser,
er det vurderet, at udpegningen ikke påvirker de miljø- og samfundsmæssige interesser i væsentlig grad.
Som en positiv konsekvens kan fremhæves, at de udpegede udviklingsområder vil give borgere og
virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes
om landskaber, natur og miljø.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Tillæg til Planstrategi 2016 har en speciel karakter, da indholdet skal anvendes som baggrund for en
ansøgning til Erhvervsministeren om optagelse af kommunens ønsker i et landsplandirektiv, der udstedes af
ministeren i efteråret 2018. De kommunale ønsker, der medtages i landsplandirektivet skal efterfølgende
indarbejdes i den kommunale planlægning, før mulighederne i de udpegede udviklingsområder kan bringes i
anvendelse. Det giver derfor ikke mening på nuværende tidspunkt at beskrive afbødeforanstaltninger og
overvågningsprogrammer.
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 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.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af Tillæg til
Planstrategi 2016 for udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder:
1. Aalborg Stift
2. Ejerforeningen Koldkær
3. 16 borgere fra Tranevej i Grindsted
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Aalborg Stift, hvor de anmoder Aalborg Kommune om at udvise størst mulig hensyn til
de kirker, der ligger i de berørte områder. Endvidere forbeholder Aalborg Stift sig ret til at komme med
yderligere bemærkninger til evt. kommende lokal- og kommuneplanlægning indenfor de udpegede områder.
Svar: Taget til efterretning.
Udlæg af udviklingsområder betyder alene, at de særlige kystnærhedszoneinteresser ”ophæves” i de
udpegede udviklingsområder. Alle øvrige interesser, herunder de kirkelige interesser, skal administreres som
nu, - også i udviklingsområderne.
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2. Bemærkning fra Ejerforeningen Koldkær, hvor bestyrelsen giver deres fulde støtte til Tillæg til
Planstrategi 2016. Bestyrelsen ser frem til, at området ved Koldkær Feriecenter kan overgå til
sommerhusområde til glæde for ejerkredsen og turismen i området.
Svar: Taget til efterretning.

3. Indsigelse fra 16 borgere på Tranevej i Grindsted. Borgerne ønsker, at der også udlægges
udviklingsområder uden for kystnærhedszonen, bl.a. i et område nord for Uggerhalnevej ved Grindsted.
Endvidere kommenteres de udpegede landskabs-, natur- og miljøinteresser, der er vist på kortene i tillægget
samt miljørapporten til tillægget.
Svar: Ikke imødekommet.
Den nye mulighed i planloven for udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen betyder
alene, at landets kystkommuner har fået en særlig mulighed for at ”ophæve” de særlige
kystnærhedszoneinteresser i udpegede udviklingsområder. Denne mulighed kan derfor ikke overføres og
anvendes uden for kystnærhedszonen.
De udpegede landskabs-, natur- eller miljøinteresser er ren gengivelse af gældende lov- og plangrundlag.
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Bilag:
Indsigelser i samlet PDF
Tillæg til Planstrategi 2016
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Punkt 17.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 Boliger,
Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
2016-022864
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 7.011 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 7-2-103 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I rammeområde 7.2.B 2 ændres kategorien etageboliger i bestemmelser om Anvendelse, således at
etageboliger alene er en mulighed inden for lokalplan 7-2-103’s område. Samtidig justeres
bebyggelsesprocenten fra maks. 60% til maks.40%, dog således, at en bebyggelsesprocent på 55% er
gældende inden for lokalplan 7-2-103’s område.
Forslag til ændringer i lokalplan
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler, at indsigelser vedrørende bebyggelsesprocent delvis
imødekommes ved at bebyggelsesprocenten reduceres til 55% i forhold til de tidligere maksimale 60%.
Samtidig tilføjes en bestemmelse om, at der ikke kan etableres selvstændige lejligheder over 1. sal.
For at tilgodese hensynet til naboejendommene tilføjes en bestemmelse om, at bebyggelse skal holdes min.
2,5 meter fra lokalplangrænsen og om maksimale bebyggelseshøjder i forhold til naboskel mod vest og ved
indkørslen (det skrå højdegrænseplan).
Med hensyn til bestemmelser om fælles opholdsarealer rettes bestemmelsen, så det i stedet for en procentdel
af etagearealet bliver en procentdel af områdets areal. Der er dog fortsat tale om en fastholdelse ift. forslaget
om en begrænsning af kommuneplanens retningslinje 6.1.2. Kvantitative retningslinjer fornyudlæg. Det sker
med baggrund i, at hovedparten af boligerne vil få private haver, at hovedparten af boligerne vil være
forholdsvis store (over 100 m2), og at byggeriet i 2 etager (nogle med udnyttet tagetage), hvilket svarer mere
til tæt/lavt byggeri.
I lokalplanens redegørelse tilføjes afsnit om lokalplanområdet, hvor der redegøres for områdets størrelse og
zoneforhold.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt.1 tilføjes under hovedformålet: ”at omdanne et mindre erhvervsområde”
I pkt. 4.2 ændres: ”grundstørrelser" i tilfælde af udstykning til en størrelse på min. 100 m2, hvilket
passer den boligtype, der er illustreret.
I pkt. 5.1 ændres en maksimal bebyggelsesprocent på 60 til en maks. bebyggelsesprocent på
55%.
I pkt. 5.1 tilføjes: ”I bygninger med 2 etager og tagetage må der ikke være selvstændig bolig i
tagetagen”.
I pkt. 5.2 tilføjes: ” at ”boligstængerne mod henholdsvis øst og vest kan opføres i 2 etager med
udnyttet tagetage, mens de to midterste boligstænger maks. må være i 2 etager. Boligstrengen
mod Hadsundvej må maks. være i 2 etager med udnyttet tagetage”.
I pkt. 5.2 tilføjes: ” at bebyggelse skal holdes 2,5 m fra lokalplangrænsen, og at bebyggelses
højde mod naboskel mod vest ikke må overstige 1,4 x afstand til naboskel”.
I pkt.5.3. Nedrivning tilføjes med følgende tekst: Industribygninger, skure, skorstene mv. samt den
til erhvervet tilhørende bolig nedrives ved projektets gennemførelse.
I pkt. 6.1 tilføjes Der skal sikres visuel variation i bebyggelsens facader i form af
bygningsfremspring og/eller tilbagetrækning. Den visuelle variation kan understreges ved
følgende tiltag eller kombinationer heraf: materialeskift eller supplerende bygningsdele som
karnapper, altaner eller franske altaner.
I pkt. 6.4 tilføjes, at bestemmelsen foruden husnumre også gælder navneskilte, og at navneskilte
ikke må være større end 30x30 cm.
I pkt. 7.1 ændres udlæg af fælles udendørs opholdsarealer, så de i stedet beskrives som min.
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10% af områdets areal for tæt lav og min 15% af områdets areal for etageboliger.
I pkt.8.2 tilføjes ”Det endelige vejprojekt skal godkendes af Aalborg kommune”.
I pkt.11 om Grundejerforening ændres fra en bestemmelse til en anbefaling, da det ikke er et
krav, at der oprettes grundejerforening, hvis der indgår etageboliger i planen.
I pkt. 12.1 tilføjes: ”at Aalborg Kommune skal godkende bebyggelsesplan og
beplantningsplan for området inden der gives byggetilladelse”.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 reduceres den øst-vest vendte boligstreng ved indkørslen fra Hadsundvej.
På Kortbilag 2 tilføjes fælles opholdsareal mod sydøst
På Kortbilag 2 tilføjes signatur på det stykke af lokalplangrænsen, hvor det skrå
højdegrænseplan gælder.
På Kortbilag 3 indsættes revideret illustrationsskitse
Ændringerne vurderes at være reduktioner i forhold til det godkendte forslag, og vurderes derfor ikke at
kræve fornyet høring i henhold til lov om planlægning.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 5. januar 2017 (punkt 3)
Magistratens møde 16. januar 2017 (punkt 6)
Byrådets møde 23. januar 2017 (punkt 8).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 1. februar til og med 29. marts 2017.
2. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 18. maj 2017 (pkt. 4). Udsat.
2. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 10. august 2017 (pkt. 13). Udsat.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-2-103
Kommuneplantillæg 7.011
Bilag 1. Redegørelse for ændringer

Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for omdannelse af et erhvervsområde til boliger, der opføres som
en sammenhængende bebyggelse.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 7.011 er udarbejdet dels med henblik på at hæve den maksimale bebyggelsesprocent
fra 40 til 55 dels at justere anvendelsen, så der foruden åben-lav og tæt-lave boliger, også er mulighed for at
etablere etageboliger. Målet er begrundet i en efterspørgsel på boliger i Gistrup og muligheden for at sikre et
varieret boligudbud. Da der ikke er mulighed for nye udstykninger, må byudvikling ske gennem omdannelse
og fortætning. Etageboliger er dog blevet begrænset til lokalplanens område efter ønske fra flere indsigere
ligesom en maksimal bebyggelsesprocent på 55 også kun forbeholdes inden for lokalplanens område. Den
gældende højde på 10,5 m og det gældende antal etager på 2½ etage fastholdes.
Endelig tilføjes en grænse på 15% af områdets areal til fælles opholdsarealer for etageboliger og 10% for
tæt/lav boliger. Det er en fravigelse af kommuneplanens retningslinje 6.1.2, Kvantitative retningslinjer for
nyudlæg, som foreskriver 25% for etageboliger og 15% for tæt/lav. Det sker med baggrund i et ønske om
fortætning, og at der er tale om boliger i 2 etager med mulighed for udnyttet tagetage og med private haver,
terrasser eller altaner, der i princippet kunne være tæt/lav boliger bortset fra, at der er vandrette
lejlighedsskel. Desuden er der lagt op til en ”shared space” løsning, hvilket betyder, at en del af
adgangsarealerne foran husene kan indregnes i det fælles opholdsareal.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne et mindre erhvervsområde til boliger. Området er en del af et
areal, der i kommuneplanen er udlagt til boliger. Samtidig gives der mulighed for etablering af boliger, der
kan være et alternativ til de parcelhuse, som i dag er den fremherskende boligform i Gistrup.
2

Lokalplanområdet udgør godt 11.000 m og er beliggende centralt i den nordøstlige del Gistrup tæt ved
butikker og offentlig transport.
Bebyggelse i lokalplanområdet vil være en sammenhængende bebyggelse, beslægtet med
nabobebyggelsen Knuden og bebyggelsen Elmelunden på den anden side af Hadsundvej.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hadsundvej. Bebyggelsen skal i øvrigt fremtræde med grønne
fællesarealer. Af hensyn til oversigten etableres et 3 m lavt grønt beplantningsbælte mod Hadsundvej.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere bebyggelsen med fælles parkering og stiadgang til boligerne eller
med ’shared space’, hvor der er mulighed for at køre til boligerne og opholde sig i rummet ved
indgangsarealerne. Hvis der vælges en løsning med parkering ved de enkelte boliger, vil opholdsarealer
med belægning indgå som en del af de fælles opholdsarealer og blive større på bekostning af de private
haver, end hvis der vælges en løsning med fælles parkering. Andelen af fælles opholdsarealer skal dog
være minimum som angivet i lokalplanen.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Dybbroparken som nyt
vejnavn.
Miljøvurdering
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal
udarbejdes en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Flemming Boisen, Kvisten 22, 9260 Gistrup
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tonni Valdemar Nielsen, Hadsundvej 321, 9260 Gistrup
Finn Mejlgaard, Vinkelvej 6, 9260 Gistrup
Brian Nielsen, Spiren 31, 9260 Gistrup
Søren Knudsen, Elmelunden 8, 9260 Gistrup
Bo Vagnby, Solbyen 61, 9000 Aalborg
André Osnes, formand for Ejerlauget Elmelunden, Elmelunden 7, 9260 Gistrup
Birgit Jacobsen, Nørgårdsvej 18, 9260 Gistrup
Bjarne Arentsen, Gråpilevej 3, 9260 Gistrup
Harry Lahrmann, Kronen 41, 9260 Gistrup
Simon Ørnbøll, Spiren 35, 9260 Gistrup
Gistrup Samråd og beboerforening v/Anker Lohmann-Hansen, Risbjergvej 9, 9260 Gistrup
Anker Lohmann-Hansen, Risbjergvej 9, 9260 Gistrup
Niels Melchior Jensen, Kvisten 82, 9260 Gistrup

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Flemming Boisen som finder det rimeligt og fornuftigt med tæt/lavt byggeri lig det Alabu
har på Knuden, dvs. maks. 1½ etage. Evt. kunne Alabu få lov til at udvide Knuden med det i lokalplanen
viste areal, stadig med maks. 1½ etage.
Svar: Delvis imødekommet.
Bygherre har haft kontakt til boligselskabet Alabu, men selskabet ønsker dog ikke yderligere aktivitet i
området.
Det fremtidige byggeri er tænkt i 2 etager med mulighed for 2 etager og udnyttet tagetage. Byggeriet på
Knuden er i op til 2 etager med uudnyttet tagetage. Ifølge den gældende kommuneplan og lokalplanen for
Knuden fra 1984, har det siden da været tilladt at opføre byggeri i maks. 2½ etage og maks. 10,5 m.

2. Indsigelse fra Tonni Valdemar Nielsen, der som nærmeste nabo er bekymret for, at der vil blive bygget
tæt på skel i stor højde, at det kan medføre direkte indkig i haven, og at han ikke kan opholde sig ugenert
nogen steder samt at store dele af morgensolen i haven formodentlig vil forsvinde.
Svar: Imødekommet.
Af hensyn til naboejendommene er der tilføjet i lokalplanen, at der ikke må bygges tættere på skel end 2,5
m. Desuden er der mod naboerne mod vest (bl.a. indsigeren) indføjet bestemmelse om det skrå
højdegrænseplan for at tilgodese hensynet til naboejendommene. Bestemmelsen medfører, at jo højere
byggeri jo længere skal det trækkes væk fra skel.

3. Indsigelse fra Finn Mejlgård vedrørende bebyggelsesprocent, bebyggelsens højde og fælles
opholdsarealer. Indsigeren mener, at en bebyggelsesprocent på 60 er en voldsom overskridelse, at et krav
til fælles opholdsareal på min 15% i forhold til kommuneplanens retningslinjer på 40% ikke er i orden ligesom
bebyggelse i op til 10,5 m højde også er fremmed for Gistrup. Indsigeren finder, at disse forhold strider mod
kommunens oprindelige planlægning.
Svar: Delvis imødekommet.
Det anerkendes, at en bebyggelsesprocent på maks. 60% er en ændring i forhold til de gældende maks.
40%. Efter dialog med Gistrup Beboerforening og Samråd foreslås det, at øgningen kun skal gælde for
lokalplanområde 7-2-103. Ydermere er bebyggelsesprocenten reduceret til maks. 55%.
Der er ikke noget nyt i en tilladt bebyggelse på op til 10,5 m. Det har været en mulighed i
kommuneplanrammen for det pågældende område siden 1980’erne.
I kommuneplanens retningslinjer har der ikke været et krav om 40% af områdets areal til fælles
opholdsareal. Retningslinjen foreskriver 15% og 10% for hhv. tæt-lav og åben-lav, og der er tale om en
retningslinje og ikke noget lovbestemt krav.
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Kommuneplanens retningslinjer siger, at der for etageboliger uden for tætbyområder skal udlægges min.
25% af et områdes areal til fælles udendørs opholdsareal, og for tæt-lav boliger er den tilsvarende procent
15%. I lokalplanforslaget opereres der med procenttal på hhv. 15% og 10% af etagearealet. Dette justeres i
stedet til at være en procentdel af områdets areal, således at det er sammenligneligt med kommuneplanens
retningslinjer.
Det er fortsat en lempelse i forhold til kommuneplanens retningslinje, og det begrundes med, at der bliver
tale om forholdsvis store boliger og byggeri i 2 etager (mulighed for etager og udnyttet tagetage) og
hovedparten med private haver, hvilket betyder, at der ikke bliver så mange til at bruge de fælles
opholdsarealer, som hvis det var små lejligheder og byggeriet var f.eks. 3 etager, hvilket kommuneplanens
retningslinjer også skal omfatte. Det begrundes også i, at hovedparten vil få private haver og opholdsarealer.
Hvis boligvejene indrettes som ”shared space” kan en del af dette areal desuden medregnes som
opholdsareal.

4. Indsigelse fra Brian Nielsen, som er bekymret for de trafikale konsekvenser og mener, at Gistrup i
forvejen tager en stor del af læsset for de udviklingsplaner kommunen har. Brian Nielsen mener, at
Dybbroparken og lokalplantillægget (kommuneplantillægget ?) i sin maksimale udnyttelse vil betyde
etagebyggeri for mere en 300 boliger.
Svar: Delvis imødekommet.
Lige nord for Gistrup er der meget byudvikling i gang i vækstaksen med nyt sygehus, udvidelse af
universitetet og boligbyggeri, men Gistrup er ikke en af de oplandsbyer, som er udpeget til at have særligt
vækstpotentiale. Godkendelse af tillæg til kommuneplan og lokalplanforslaget vil betyde, at der kan opføres
ca. 10 boliger yderligere i forhold til tidligere. Hvor der med det gældende kommuneplantillæg kunne opføres
ca. 45 boliger, vil der i stedet nu kunne opføres maks. 55 boliger i området.
I VVM-redegørelsen for det nye Universitetshospital, er der lavet trafikberegninger der viser, at der med
etableringen af Egnsplanvej sker en aflastning af Hadsundvej i Gistrup.
I 2017 er det blevet målt, at der på et gennemsnitsdøgn kører ca. 6.900 på Hadsundvej syd for Knuden.
Etablering af alle boligerne i lokalplanen vil medføre en stigning i trafikken på Hadsundvej. Stigningen
vurderes dog ikke uacceptabel i forhold til fremkommeligheden.
Hvis der etableres boliger, vil man blive fri for noget af den tunge lastvognstrafik, der i dag er til og fra
området.

5. Indsigelse fra Søren Knudsen, som er bekymret for at trafiksituationen forværres, når man skal ud på
Hadsundvej i myldretiden. Søren Knudsen mener, at man bør overveje at lade tilkørsel til Dybbroparken
foregå via Beltoften
Svar: Ikke imødekommet.
I VVM-redegørelsen for det nye Universitetshospital er der lavet trafikberegninger, der viser, at der med
etableringen af Egnsplanvej sker en aflastning af Hadsundvej i Gistrup.
I 2017 er der blevet målt, at der på et gennemsnitsdøgn kører ca. 6.900 på Hadsundvej syd for Knuden.
Etablering af alle boligerne i lokalplanen vil medføre en stigning i trafikken på Hadsundvej. Stigningen
vurderes dog ikke uacceptabel i forhold til fremkommeligheden.
I forbindelse med åbning af Egnsplanvej vil der blive foretaget efterfølgende vurdering af trafikken på de
tilstødende veje.
Det vurderes uhensigtsmæssigt at åbne Beltoften mod Sagavej for motoriseret trafik, da det vil åbne for
gennemkørsel. Et skilteforbud kan være svært at håndhæve effektivt.

6. Indsigelse fra Bo Vagnby vedrørende etageboliger, bebyggelsesprocent, opholdsarealer og fortætning.
6 a. Indsigelse mod opførelse af etageboliger, som Bo Vagnby mener er fremmede for området.
Svar: Delvis imødekommet.
Muligheden for etageboliger i kommuneplantillægget omfatter alene lokalplanområde 7-2-103.

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 72
6 afaf13
93

Magistraten
Foruden tæt/lavt byggeri bliver der mulighed for etagebyggeri i 2 etager og mulighed for 2 etager og udnyttet
tagetage, da det efter forvaltningens vurdering ikke er den store forskel på, om beboelse er med lodret eller
vandret lejlighedsskel, når der er tale om bygninger i 2 etager (2 etager og udnyttet tagetage). Hvis en del af
boligerne bliver etageboliger (vandrette lejlighedsskel) er det muligt at imødekomme et ønske fra nogle
grupper om at have en bolig enten i stueetagen eller på 1. sal.
6 b. Indsigelse fra Bo Vagnby mod at bebyggelsesprocenten kan øges fra 40 til 60.
Svar: Delvis imødekommet.
I kommuneplanrammen forbliver bebyggelsesprocenterne uændrede bortset fra lokalplanens område, hvor
den foreslås reduceret til 55%. I lokalplanen sker der en reduktion i forhold til forslaget, således at
bebyggelsesprocenten bliver maks. 55%.

6 c. Indsigelse fra Bo Vagnby mod at reducere udlægget af fælles opholdsarealer fra 25% til 15%.
Svar: Ikke imødekommet.
Kommuneplanens retningslinjer siger, at for etageboliger uden for tætbyområder skal min. 25% af et
områdes areal udlægges til fælles udendørs opholdsareal, og for tæt-lav boliger er den tilsvarende procent
15%. I lokalplanen opereres der med procenttal på henholdsvis 15% og 10% af etagearealet. Dette justeres
i stedet til at være en procentdel af områdets areal, således at det er sammenligneligt med kommuneplanens
retningslinjer.
Det er fortsat en lempelse i forhold til kommuneplanens retningslinje, og det begrundes med, at der bliver
tale om forholdsvis store lejligheder og byggeri i 2 etager og mulighed for 2 etager og udnyttet tagetage og
hovedparten med private haver, hvilket betyder, at der ikke bliver så mange til at bruge de fælles
opholdsarealer, som hvis det var små lejligheder og byggeriet var f.eks. 3 etager, hvilket kommuneplanens
retningslinjer også skal omfatte. Det begrundes også i, at hovedparten vil få private haver og opholdsarealer.
Hvis boligvejene indrettes som ”shared space” kan en del af dette areal desuden medregnes som
opholdsareal.

6 d. Indsigelse vedrørende at der nu skal ske fortætning i denne del af byen, hvor indsigeren mener, at
forslaget ikke begrunder hvorfor. En nærmere analyse af forslagene giver ifølge indsigeren ikke nogen saglig
eller byplanmæssig begrundelse for en fortætning af området. Indsigeren mener, at indsigelsen er principiel.
Svar: Ikke imødekommet.
Den gældende kommuneplanramme fra 2004 giver ikke mulighed for etageboligbebyggelse. Dog står der, at
byrådet er indstillet på at genoptage diskussionen om fortætning ad åre, hvis der er lokale ønsker. Nu er der
gået 13 år siden revision af rammerne, og i dag vurderes ændringer som foreslået i 2004 ud fra en dynamisk
byudviklingstilgang. Det tages i betragtning, at området for kommuneplanramme 7.011 giver mulighed for
byomdannelse fra erhverv til bolig, at dette kræver en vis volumen og økonomi, at området ligger centralt i
forhold til udvikling af universitetshospital og universitet samtidig med, at området kan give nye beboere
mulighed for at være en del af Gistrups bymiljø.

7 . Indsigelse fra André Osnes vedrørende bebyggelsesprocent, opholdsarealer og trafik.
7 a. Indsigelse vedrørende bebyggelsesprocent
Indsigeren mener, der må være tale om at tilgodese særinteresser, da Gistrup ikke tilhører kategorien
"Oplandsbyer med vækstpotentiale” og der i den eksisterende lokalplan står at "Egentlig byudvikling kan kun
planlægges i Aalborg og oplandsbyer med særlige vækstpotentialer.”
Svar: Delvis imødekommet.
I den kommunale planlægning tilhører Gistrup kategorien af oplandsbyer med potentiale for vækst, men
udviklingen er samtidig låst af stærke (statslige) interesser: Fredskov, vandindvindingsområder (OSD) mv.
Det betyder, at udviklingen i Gistrup skal ske ved omdannelse og på lokalt initiativ, hvilket omdannelsen af
Gistrup Autolakering er et eksempel på.
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Bebyggelsesprocenten på 60 i forslaget til kommuneplantillægget foreslås reduceret til 55 og således, at den
udelukkende er gældende for lokalplanområdet. Bebyggelsesplanen er udarbejdet med baggrund i en
helhedsvurdering, hvor dagslys i boligerne og sol-skygge har væsentlig betydning.
7 b. Indsigelse vedrørende opholdsarealer
Der gøres indsigelse mod, at nedsætte krav til fælles opholdsarealer fra 25% til 15% (for etageboliger).
Svar: Delvis imødekommet.
Kommuneplanens retningslinjer siger, at der for etageboliger uden for tætbyområder skal udlægges min.
25% af et områdes areal til fælles udendørs opholdsareal, og for tæt-lav boliger er den tilsvarende procent
15%. I lokalplanforslaget opereres der med procenttal på henholdsvis 15% og 10% af etagearealet. Dette
justeres i stedet til at være en procentdel af områdets areal, således at det er sammenligneligt med
kommuneplanens retningslinjer.
Det er fortsat en lempelse i forhold til kommuneplanens retningslinje, og det begrundes med, at der bliver
tale om forholdsvis store lejligheder og byggeri i 2 etager (nogle med mulighed for udnyttet tagetage) og
hovedparten med private haver, hvilket betyder, at der ikke bliver så mange til at bruge de fælles
opholdsarealer, som hvis det var små lejligheder og byggeriet var f.eks. 3 etager, hvilket kommuneplanens
retningslinjer også skal omfatte. Det begrundes også i, at hovedparten vil få private haver og opholdsarealer.
Hvis boligvejene indrettes som ”shared space” kan en del af dette areal desuden medregnes som
opholdsareal.

7 c. Indsigelse vedrørende trafikken, hvor André Osnes fremfører det synspunkt, at det er en voldsom
belastning for beboere i vejens nærhed, og trafikken gør det vanskeligt for beboerne at køre ud på
Hadsundvej i bil eller på cykel, især hvis det er nødvendigt at krydse vejen. En øgning af
bebyggelsesprocenten vil gøre dette værre. Indsigeren mener, han peger på hensyn, som åbenlyst ikke er
taget i betragtning under udarbejdelse af kommuneplantillægget.
Svar: Ikke imødekommet.
I 2017 er der blevet målt, at der på et gennemsnitsdøgn kører ca. 6.900 på Hadsundvej syd for Knuden.
Etablering af alle boligerne i lokalplanområdet vil medføre en stigning i trafikken på Hadsundvej. Stigningen
vurderes dog ikke uacceptabel i forhold til fremkommeligheden.
I VVM-redegørelsen for det Nye Universitetshospital, er der lavet trafikberegninger, der viser, at der med
etableringen af Egnsplanvej sker en aflastning af Hadsundvej i Gistrup.

8. Bemærkning fra Birgit Jacobsen, som ønsker nye boliger i Gistrup velkommen og ser frem til boliger i
stedet for en malerfabrik.
Svar: Taget til efterretning.

9 . Indsigelse fra Bjarne Arentsen vedrørende bebyggelsesprocent, etageantal, trapper og altangange.
Bjarne Arentsen har forstået det sådan, at Samrådets/Beboerforeningens ønske om en maksimal
bebyggelsesprocent på 45 efterkommes, og at der ikke bliver tale om 3 boliger over hinanden. Desuden har
indsiger et ønske om, at man ikke tillader "grimme" trapper i galvaniseret stål til de øverste boliger og ej
heller altangange.
Svar: Delvis imødekommet.
Bebyggelsesprocenten på 60 i forslaget til kommuneplantillægget foreslås reduceret til 55 og således, at den
udelukkende er gældende for lokalplanområdet. I lokalplanen foreslås bebyggelsesprocenten rettet
tilsvarende. Bebyggelsesplanen er udarbejdet med baggrund i en helhedsvurdering, hvor dagslys i boligerne
og sol-skygge har væsentlig betydning.
Der kan maks. etableres to boliger med vandret etageadskillelse over hinanden, idet der foreslås tilføjet i
lokalplanens bestemmelser, at der ikke kan være selvstændig bolig i tagetagen.
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Udvendige trapper til eventuelle boliger på 1. sal kan etableres, idet bygninger med indvendig opgang
vurderes som et bymæssigt fænomen og fremmede for området. Altangange må ikke etableres jf.
lokalplanens pkt. 6.3, da de også vurderes som et fænomen, der passer bedre til tætbyen. Endelig tilføjes en
bestemmelse om, at udvendige trapper skal integreres som en del af arkitekturen.

10 . Indsigelse fra Harry Lahrmann vedrørende helhedsplan, bebyggelsesprocent og opholdsareal.
10 a. Indsigelse fra Harry Lahrmann, som fremfører, der bør udarbejdes en helhedsplan, inden et
kommuneplantillæg, som indebærer fortætning, sendes ud i offentlig høring. Han mener, at kommuneplanen
er værdiløs for borgerne, hvis politikerne har den tilgang til planlægning, at de blot ændrer den, når en
grundejer/investor ønsker det.
Svar: Taget til efterretning
Der er gået 13 år siden revision af rammerne, og i dag vurderes ændringer som foreslået i 2004 ud fra en
dynamisk byudviklingstilgang. Det tages i betragtning, at området for kommuneplanramme 7.011 giver
mulighed for byomdannelse fra erhverv til bolig, at dette kræver en vis volumen og økonomi, at området
ligger centralt i forhold til udvikling af universitetshospital og universitet samtidig med, at området kan give
nye beboere mulighed for at være en del af Gistrups bymiljø.

10 b. Indsigelse fra Harry Lahrmann vedrørende bebyggelsesprocent og opholdsarealer. Den foreslåede
bebyggelsesprocent på 60 vil i tæthed og skala være helt ude af trit med Gistrup som haveby efter Harry
Lahrmanns mening. Han vil anbefale kommunalpolitikerne i Aalborg at genoverveje denne
fortætningsstrategi.
Svar: Delvis imødekommet.
Bebyggelsesprocenten på 60 i forslaget til kommuneplantillæg forslås reduceres til 55, og således at den
udelukkende er gældende for lokalplanområdet. I lokalplanen foreslås bebyggelsesprocenten rettet
tilsvarende.
Kommuneplanens retningslinjer siger, at der for etageboliger uden for tætbyområder skal udlægges min.
25% af et områdes areal til fælles udendørs opholdsareal, og for tæt-lav boliger er den tilsvarende procent
15%. I lokalplanforslaget opereres der med procenttal på henholdsvis 15% og 10% af etagearealet. Dette
justeres i stedet til at være en procentdel af områdets areal, således at det er sammenligneligt med
kommuneplanens retningslinjer.
Det er fortsat en lempelse i forhold til kommuneplanens retningslinje, og det begrundes med, at der bliver
tale om forholdsvis store lejligheder og byggeri i 2 etager (og mulighed for 2 etager og udnyttet tagetage) og
hovedparten med private haver, hvilket betyder, at der ikke bliver så mange til at bruge de fælles
opholdsarealer, som hvis det var små lejligheder og byggeriet var f.eks. 3 etager, hvilket kommuneplanens
retningslinjer også skal omfatte. Det begrundes også i, at hovedparten vil få private haver og opholdsarealer.
Hvis boligvejene indrettes som ”shared space” kan en del af dette areal desuden medregnes som
opholdsareal.

11. Bemærkning fra Simon Ørnbøll, som ser Dybbroparken som en god udvikling for Gistrup. Han mener,
det må være i alles interesse at få etableret mere beboelse i bykernen, frem for at beholde en
autolakeringsvirksomhed. Et alternativt scenarie kunne være, at virksomheden skulle udvide sine aktiviteter
for at kunne være konkurrencedygtig.
Svar: Taget til efterretning.

12. Indsigelse fra Gistrup Samråd og Gistrup beboerforening v/Anker Lohmann–Hansen vedrørende
bebyggelsesprocent, etageboliger, begrænsning af området med ændrede bestemmelser, friareal,
helhedsplan og beplantningsbælte.
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12 a. Indsigelse vedrørende bebyggelsesprocent. Foreningerne ønsker ikke at fravige den gældende
bebyggelsesprocent på 30% for åben‐lav bebyggelse og 40% for tæt‐lav bebyggelse.
Svar: Delvis imødekommet.
I kommuneplanrammen forbliver bebyggelsesprocenterne uændrede bortset fra lokalplanens område, hvor
den forslås reduceret til 55, og således, at den udelukkende er gældende for lokalplanområdet. I lokalplanen
foreslås bebyggelsesprocenten rettet tilsvarende.

12 b. Indsigelse fra Gistrup Samråd og Gistrup beboerforening mod, at boligerne kan etableres som
etageboliger (vandrette lejlighedsskel).
Svar: Delvis imødekommet.
Muligheden for etageboliger i kommuneplantillægget omfatter alene lokalplanområde 7-2-103.
Foruden tæt/lavt byggeri bliver der mulighed for etagebyggeri inden for lokalplanens område, da der efter
forvaltningens vurdering ikke er den store forskel på, om beboelse er med lodret eller vandret lejlighedsskel,
når der er tale om bygninger i to etager (og mulighed for to etager med udnyttet tagetage). Hvis en del af
boligerne bliver etageboliger (vandrette lejlighedsskel) er det muligt at imødekomme et ønske fra nogle
grupper om at have en bolig enten i stueetagen eller på 1. sal.

12 c. Indsigelse vedrørende udstrækning af området med ændrede bestemmelser. Foreningerne kan under
ingen omstændigheder gå ind for, at kommuneplantillægget skal omfatte mere end det område, der er
omfattet af lokalplansforslaget.
Svar: Imødekommet.
Det er også kun inden for kommuneplanens delområde, at der kan opføres etageboliger. Desuden foreslås
mulighed for 2 etager og udnyttet tagetage yderligere begrænset til den østlige og den vestlige boligstreng
inden for lokalplanens område.
12 d. Indsigelse vedrørende friarealprocent ved evt. etageboligbyggeri, som i lokalplansforslaget er
reduceret fra 25% til 15%, hvilket foreningerne ikke ser noget argument for.
Svar: Ikke imødekommet.
Den foreslåede boligtype minder mere om tæt/lav end om etageboliger, og for også at tilgodese fortætning
er størrelsen af fælles opholdsarealer beskrevet som et sted mellem udlægget til tæt/lav og udlægget til
enfamiliehuse. Inden for det pågældende lokalplanområde er der foruden arealudlæg til fælles udendørs
opholdsområder også private haver og/eller altaner, så der vil være gode muligheder for et grønt boligmiljø.
Hvis boligvejene indrettes som ”shared space” kan en del af dette areal desuden medregnes som
opholdsareal.
Retningslinje 6.1.2 i kommuneplanen vedrørende ’Kvantitative retningslinjer for nyudlæg’ beskriver, at
etageboligbebyggelser skal have 25% af områdets areal til fælles udendørs opholdsareal. Dette er f.eks.
gældende, når fælles udendørs opholdsareal er den eneste mulighed for udendørs ophold ved boligen og
boligerne f.eks. er i 3 etager.
12 e. Indsigelse, som pointerer vigtigheden af at sikre det eksisterende beplantningsbælte. Det kan tilføre
bebyggelsen en grøn karakter allerede fra begyndelsen.
Svar: Ikke imødekommet.
Langt hovedparten af beplantningsbæltet findes uden for lokalplangrænsen og på 3. mands jord, så det er
ikke muligt i forbindelse med lokalplanen at stille betingelser for bevaring af heraf. Beplantningsbæltet står
uplejet og foreslås fjernet inden for lokalplanens område. Det er i sin tid etableret for at optage eventuelt støv
og skærme visuelt fra malerfabrikken.
13. Indsigelse fra Anker Lohmann–Hansen vedrørende den kommunale planlægning, fortætning, ønske om
begrænsning af ændringer i kommuneplanrammen, bebyggelsens udseende, etageboliger
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13 a. Indsigelse fra Anker Lohmann–Hansen vedrørende den kommunale planlægning. Indsigeren
opfordrer byrådet til, at aftalte planer overholdes, og at de på kort sigt kun ændres, dersom vigtige
samfundshensyn taler for det, og da kun med udgangspunkt i en helhedsorienteret planlægning for et større
område og med inddragelse af borgerne.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune har valgt at revidere kommuneplanen over en årrække. Dette sker dels via en
hovedstruktur: ”Fysisk vision 2025” og dels via særskilt revision af de enkelte bysamfund. Revisionen af de
enkelte byer, bysamfund eller lokalområder sker over en længere tidsperiode og er målrettet en dialog med
lokalsamfundets borgere. Såfremt der inden en revision for et konkret lokalsamfund fremsættes (et rimeligt)
ønske om en konkret ændring (i dette tilfælde fra et erhvervsområde til en autolakeringsvirksomhed midt i et
bysamfund til boliger) har byrådet valgt, at dette kan ske gennem et kommuneplantillæg. Dette for ikke at
sætte en (rimelig og fornuftig) byudvikling eller byomdannelse i stå over flere år. Dette vurderes ikke at ske
på bekostning af den helhedsorienterede planlægning og vil altid ske med inddragelse af borgerne.
13 b. Indsigelse mod at hele den nordøstlige del af Gistrup skal omfattes af de ændrede rammer for
boligbyggeri. Skal der ske ændringer, bør det efter indsigerens mening kun omfatte selve Dybbrogrunden.
Svar: Imødekommet.
Bebyggelsesprocenten på 60 i forslaget til kommuneplantillægget foreslås efter dialog med Gistrup Samråd
og Gistrup Beboerforening reduceret til 55 og således, at den udelukkende er gældende for
lokalplanområdet.
13 c. Indsigeren mener, den gældende bebyggelsesprocent på 40% bør fastholdes og ønsker at protestere
mod den voldsomme fortætning, som forøgelsen af bebyggelsesprocenten er udtryk for.
Svar: Delvis imødekommet
Det er ikke vurderingen, at en hævelse af bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet vil skabe en
voldsom fortætning. For at imødekomme indsigelsen foreslås bebyggelsesprocenten dog reduceret til 55.

13 d. Indsigelse vedrørende etageboliger, bebyggelsesprocent og friarealprocent. Indsigeren er i princippet
imod opførelsen af etageboliger i Gistrup men mener, at der måske kan åbnes op for etageboliger på
Dybbrogrunden på betingelse af, at bebyggelsesprocenten holdes på maks. 40 % og friarealprocenten
holdes på 25%.
Svar: Delvis imødekommet.
Der er ikke taget stilling til den endelige udformning af boligerne, da der ikke foreligger et konkret projekt
endnu. Derfor er der, jf. lokalplanen, mulighed for 2 etager (evt. 2 etager med udnyttet tagetage) med ensidig
taghældning eller saddeltag. Det er en højde tilsvarende nogle af boligerne på Knuden, og det har været en
mulighed efter det hidtidige kommuneplantillæg, som har været gældende siden 1980’erne. Der foreslås
bestemmelse om, at der ikke kan være selvstændig bolig i en evt. tagetage over 1.sal. Det er også
argumentet for, at procenten af friarealer bør ligge i nærheden af procenten for tæt-lavt byggeri.
Hovedparten af boligerne vil få private haver/terrasser.

13 e. Indsigelse mod, at der ikke etableres bebyggelse med altangange og eksterne trappeanlæg
Svar: Delvis imødekommet.
Udvendige trapper til eventuelle boliger på 1. sal kan etableres, idet bygninger med indvendig opgang
vurderes som et bymæssigt fænomen og fremmede for området. Altangangshuse må heller ikke etableres,
jf. lokalplanens pkt. 6.3, da de også vurderes som et fænomen, der passer bedre til tætbyen. Endelig tilføjes
en bestemmelse om, at udvendige trapper skal integreres som en del af arkitekturen.

14. Indsigelse fra Niels Melchior Jensen vedrørende borgerinddragelse, vejadgang og stiforbindelser.
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14 a. Indsigelse vedrører en anke mod, at man uden forudgående dialog med Gistrups borgere ændrer
rammebetingelserne, så man opnår en større tæthed med væsentlig højere bebyggelsesprocent og får færre
friarealer.
Svar: Delvis imødekommet.
Kommuneplantillægget med forslag til ændring af kommuneplanramme 7.2.B.2 har været i otte ugers høring
sammen med forslaget til lokalplan. Der er kommet 14 indsigelser/bemærkninger fra borgere i perioden, og
indsigelserne har givet anledning til forslag til rettelser, hvilket må betragtes som dialog med borgerne.
Desuden har der på opfordring fra Gistrup Samråd været afholdt flere dialogmøder mellem samrådet og Byog Landskabsforvaltningen..
14 b. I indsigelsen fremføres, at afstanden mellem områdets adgangsvej og Nørgårdsvej er mindre end den
afstand, der anbefales i vejreglerne.
Svar: Ikke imødekommet.
I lokalplanen er der sikret et oversigtsareal for at forbedre oversigtsforholdende. Afstanden til Nørgårdsvej
vurderes acceptabel. De to T-kryds er tilstrækkeligt forskudte til, at der ikke kan opstå tvivl om
vigepligtsforholdene.
14 c. Indsigelse, som går på, at kommunen bør sikre, at stiforbindelser til det overordnede stinet anlægges i
forbindelse med bebyggelsens etablering.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er naturligvis ønskeligt, at stier skal anlægges således, at der ved ibrugtagning kan opnås forbindelse til
det omkringliggende overordnede stinet i området, men det er ikke muligt i lokalplanen at fastsætte
bestemmelser, der gælder uden for lokalplanafgrænsningen.
Der kan evt. opnås forbindelse til stinettet via Beltoften.
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Bilag:
Bilag 1. Indstilling til By- og Landskabsudvalget vedr. anbefaling af lokalplan 7-2-103, Boliger Dybbroparken,
Gistrup
Forslag til Lokalplan 7-2-103 Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup
Kommuneplantillæg 7.011 for området ved Hadsundvej i den nordlige del af Gistrup (til byråd d. 9.10.17)
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Punkt 18.

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105.
Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse)
2014-18303
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
at Kommuneplantillæg 9.012 frafaldes og dermed annulleres.
at Lokalplan 9-6-105 frafaldes og dermed annulleres.
Administrative bemærkninger:
Sagen er tidligere udsat på By- og Landskabsudvalgets møder den 26. januar og 9. marts 2017, hvor
indstillingen var, at byrådet godkendte planerne. Nedenstående afsnit vedr. forslag til ændringer og rettelser
stammer fra den oprindelige sagsfremstilling. De er nu uaktuelle og kræver ikke nærmere stillingtagen, da
forslagene frafaldes og dermed annulleres.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
På baggrund af de indkomne indsigelser, forslag og bemærkninger er vindmølleprojektet reduceret fra 6 til 5
vindmøller. Den vestligste vindmølle er taget ud af projektet, mens de 5 resterende fastholder deres
placeringer.
Det har medført konsekvensrettelser i kommuneplantillægget på to forhold:
Mølleantallet er rettet fra 6 til 5 vindmøller
Afgrænsningen på kortudsnit er justeret, så den omfatter 5 vindmøller i stedet for 6.
Endelig er visualiseringen i forhold til Øster Hassing Kirke skiftet, så den nu viser et projekt med 5 vindmøller i
samspil med kirken set fra Houvej.
Forslag til ændringer i lokalplan
På baggrund af de indkomne indsigelser, forslag og bemærkninger er vindmølleprojektet reduceret fra 6 til 5
vindmøller. Den vestligste vindmølle er taget ud af projektet, mens de 5 resterende fastholder deres
placeringer. Derved bliver afstanden fra boligerne mod nord og nordvest til nærmeste vindmølle større, hvilket
medfører en mindre støj- og skyggepåvirkning ved disse ejendomme – herunder Gandrup og Øster
Hassing. Desuden skabes større afstand fra Teglværkssøerne til nærmeste vindmølle, hvilket ud over en
mindre støj- og skyggepåvirkning medfører, at møllerne opleves knap så dominerende, som ved det
oprindelige projekt med 6 vindmøller.
Der er udarbejdet et notat ”Sammenligning af konsekvenser ved 5 nye vindmøller frem for 6 nye vindmøller
ved Øster Hassing Kær”, som synliggør forskellene i forhold til afstande, støj- og skygge påvirkninger samt
udvalgte visualiseringspunkter. Notatet er vedlagt som bilag.
Rettelser i lokalplanen – ud over redaktionelle ændringer:
Lokalplanens redegørelse
Antal møller konsekvensrettes fra 6 til 5 vindmøller.
Luftfoto, kort og visualiseringer udskiftes med tilsvarende visende 5 vindmøller.
I afsnittet ”Lokalplanområdet” tilrettes afstande til boliger mv. efter projektet med 5 vindmøller;
- afstand Øster Hassing fra ca. 800 til ca. 1.200 meter,
- afstand Gandrup fra ca. 1.000 til ca. 1.300 meter,
- lokalplanområdets størrelse fra 58 ha til 49 ha
- lokalplanområdets udstrækning fra 1,70 km til 1,35 km.
I afsnittet ”Lokalplanområdets omgivelser” tilrettes;
- afstand øst for Omfartsvejen fra ca. 600 til ca. 800 meter,
- antal boliger indenfor 1 km af de planlagte vindmøller fra 25 til 16,
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- Afsnittet ”Endvidere ligger seks af de sydligste boliger i Øster Hassing også inden for 1 km
fra de planlagte møller” slettes, da det ikke længere er tilfældet.
I afsnittet ”Lov om vedvarende energi” ændres beløbet for den grønne ordning fra
1.742.400 til 1.452.000 kroner.
Lokalplanens bestemmelser
Antal møller konsekvensrettes fra 6 til 5 vindmøller.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 1 og 2 ændres områdets afgrænsning, så den svarer til projektet med 5
vindmøller.
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.
Sagen blev udsat på udvalgets møde den 26. januar 2017, pkt. 16. Sagen genoptaget 9. marts 2017.
Sagen blev udsat på udvalgets møde den 9. marts 2017, pkt. 26.
Udsat indtil der foreligger en afklaring af retsvirkningerne af EU-dom vedrørende Strategisk
Miljøvurdering i landvindmølleprojekter. Sagen genoptages.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 6. november 2014 (punkt 2).
Fordebatten var i perioden 17. november – 15. december 2014.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten i møde 5. februar 2015 (punkt 6).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 3).
Magistratens møde 8. juni 2015 (punkt 2).
Byrådets møde 22. juni 2015 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 10. august til og med 5. oktober 2015.
Oversigtskort

Formål og baggrund
På baggrund af vindmølleplanen fra september 2013, hvor der blev peget på 9 områder til opstilling af
vindmøller, har kommunen modtaget en ansøgning om opstilling af 6 vindmøller i området Øster Hassing
Kær. For det konkrete projekt er der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport
(VVM-redegørelse og miljøvurdering). På baggrund af den offentlige høring er projektet reduceret til 5
vindmøller.

Magistraten

Møde den 02.10.2017
kl. 09.30

Side 82
3 afaf593

Magistraten

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge retningslinjer og rammer for opstilling af fem vindmøller
på op til 150 meters totalhøjde i området Øster Hassing Kær øst for Gandrup. De otte eksisterende 70 meter
høje vindmøller, der er i området i dag, vil i forbindelse med opstilling af de fem nye vindmøller blive
nedtaget. Ud fra det konkrete projekt sker der fornyet afgrænsning af det udpegede vindmølleområde Øster
Hassing Kær. På den baggrund er en række retningslinjer og rammer i kommuneplanen gennemgået,
vurderet og justeret i det omfang, de er relevante i forhold til det konkrete vindmølleprojekt.
Lokalplanen fastsætter – på et mere detaljeret niveau – bestemmelser, der muliggør opstilling af fem
vindmøller i området. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes placering under hensyntagen til naboer samt
landskabs- og naturinteresser, ligesom der er sikret vejadgange til området og de enkelte vindmøller.
Desuden er der fastsat bestemmelser for at sikre et ensartet udseende af vindmøllerne i forhold til bl.a.
højde, dimensioner og afmærkning samt krav til reetablering af området.
Kommuneplantillæggets indhold
I kommuneplanens hovedstruktur er der under hovedtemaet ”Det åbne land” fastlagt, at Aalborg skal være
en klima- og energiansvarlig kommune. I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængig af fossile brændsler
og 80 % af elforbruget skal dækkes af strøm produceret af vindmøller.
Opstilling af vindmøller til at realisere klimamålene kan have konsekvenser for naboer, den visuelle
oplevelse af landskabet mv. Det betyder, at kommunen i nogle områder må gå på kompromis med nogle
andre interesser i det åbne land. Kommunen prioriterer således placeringen af energianlæg i det åbne land.
Kommuneplanens retningslinjer tilpasses det konkrete projekt med opstilling af fem vindmøller med en
totalhøjde på op til 150 meter ved Øster Hassing Kær. Det berører følgende retningslinjer:




14.2.1 Vindmøller; Afgrænsning og det maksimale antal vindmøller.
14.2.14 Vindmøller Øster Hassing Kær; Ny retningslinje, 5 vindmøller på maksimalt 150 meter, én
ret linje.
11.2.3 Øvrige landområder; Afgrænsning ændres.

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


9.6.V1 Vindmøller Øster Hassing Kær; Geografisk afgrænsning, 5 møller op til 150 meter.

Ud over de nævnte retningslinjer og rammer berører området til vindmøller andre udpegninger i
kommuneplanen, men dog ikke forhold der er uforenelige.
Ophævelse af lokalplan
En del af området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 1.10 Vindmøllepark øst for Gandrup,
vedtaget 11. december 1996. Denne lokalplan aflyses ved endelig godkendelse og offentliggørelse af
nærværende lokalplan.
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.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Planerne omfatter et projekt opført på ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet” bilag 1, pkt. 38 vedr. ”Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller
med flere end 3 møller”.
Byrådets endelige godkendelse af planerne betyder, at kommunen giver VVM-tilladelse til at opstille 5
vindmøller ved Øster Hassing Kær med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer. Tilladelsen gives på
baggrund af miljørapporten ”Vindmøller ved Øster Hassing Kær – Miljørapport – MV og VVM”.
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Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Den grønne ordning i VE-loven giver kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at
dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og
informative aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes ud fra størrelsen på de opsatte vindmøller, og forventes
i dette projekt at udgøre godt 1,45 mio. kroner.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 3.263 indsigelser og bemærkninger til planforslagene.
De er alle behandlet i vedlagte bilag ”Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger –
Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær”.
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Punkt 19.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (1. forelæggelse)
2015-055042
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup,
at der ikke skal laves en miljørapport, samt
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-107
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for etablering af et nyt boligområde i den syd-vestlige del af Klarup.
Det særlige terræn og indretningen af et forgrenet net af forskelige typer af fælles opholdsarealer skal lægge
op til fællesskab og give området en særlig lokal identitet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen åbner mulighed for etablering af ca. 139 parcelhuse. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne
A, B og C, hvor delområde A er det nye boligområde ”Sønderhaven” på den sidste del af morænebakken i
Klarup vest, og delområde B er færdiggørelse af det eksisterende boligområde ved Kærhavegårdvej.
Delområde C er naturområde og fælles grønt opholdsareal langs Klarup Banesti.
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Området er disponeret med henblik på at understøtte de eksisterende terrænformer i området, herunder
morænebakkens møde med det lavtliggende landskab i kilen mod Romdrup i øst, samt at aktivere de
udsigtsmæssige kvaliteter og kontakten til landskabet til gavn for flest mulige.
I lokalplanen er der lagt særlig vægt på at skabe en ny type parcelhuskvarter med ekstra fokus på rum for
fællesskab. Det betyder, at der i planen er tilrettelagt et net af forskellige typer opholdsarealer med afsæt i de
landskabelige forudsætninger og møntet på forskellige mål- og aldersgrupper. Mere specifikt opereres der i
planen med 4 typer af fælles opholdsarealer og landskabsrum:
- Lokale opholdsrum for vejen/boliggruppen, hvor små intime fællesarealer til nærområdet placeres for
enden af den enkelte boligvej.
- Parkprægede landskabsrum og urbane grønne forbindelser placeret i tilknytning til stamvejen som
områdets ’forhave’ og det daglige mødested på tværs i kvarteret.
- Naturpræget landskabsrum ud mod Banestien, der indrettes med naturprægede aktivitetsmuligheder og
et netværk af stier samt forskellige løsninger for håndtering af regnvand, herunder naturtilpassede
bassiner, grøfter, regnbede o.lign. for hele den vestlige del af Klarup.
Det særlige landskab betyder også, at der i planen er stillet særlige krav vedrørende terrænregulering og
tilpasning af ny bebyggelse til landskabet. Ny bebyggelse skal tilpasses det naturlige terræn, og i
overgangen mellem den bebyggede del af området og det fælles opholdsareal mod Klarup Banesti er det
intentionen at skabe en ny synlig landskabskant, der på en naturtro måde markerer morænebakkens
afslutning.
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kærhavegårdvej og fra Sønderkæret til det nye område Sønderhaven.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til delområde A skal ske fra Sønderkæret via en ny boligvej, som får navnet Sønderhaven. Vejadgang til delområde B skal ske via en forlængelse af Kærhavegårdvej. Vejforlængelsen fastholder navnet
Kærhavegårdvej.
Udkast til 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 indgået aftale med grundejeren om finansiering af Sønderkærets
udvidelse frem til tilslutningen til den nye vej Sønderhaven samt etablering af en sideudvidelse af krydset
Sønderkæret/Klarupvej, så der kan etableres et prioriteret kryds med et venstresvingsspor mod
Sønderkæret.
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 skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Udkast til Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup
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Punkt 20.

Godkendelse af Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2017
2017-012338
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til Aalborg Kommunes
Ligestillingsredegørelse 2017.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Alle kommuner skal efter Ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.
Ligestillingsredegørelsen for 2017 for det kommunale område beskriver perioden 1. november 2015 til 31.
oktober 2017.
Ligestillingsredegørelserne følger op på Ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for
deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I
ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.
Indberetningen sker i form af et fast defineret spørgeskema. Formålet med ligestillingsredegørelsen er at
gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med
ligestilling både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.
Byrådet skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse inden fremsendelse til
ministeren for Ligestilling.
Alle forvaltninger i Aalborg Kommune har fået spørgeskemaet tilsendt og har udfyldt for egen forvaltning.
Besvarelserne fra forvaltningerne har en vis spredning og kommunens samlede besvarelse er derfor baseret
på vurdering ud fra placeringen af forvaltningernes besvarelser.
Redegørelsen er inddelt i følgende temaer;

Politikker på personaleområdet

Handlinger på personaleområdet

Fakta på personaleområdet

Forventede resultater på personaleområdet

Politikker for ligestilling i kerneydelser (borgerrettede ydelser)

Handlinger for ligestilling i kerneydelser

Kønssammensætning i råd, nævn og udvalg (nedsat i perioden 1. september 2015 til 31. oktober 2017)

Forventede resultater i forhold til kerneydelser

Afsluttende kommentarer.
For hvert tema er der en række spørgsmål om bl.a. måltal og målsætninger, typer af indsatser mv. I bilag ses
forslag til Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2017. Ligestillingsredegørelsen skal indberettes efter
Byrådets godkendelse inden 1. november 2017.
Spørgeskemaet, som ministeriet anvender til Ligestillingsredegørelsen, er ens for alle kommuner. Derfor er
der ikke mulighed for at gå dybden med besvarelserne ud over den, som skemaet tillader, eller beskrive
andre indsatser, som kan have betydning for ligestilling.
Der spørges i ligestillingsredegørelsen bl.a. til kommunens indsatser i forhold til ligestilling i kerneydelsen.
Aalborg Kommunes Ligestillingsudvalg har i 2016 opfordret forvaltningerne til at sætte ligestillingsvurdering
på dagsordenen og drøfte, hvordan ligestillingsvurdering kan anvendes som værktøj i arbejdet med
kerneydelser. Det er Ligestillingsudvalgets vurdering, at der flere steder er fokus på behovet for at designe
borgerrettede ydelser, så de i højere grad har samme effekter for borgerne trods kønsforskelle. Af eksempler
kan her nævnes biblioteksudbud, sundhedstilbud og forskelle i drenge og pigers karakterer i folkeskolen.
Ligestillingsudvalget vil følge dette.
Ligestillingsredegørelsen sendes til orientering til Hoved-Med efter byrådets behandling.
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Punkt 21.

Eventuelt
Beslutning:
Årsmøde med Aalborg Universitets ledelse holdes mandag den 29. januar 2018 kl. 10.00-12.00
hos Aalborg Universitet.
Der indledes med møde i Magistraten kl. 9.00.
Årsmøde med UCN's ledelse holdes mandag den 5. marts 2018 kl. 10.00-12.00 hos UCN.
Der indledes med møde i Magistraten kl. 9.00.
Forslag til ændret organisering i Borgmesterens Forvaltning behandles i Magistraten den 6.
november 2017.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Punkt 22.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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