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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 12.02.2018
kl. 09.00

Side 1 af 79
1
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Punkt 2.

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022
2017-062847
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og budgetprocedure for
2019-2022.
HMU drøfter sagen i mødet den 9. februar 2018.
Den udvidede magistrat og Direktørgruppen deltager under magistratens behandling af punktet.

Beslutning:
Anbefales med enkelte justeringer og præciseringer.
Det indstilles, at der udarbejdes et Moderniserings- og effektiviseringskatalog svarende til 1,5 % af
nettoserviceudgifterne.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale forslaget til budgetprocedure, idet Enhedslisten ikke mener, at det er
nødvendigt at fastlægge sparemål inden, at indholdet af økonomiaftalen for 2019-2022 er kendt. Enhedslisten
ønsker i stedet en proces i foråret 2018, hvor medarbejdere og brugere inddrages i at udarbejde forslag til
omprioriteringer uden, at der på forhånd er fastlagt en bestemt procentsats. Enhedslisten mener endvidere, at
1,5 % i besparelse er for voldsomt.

Magistraten
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Sagsbeskrivelse
I det følgende beskrives forslag til procedure for processen vedrørende budgetlægningen for 2019 - 2022.
I tidsplanen er datoen for heldagsmødet i juni måned endnu ikke fastlagt samt datoen for orientering af HMU.
Proceduren er tilrettelagt på baggrund af sidste års budgetproces med den ændring, at der – ud over
budgetseminaret ultimo august 2018 - i år foreslås holdt to heldagsseminarer for byrådet, Direktørgruppen,
Økonomi- og Planlægningsgruppen m.fl. Formålet er at tilvejebringe konkret viden om specifikke emner samt
at debattere og få afklaret nogle principielle politiske emner inden budgetdrøftelserne ultimo august 2018 –
september 2018. Erfaringen med form og indhold fra sidste års heldagsmøde den 18. august 2017 var
meget positiv. Derfor foreslås de to heldagsseminarer holdt i henholdsvis juni måned og medio august
måned.
Herudover vil der efter behov – aftalt i Magistraten - blive holdt orienteringsmøder før budgetdrøftelserne
med henblik på at tilvejebringe generel viden om Aalborg Kommunes aktuelle situation (økonomisk- og faglig
situation på udvalgte kommunale serviceområder) samt kommende udfordringer og perspektiver.
Plan og budgetproceduren har været drøftet i Økonomi- og Planlægningsgruppen og Direktørgruppen.
Budgetprocessen er kendetegnet ved:


En tidlig start bl.a. som konsekvens af en løbende udvalgsbehandling af Moderniserings- og
Effektiviseringskataloget efter en politisk aftalt effektiviseringsfaktor samt skabelon, hvilket der skal
arbejdes videre med frem mod sommerferien og indgå i budgetdrøftelserne ultimo august/primo
september måned.



Grundig forberedelse gennem en politisk udpegning af relevante budgetområder inden for
udvalgte forvaltningsområder med et afsæt i gældende politikker og visioner mv. – præsenteret på de
afholdte heldags temamøder.



Involvering af MED-systemet m.fl. i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede politiske
målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat.



Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes



”Budgetmappen” bliver løbende revideret. Fokus er løbende at skabe større enkelthed og større
gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget.

Orienteringsmøder
Deltagere
o Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen og HMU.
-

Formål
o At tilvejebringe generel viden om Aalborg Kommunes situation (økonomisk som ikkeøkonomisk) samt kommende udfordringer - herunder muligheder og perspektiver.

-

Form og indhold
o Konkret foreslås der – efter behov - holdt orienteringsmøder i 1. halvår 2018 (se
efterfølgende tidsplan)
o Generelle oplæg vedrørende overordnede forhold i Aalborg Kommune (eksempelvis
Kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, Moderniserings- og
effektiviseringsaftalen, regnskabssituationen, budgetsituationen mv.)
o Relevante emner foreslås aftalt i Magistraten.

Heldags tema-/debatmøder
Deltagere
o Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen samt suppleret i forhold til
debatemnernes ordlyd og indhold.
Formål
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Der holdes to heldags tema-/debatmøder – henholdsvis inden sommerferien og den anden
heldagsseminar samt medio august 2018 (se efterfølgende tidsplan).
o At tilvejebringe konkret viden om specifikke emner samt at debattere og få afklaret nogle
principielle politiske emner inden budgetdrøftelserne ultimo august 2018 – september 2018.
I den sammenhæng kan der være emner i Moderniserings- og effektiviseringskataloget 2018
– 2021 som foreslås behandlet i tema-/debatmøderne. Det kan således give god mening at
få disse temaemner drøftet i en bredere kreds.
Form og indhold
o Målrettede oplæg vedrørende centrale, specifikke emner med henblik på efterfølgende
debat. Oplæg og debat foreslås faciliteret af rådmand og direktør m.fl.
o Relevante emner aftales i Magistraten – herunder prioritering af emner inkl. tidsforbrug pr.
debatmøde. Det aftales i øvrigt, hvorvidt der inden debatmødet skal fremsendes materiale
som led i deltagernes forberedelse.
o

-

Moderniserings- og Effektiviseringskatalog
Der udarbejdes igen i år et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog – på baggrund af den kendte
fordelingsnøgle for forvaltningerne samt anvendt tidligere udarbejdet fælles skabelon med en endelig
afrapportering senest 1. juni 2018.
Magistraten udarbejder den 12. februar 2018 forslag til byrådet vedrørende en fastsættelse af niveauet, idet
1 pct. af de samlede serviceudgifter svarer til ca. 87 mio. kr.
Årshjul for processen
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Tidsplan for budgetprocessen 2019 – 2022 (foreløbige tidspunkter)
Primo og medio januar 2018 (konkrete
datoer følger)

Økonomi- og Planlægningsgruppen og Direktørgruppen
drøfter udkast til budgetproceduren 2019 - 2022

Fredag, den 9. februar 2018

HMU drøfter udkast til budgetproceduren 2019 - 2022

Mandag, den 12. februar 2018 kl. 9.00

Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de
byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den
udvidede magistrat) behandler forslag til budgetproceduren
mm. 2019 – 2022 samt drøftelse af paradigme for
Moderniserings- og effektiviseringskataloget for 2019 i forhold
til intentioner om effektiviseringer i KL/Regeringens
økonomiaftale.

Mandag, den 26. februar 2018

Byrådet behandler forslag til budgetproceduren mm. 2019 –
2022.

Mandag, den 23. april 2018 kl. 12:30 i
Medborgerhuset (frokost kl. 12:00).

Byrådets 1. orienteringsmøde:
 Regnskab 2017 og overførsler mellem årene (drift og
anlæg)
 Øvrige emner (fastsættes af Magistraten)
Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og
Planlægningsgruppen deltager.

Ultimo april 2018

Økonomikontoret udsender budgetvejledning 2019 – 2022,
herunder skabeloner til ”budgetmappen”.

Torsdag, den 3. maj 2018

Borgmestermøde vedrørende de forestående økonomiforhandlinger.

Senest, den 1. juni 2018

Udvalgenes forslag til Moderniserings- og
effektiviseringskataloger fremsendes til Økonomikontoret –
udfyldt i henhold til tidligere anvendt fælles skabelon.
Den udvidede magistrat drøfter:
 De overordnede resultater af Kommuneaftalen
mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
 Moderniserings- og effektiviseringskatalogerne fra
udvalgene – herunder budgetområder, som kræver
særlig politisk bevågenhed prioriteringsmæssigt.
 Udstikker nogle retningslinjer for – hvad der primært
skal være i ”Budgetmappen”. Det vil også kunne
afspejle sig i den måde, som udvalgene har arbejdet
på dvs. hvor meget har udvalgene på forhånd taget
stilling til.
 Foreløbige rammer for udvalgenes budgetarbejde

Mandag, den 11. juni 2018 kl. 9:00 i
Repræsentationslokale 1, Boulevarden
13.

xxxdag, den xx. juni 2018 kl. 9:00 – kl.
ca. 16:00
(Dato endnu ikke fastsat)
(Sted fastlægges senere)

Magistraten

Byrådets 1. heldagsseminar:
 Orientering om Økonomiaftalen 2018 mellem
Regeringen og KL
 Afrapportering - Moderniserings- og
Effektiviseringskataloget
 Workshop om større budgetemner (emnerne aftales i
Magistraten).
 Den videre budgetproces
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Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og
Planlægningsgruppen deltager, og suppleres i forhold til
debatemnernes ordlyd og indhold.
xxxdag, den xx. juni 2018 kl. 9:00
(Dato endnu ikke fastsat)

HMU orienteres om Økonomiaftalen 2018 mellem
Regeringen og KL samt hovedtrækkende fra byrådets 1.
heldagsseminar.

Medio juni 2018

Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og
Integrationsrådet orienteres om indholdet i kommunens
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog.

Primo august 2018

Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative
møder med forvaltningerne om tekniske, administrative
problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer,
lønfremskrivninger, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige
praktiske forhold i forhold til materialet til budgetdrøftelsen.

Medio august 2018

Notat vedrørende ”godkendt budgetoverslag 2019 – 2022
inkl. godkendte justeringer” udsendes til byrådets
medlemmer, HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og
Planlægningsgruppen.
Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske
rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere
præcist er på plads.

Mandag, den 13. august 2018 kl. 9:00

Den udvidede magistrat drøfter status på budgetlægningen,
endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne.
Desuden drøftes det udarbejdede program for heldags
temamødet den 17. august 2018.
Direktørgruppen deltager.

Fredag, den 17. august 2018 kl. 9:00 –
kl. 16:00

Byrådets 2. heldagsseminar:


Sted fastlægges senere.

Workshops om større budgetemner (emnerne aftales
i Magistraten)

Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og
Planlægningsgruppen deltager, og suppleres i forhold til
debatemnernes ordlyd og indhold.
Fredag, den 17. august 2018

Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale
jf. budgetvejledning 2019 – 2022.
Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget
forvaltningsområde.

Senest onsdag, den 22. august 2018

Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk
udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg
2019 – 2022), økonomisk redegørelse samt aftalt
beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt
endeligt program for udarbejdelsen af Magistratens
budgetforslag (”budgetmappen”). Den elektroniske udgave af
”budgetmappen” er løbende blevet opbygget og ajourført.
Materialet sendes også til HMU.
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Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det
materiale, som udsendes til byrådets medlemmer og
Direktørgruppen.
Tirsdag, den 28. august 2018 fra kl.
09:00 på Scandic Hotel.
Der er frokost, middag og overnatning

Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles over to
dage med henblik på en drøftelse af aktuelle budgetemner til
brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige
budgetforslag og status for Aalborg Kommunes økonomi.
HMU deltager under den indledende overordnede orientering
fra kl. 09:00 til kl. 10:00.
Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de
forskellige deltagere, dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt
på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer
størst mulig dialog, vidensdeling og inddragelse i
prioriteringen. De enkelte udvalg og de politiske grupper vil
indgå i drøftelserne, hvor det skønnes relevant.
Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og
Planlægningsgruppen overnatter.

Onsdag, den 29. august 2018 kl. 08:30
til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og middag)

Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres
drøftelse i henhold til program.

Scandic Hotel

Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by.

Afrejse sidst på eftermiddagen.
Torsdag, den 30. august 2018 kl. 09:00
i Repræsentationslokale 1,
Boulevarden 13
Torsdag, den 30. august 2018

Fredag, den 31. august 2018 kl. 09:00 i
Repræsentationslokale 1, Boulevarden
13

Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætter deres
drøftelse på Boulevarden 13, hvis det skønnes nødvendigt.
Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for budget
2019 og forventet regnskab 2018.
Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede
magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen.
Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by.

Fredag den 31. august 2018 kl. 13:00

Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige
budgetforslag 2019-2022.

Sted fastlægges senere.
Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen
deltager.
Ipad medbringes.
Fredag, den 31. august 2018 kl. 13:30

Pressemøde.

Sted fastlægges senere.

Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og
Planlægningsgruppen deltager.

Fredag, den 31. august 2018 fra kl.
14:00

Fagforvaltningerne orienterer egne FMU.
Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og
Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger.
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Frist for fremsendelse af høringssvar fra rådene den 7.
september 2018.
Senest onsdag, den 12. september
2018

Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige
budgetforslag jf. budgetvejledningen og fremsender
materialet til Økonomikontoret.
Budgetforslagets indhold foreslås revideret, således at
forslaget primært er i oversigtsform
(økonomi/aktivitetsændringer) i forhold til de udmeldte
rammer.

Fredag, den 14. september 2018

Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til
byrådets 1. behandling.

Mandag, den 17. september 2018 kl.
9:00 i Kantinen, Boulevarden 13

Møde mellem Magistraten og HMU om budgetforslagets
konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Torsdag, den 20. september 2018 kl.
13:00 i Byrådssalen.

Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2019 –
2022.

Torsdag, den 20. september 2018

Borgmestermøde i KL vedrørende den aktuelle
landsprognose for budget 2019

Mandag, den 24. september 2018 kl.
19:00

Borgermøde om budgetforslaget.

Sted fastlægges senere.
Mandag, den 24. september 2018
Torsdag, den 27. september 2018 kl.
9:00 i Repræsentationslokale 1,
Boulevarden 13

Borgmestermøde i KL vedrørende den aktuelle
landsprognose for budget 2019.
Forligsforhandlinger.
Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende
ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagets 1.
behandling.

Torsdag, den 4. oktober 2018 kl. 12:00

Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til
Økonomikontoret.

Torsdag, den 11. oktober 2018 kl.
13:00

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2019 – 2022.
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Bilag:
Moderniserings- og effektiviseringsprogram - procentfastsættelse
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Punkt 3.

Orientering om planer for renovering af Medborgerhuset
2018-001594
En repræsentant fra AK-Bygninger samt arkitekten på projektet ”Renovering af Medborgerhuset” vil vise
billeder af planerne for renoveringen samt orientere om valg af materialer osv.

Beslutning:
Til orientering.
Drøftedes.
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Punkt 4.

Godkendelse af plan for virksomhedsrapportering i 2018
2017-057381
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at Magistraten og byrådet i 2018 modtager og behandler virksomhedsrapporteringer jf. tidsplan i
sagsbeskrivelsen,
at

virksomhedsrapporten udkommer i både en ukommenteret og kommenteret version, og

at

aktuel status for 2018 indarbejdes som en del af virksomhedsrapporteringen.

Beslutning:
Godkendt, idet Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet medtages som et fokusområde.

Magistraten
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Sagsbeskrivelse
Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning har udarbejdet forslag til en tids- og indholdsplan for
virksomhedsrapporteringen i 2018.
Virksomhedsrapporteringen er den løbende overordnede budgetopfølgning for Magistraten og byrådet og
bestod i 2017 af opfølgning på drift, anlæg, sygefravær og likviditet med nedenstående detaljeringsgrad.
Virksomhedsrapporten udkommer i dels en ukommenteret og dels en kommenteret version. Den
ukommenterede version tilgår udelukkende Magistraten og udsendes hurtigst muligt efter et månedsskifte.
Den kommenterede version er en udbygning af den ukommenterede virksomhedsrapport og indeholder de
enkelte udvalgs kommentarer, handlinger mv. som følge af udvalgets behandling af forvaltningens
budgetopfølgning.
Økonomi – drift (uændret ift. rapporteringen i 2017)
 Service-, budgetgaranterede og ikke rammebelagte driftsudgifter for hele kommunen og opdelt på
forvaltninger
 Fokusområder - udvalgte sektorer:
o Sektor: Børn og Unge
o Sektor: Serviceydelser for ældre
o Sektor: Skoler
o Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
 Fokusområde – budgetgaranterede udgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Økonomi – anlæg (uændret ift. rapporteringen i 2017)
 Anlægsudgifter og –indtægter for hele kommunen og opdelt på forvaltninger
Likviditet (uændret ift. rapporteringen i 2017)
 Daglig, 3-måneders og 12 måneders likviditet
Personale (uændret ift. rapporteringen i 2017)
 Sygefravær for hele kommunen og opdelt på forvaltninger
Virksomhedsrapporterne bygger, hvor det er muligt, på dataudtræk fra Aalborg Kommunes
Ledelsesinformationssystem.
Nyt indhold i virksomhedsrapport 2018
Udover fortsat opfølgning på drift, anlæg, sygefravær og likviditet vil virksomhedsrapporten i 2018 blive
suppleret med to nye områder:
Befolkningsudviklingen (ny fra 2018) - kvartalsvis
Magistraten og byrådet vil i virksomhedsrapport 2018 blive orienteret omkring befolkningsudviklingen
sammenholdt med befolkningsprognosen med opdeling på relevante aldersintervaller. Befolkningstallene
trækkes fra LOIS-databasen.
Ledighedsstatistik (ny fra 2018) - kvartalsvis
Udviklingen i ledigheden i Aalborg Kommune, Region Nordjylland samt hele landet vil fremgå af den løbende
virksomhedsrapportering vedrørende 2018. Nøgletallene tager afsæt i den sæsonkorrigerede bruttoledighed
fra Danmarks Statistik og er således det officielle tal for ledigheden.
Halvårsregnskab for 2018 bortfalder
Regeringen og KL indgik i økonomiaftalen for 2018 aftale om at afskaffe kravet om halvårsregnskab for
kommunerne, der har været gældende siden økonomiaftalen for 2011. Dette har virkning fra 2018.
Magistraten og byrådet vil fortsat have et opdateret forbrugsoverblik pr. 31. juli forud for budgetdrøftelserne i
august 2018, som det tidligere har være tilfældet.
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Behandling af virksomhedsrapporten
I den kommenterede version af virksomhedsrapporten redegør udvalgene, i lighed med sidste år, for de
handlinger, der iværksættes som opfølgning på forventning om afvigelser i forhold til korrigeret budget.
Aalborg Kommunes tværgående Ledelsesinformations Gruppe (BI-gruppe) vil være omdrejningspunktet for
virksomhedsrapportering 2018 med henblik på at sikre ensartethed i det materiale, der tilgår Magistraten og
byrådet som led i virksomhedsrapporteringen.
Tidsplan
Tidsplan for virksomhedsrapporteringer i 2018 foreslås at være:

Rapportering pr.
dato i 2018

Ukommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Magistraten

Kommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Magistraten

Kommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Byrådet

31. marts

16. april

7. maj

14. maj

30. april

14. maj

11. juni

18. juni

31. maj

18. juni

31. juli

13. august

31. august

10. september

1. oktober

8. oktober

30. september

8. oktober

5. november

12. november

31. oktober

12. november

3. december

10. december

30. november

10. december

7. januar 2019

14. januar 2019

31. december
(inkl.
supplementsperio
den

14. januar 2019

28. januar 2019

11. februar 2019
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Punkt 5.

Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlemmer i udviklingsselskab for
Stigsborg Havnefront og orientering om status på processen
2017-046790
Borgmesterens Forvaltning indstiller til byrådet,
at de af Magistraten indstillede bestyrelsesmedlemmer til udviklingsselskabet for Stigsborg Havnefront
godkendes, og
at byrådet tager den i sagsbeskrivelsen beskrevne status for processen til orientering.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den i mødet den 9. oktober 2017 (punkt 20) etableringen af et udviklingsselskab for
Stigsborg Havnefront. Det var forventningen, at stiftelsen af udviklingsselskabet og overdragelsen af arealet
for 1. etape af udviklingen af Stigsborg Havnefront kunne færdiggøres inden udgangen af 2017.
Det var desværre ikke muligt at færdigøre processen i 2017, idet de matrikulære forhold i arealet var mere
kompliceret en først forudsat, og idet afklaringen af processen om fusionskontrol tog længere tid end
forventet. Forvaltningen og de tilknyttede rådgivere har dog fortsat fokus på at sikre fremdrift i processen og
dermed etablering af udviklingsselskabet hurtigst muligt.
Det er forventningen, at etableringen af udviklingsselskabet og overdragelsen af 1. etape kan afsluttes inden
den inden for 2-4 måneder.
Da det er vigtigt, at udviklingsselskabet er beslutningsdygtig straks efter stiftelsen, bør der udpeges
bestyrelsesmedlemmer inden stiftelsen. Byrådet godkendte i mødet den 9. oktober 2017 (punkt 20) udkast til
vedtægter for udviklingsselskabet, og dermed en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Aalborg
Kommune.
For at sikre en bred politisk repræsentation i udviklingsselskabet foreslås det, at bestyrelsen udvides til 7
medlemmer, hvoraf Aalborg Kommune udpeger 3 medlemmer. Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune jf.
kommunalfuldmagtsreglerne ikke må have bestemmende indflydelse i udviklingsselskabets bestyrelse.
Investorerne er indforstået med udvidelsen af bestyrelsen.
Forvaltningen anbefaler, at Magistraten indstiller bestyrelsesmedlemmer til godkendelse i byrådet.
For at minimere betydningen af udskydelsen af stiftelsen mest muligt, bør der sammen med investorerne
nedsættes en strategisk styregruppe, der kan forberede de strategiske beslutninger, der skal træffes af
udviklingsselskabets bestyrelse. Den strategiske styregruppe forudsættes at bestå af de kommende
bestyrelsesmedlemmer i udviklingsselskabet.
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Punkt 6.

Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlem til Aalborg Kommunes Feriefond
2018-011399
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at administrationschef Nils Ove udpeges
som bestyrelsesmedlem i Aalborg Kommunes Feriefond i perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.
Sagsbeskrivelse
I vedtægterne for Aalborg Kommunes Feriefond § 3 at Aalborg Kommunes Magistrat skal udpege 2
ledelsesrepræsentanter til feriefondens bestyrelse.
Administrationschef Nils Ove var udpeget som ledelsesrepræsentant til feriefondens bestyrelse for perioden
1. februar 2014 til 31. januar 2017.
Bygningschef Peter Munk er udpeget som ledelsesrepræsentant i feriefondens bestyrelse for perioden 1.
januar 2017 til 31. december 2019.
Magistraten skal derfor nu udpege en ledelsesrepræsentant for perioden 1. januar 2018 – 31. december
2020.
Beslutning:
Godkendt.
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Bilag:
Vedtægter - Aalborg Kommunes Feriefond
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Punkt 7.

Orientering om status for udpegningslisten 2018 – 2021 samt efterfølgende
udpegninger
2017-055749
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering status for den konstituerende
udpegningsliste, herunder
at der foretages udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Foreningen Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, og
at mindretalsgruppen ved konstitueringen som en midlertidig ordning udpeger et byrådsmedlem, der tilknyttes
Aalborg Erhvervsråd.
Sagsbeskrivelse
I fortsættelse af byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 fremsendes status for den
konstituerende udpegningsliste.
Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at udpegningen til bestyrelsen for Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark ikke fremgik af udpegningslisten til det konstituerende møde.
Ifølge vedtægterne for Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark skal der for hver
af de kommunale parter og for regionen udpeges op til 2 byråds/regionrådsmedlemmer til bestyrelsen.
Desuden udpeges suppleanter for hver af de kommunale partnere og regionen.
Disse politiske medlemmer af bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 4 år ad gangen, dog højest til
udløbet af valgperioden, og kun så længe medlemskab af by- eller regionsrådet består.
Med henblik på at sikre en bredere repræsentation af byrådet i Aalborg Erhvervsråd, besluttede
Erhvervsrådet på sit møde den 22. januar 2018, at mindretalsgruppen ved konstitueringen inviteres til at
tilknytte et byrådsmedlem til Erhvervsrådet. Der vil være tale om en midlertidig ordning.
Beslutning:
Til orientering.
Fortegnelsen i bilaget er foreløbig. Den endelige fortegnelse vil fremgå af Aalborg Kommunes hjemmeside.
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Bilag:
Udvalg - medlemmer og stedfortrædere.docx
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Punkt 8.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny
Kærvej/Asylvej, Kærby (1. forelæggelse)
2017-054248
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 3.028.
forslag til Lokalplan 3-1-104.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 3-1-104
Kommuneplantillæg 3.028
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplan 3-1-104 samt kommuneplantillægget 3.028 er udarbejdet for at muliggøre en omdannelse af det
tidligere plejehjem, Kærby Hvilehjem, til almene boliger. Kærby Hvilehjem har været anvendt som plejehjem
indtil 2015, og der ønskes nu at etablere ca. 28 almene boliger fordelt på 3 etager. Eksisterende bygning
rives ned og en ny bygning opføres på samme byggefelt.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplanen muliggør i dag en bebyggelsesprocent på 50 for etageboliger, men med den eksisterende
bygning på ejendommen er der en bebyggelsesprocent på ca. 80. Med kommuneplantillægget 3.028 ændres
bebyggelsesprocenten i kommuneplanramme 3.1.B1 Kærby derfor til 80, da omfanget af den nye bygning
svarer cirka til den eksisterende.
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Høringsperioden sættes til 4 uger, da der opføres en bygning på samme byggefelt som eksisterende
bygning og med ca. samme bebyggelsesprocent som eksisterende. Derfor vurderes omfanget af
kommuneplantillæggets indhold at være uden væsentlige ændringer og høringsperioden kan afkortes fra de
8 uger.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen stiller en række vilkår til bebyggelsens omfang, der skal sikre, at den nye bebyggelses skala er
indpasset omgivelserne. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse med ca. 28
lejligheder i 3 etager. Den maksimale højde sættes til 11,0 meter, og bygningen skal placeres på den
eksisterende bygnings byggefelt. En del af den eksisterende bygning er bevaringsværdig, men for at
muliggøre realiseringen af den nye bygning rives den ned.
Lokalplanen skal sikre, at opførelsen af den nye bygning sker med afsæt i Kærbys karakteristiske byggestil,
kaldet "Kærbyhusene”. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om bebyggelsens arkitektur og hvilke
materialer bebyggelsen skal opføres i. Lokalplanen fastsætter desuden, at der skal være fælles udendørs
opholdsarealer med en grøn karakter i nær tilknytning til boligerne, samt at beplantning mod Ny Kærvej og
træet, hestekastanjen, i gårdrummet skal bevares. Dermed bevares områdets grønne karakter.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Asylvej.
Der sker en reducering i antal af parkeringspladser i forhold kommuneplanens norm, som foreskriver 1,5 pplads pr. bolig. Normen i lokalplanen ændres til 1,2 p-plads pr. bolig. Det vurderes, at lokalplanområdet
ligger bynært, da der er gode stiforbindelser til midtbyen, bl.a. via Østeråstien og langs jernbanen. Ligeledes
indrettes der gode forhold for cykelbrugere med gode parkeringsforhold og f.eks. cykelplejestation og
vaskeplads. Derfor reduceres der i p-normen i denne lokalplan.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.028 for almene boliger, Ny KærvejAsylvej, Kærby
Udkast til Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej-Asylvej, Kærby

Magistraten

Møde den 12.02.2018
kl. 09.00

Side 23
4 afaf479

Magistraten

Punkt 9.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv,
Kollegievej, Vejgård (1. forelæggelse)
2015-032906
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.054.
forslag til Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård.
miljørapporten for Lokalplan 4-1-112 og Kommuneplantillæg 4.054.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 10.november 2016 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 16. november – 14. december 2016.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten i møde 24. august 2017 (punkt 4).
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-112
Kommuneplantillæg 4.054
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for en bæredygtig byfortætning på hjørnet af
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmvej, hvor beliggenheden i vækstaksen og på den kommende
+BUS-rute generelt skaber et nyt byudviklingsperspektiv for hele bydelen, - et gradvist skifte fra forstad til
mere tæt by. I tråd med ambitionerne om at skabe gode rammer for en mere bæredygtig mobilitet er det
samtidig målet, at hjørnebebyggelsen skal understøtte dannelsen af et urbant mobilitets knudepunkt, der kan
medvirke til at sikre et attraktivt byliv omkring den kommende +BUS-station ved Grønlandstorv.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 4.054 er dels udarbejdet med henblik på at muliggøre udvidelse af det eksisterende
bydelscenter Grønlands Torv til også at omfatte lokalplanområdet, herunder at forøge arealrammen for
2
2
detailhandelen i bydelscentret fra 5.500 m til 6.500 m .
Forud for kommuneplantillægget er der udarbejdet en detailhandelsanalyse, som sandsynliggør, at der er et
behov for dagligvarebutikker, da lokalområdet og oplandet hertil er underforsynet med dagligvarer. Derfor er
der omsætningsgrundlag for et udvidet bydelscenter.
Endvidere udlægges en ny kommuneplanramme ”4.1.C3 Ved Grønlands Torv” for lokalplanområdet, der vil
muliggøre anvendelse til bl.a. boliger og erhverv, samt at nye bygninger må opføres i op til 15 etager og med
en maks. højde på 50 m. Bebyggelsesprocenten i den nye ramme øges til maks. 280 (mod tidligere 50%).
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Endelig omfatter kommuneplantillægget ændringer i henholdsvis retningslinjen for byudviklingsområder,
”2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål”, hvor det nye byudviklingsområde er tilføjet, samt ændringer i
retningslinje for højhuse ”5.1.3 Højhuse”, som er tilføjet mulighed for at opføre et højhus i lokalplanområdet.
Kommuneplanens retningslinjer om højhuse foreskriver, at der skal foretages en konsekvensvurdering af
højhusprojekter, f.eks. hvad angår skygge og vind. Højhuskonsekvensvurderingen indgår i forslaget til
lokalplanen under øvrige bilag.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet omfatter en pt. ubebygget hjørnegrund, som har været udbudt til salg af Aalborg
Kommune, i første halvdel af 2017.
I tråd med vinderprojektet ’KOA’ giver lokalplanen mulighed for at opføre en kompakt bebyggelse, i et mix af
butikker, erhverv og boliger. Hjørnebebyggelsen disponeres i udgangspunktet som en klassisk
karrébebyggelse (i 6-8 etager), der ligger indpasset lidt tilbagetrukket fra Kollegievej og er lavest mod nabokollegier.
I karréens nord-vestlige hjørne gives mulighed for opførelse af et højhus i op til 15 etager, med en maksimal
bygningshøjde på 50 m.
Med lokalplanen lægges der vægt på at sikre, at den nye bebyggelse fremstår som et markant arkitektonisk
fyrtårn. I den forbindelse stilles krav om, at facader mod omgivende veje fremstår i tegl, og der stilles f.eks.
særlige krav til udformning af den del af øst-facaden, som rummer parkering i konstruktionen.
Lokalplanen stiller krav om publikumsorienterede funktioner i bebyggelsens stuetager, mod henholdsvis
Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej samt Kollegievej. Mod Kollegievej disponeres endvidere med
et ankomstareal med mulighed for parkering, primært tiltænkt kunder til butiksarealerne i bygningens laveste
niveau (0), der grundet grundens skrånende terræn får indgang mod nord (pt tiltænkt en dagligvarebutik).
Endelig vægtes det højt at sikre, at det fremtidige byrum omkring hjørnet i form af en let hævet
’landskabstrappe’, både bliver et urbant knudepunkt og et rart mødested med grønne kvaliteter, som vil
understøtte flows og byliv i relation til den fremtidige +BUS-station. Som led i udarbejdelse af lokalplanen er
der jf. kommunens højhuspolitik udarbejdet sol/skygge-analyser og vindstudier, hvor sidstnævnte bl.a. har
medført krav om indpasning af læskabende beplantning på særlige udsatte steder ved foden af den relativt
høje bebyggelse.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 13 (fra august 1964), som udlægger området til primært
offentlige formål, herunder kollegier mv. Byplanvedtægten ophæves i sin helhed for det område, der er
omfattet af nærværende lokalplan 4-1-112 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i ovennævnte lov.
Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når det endelig bygge- eller
anlægsprojekt er kendt, kan det det dog vise sig at udløse en screening for en vurdering af, om projektet har
en væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
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Gennemførelse af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at det gennemførte kommunale udbud og
den forbundne indtægt kan endelig realiseres.
Som led i den forestående +BUS-planlægning, skal der koordineret med +BUS-anlægsprojektet etableres et
nyt lyskryds ved Kollegievej. Udgiften hertil afholdes af +BUS-projektet.
Endvidere har Aalborg Kommune i forbindelse med salget reserveret støttekvoter til almennyttigt byggeri til
2
2
brug på grunden, svarende til ca. 10.000 m med et maksimalt rammebeløb på 19.370 kr. pr. m inkl. moms
og inkl. energitillæg.

Magistraten

Møde den 12.02.2018
kl. 09.00

Side 27
4 afaf579

Magistraten
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.054 for området ved hjørnet af Sohngårdsholmsvej og
Universitetsboulevarden
Udkast til Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård
Højhuskonsekvensanalyse for bebyggelse med boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård
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Punkt 10.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.037 og Lokalplan 1-2-115 Boliger mm., Engvej,
Østergade, Cementvej og Kortegårdsvej, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2.
forelæggelse)
2015-004228
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.037 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 1-2-115 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I rammeområde 1.2.D7 ændres den maksimale bebyggelsesprocent i Zone 1 fra maks. 108 til
maks. 100.
Forslag til ændringer i lokalplan
For bedre at sikre byggeriets indpasning i området anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at indsigelser
vedrørende højder, etager og boligtype langs Cementvej imødekommes ved at sænke bygningshøjden fra 12
til 8,5 meter og sikre, at der udelukkende kan opføres tæt-lav boliger i byggefeltet langs Cementvej.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Baggrund og formål” konsekvensrettes overslag over forventet antal boliger i
lokalplanområdet fra ca. 56 til ca. 50.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold”: Tekst vedr. bebyggelsens omfang og forventet antal boliger
indenfor lokalplanområdet konsekvensrettes fra en bebyggelsesprocent på ca. 108 til ca. 100
og forventet ca. 50 boliger (nye og eksisterende). Tekst vedr. bebyggelsen langs Cementvej
konsekvensrettes til der maks. kan opføres 2 etager. Visualiseringen, der viser volumenstudie
af fremtidig bebyggelse langs Cementvej og Østergade set fra nordøst udgår. illustration, der
viser princip for nedtrapning af bebyggelse langs Cementvej fra 3 til 2 etager udgår. Illustration
der viser skyggediagram erstattes med en ny, hvor bebyggelsen langs Cementvej er maks. 2
etager.
I afsnittet ”Anden planlægning – Kommuneplan” konsekvensrettes antallet af forventede nye
boliger samt bebyggelsesprocent.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 3.1 ændres bestemmelsen så der kun kan opføres tæt-lav boliger i byggefeltet langs
Cementvej.
I pkt. 5.1 ændres bebyggelsesprocenten fra 108 til 100 og i byggefeltet langs Cementvej ændres
m2 fra maks. 1.100 til maks. 800.
I pkt. 5.2 ændres bestemmelsen så der maks. kan opføres 2 etager langs Cementvej.
I pkt. 5.3 slettes: ”Top Murkrone, hvor der må opføres maks. 2 etager langs Cementvej jf. Kortbilag
2 må ikke overstige tagryggen på den eksisterende nabobebyggelse, ejendommen Cementvej
1.”
I pkt. 8.2 tilføjes: ”Vendeplads med fri og uhindret adgang for lastbiler og øvrig trafik fra
Kortegårdsvej skal etableres i delområde B jf. Kortbilag 2.”
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 nedjusteres det maksimale etageantal fra 3 til 2 etager i hele byggefeltet langs
Cementvej.
På Kortbilag 2 fjernes markering af passage mellem byggefeltet langs Cementvej og
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ejendommen Cementvej 1 uden for lokalplanområdet.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end
dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring
i henhold til Lov om planlægning.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget behandlede/godkendte startredegørelse i møde 13. august 2015 (punkt 10).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 24. august 2017 (punkt 6)
Magistratens møde 4. september 2017 (punkt 2)
Byrådets møde 11. september 2017 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 15. september til og med 10. november 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-115
Kommuneplantillæg 1.037
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er udviklet i dialog med en privat bygherre.
Området, som ligger ved én af de kommende indfaldsveje til den nye bydel Stigsborg Havnefront, rummer i
dag en spredt bebyggelse med ældre erhvervs- og boligbebyggelser, fremstår nedslidt og ønskes
revitaliseret og omdannet til et nyt boligområde med mulighed for miljøvenlige byerhverv.

Magistraten

Møde den 12.02.2018
kl. 09.00

Side 31
3 afaf779

Magistraten

Intentionen er at styrke byrummet og den bymæssige karakter langs Østergade og Engvej ved, blandt andet,
at give mulighed for at der kan opføres nybyggeri der i skala er tilpasset de omkringliggende etage- og
villabebyggelser uden for lokalplanområdet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget vedrører rammeområde 1.2.D7 Østergade m.fl. det ændrer følgende:



Kommuneplantillægget udpeger en ny zone – zone 1, hvor der kan opføres karrébebyggelse med en
gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 100.

Bebyggelsesprocenten i rammeområdet er i dag reguleret i kommuneplanens Bilag K, faktiske
byggemuligheder, på enkeltejendomme. Derudover gælder en bebyggelsesprocent på maks. 30 for åben-lav
byggeri og maks. 50 for øvrig bebyggelse.
Ved at hæve bebyggelsesprocenten for en del af rammeområdet muliggøres det, at der kan opføres
nybyggeri, som er tilpasset den eksisterende nabobebyggelse langs Engvej, Østergade og Cementvej. Dette
er i øvrigt i overensstemmelse med rammens mål om at forstærke den bymæssige karakter langs Østergade
som en af de primære indfaldsveje til Midtbyen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en karrélignende boligbebyggelse langs Engvej,
Østergade og Cementvej, som omkranser et centralt gårdrum.
Derudover tillades der miljøvenlige byerhverv, som er forenelige med boliger i stueetagen langs Østergade
og Engvej, som for eksempel butikslignende formål, kontorer og service mm.
Der lægges vægt på, at bebyggelsen i lokalplanområdet skal være med til at definere overgangen mellem
den tætte by og villaområdet nord for lokalplanområdet. Ny bebyggelse skal understøtte oplevelsen af
Østergade som en bygade med sluttet randbebyggelse og styrke den visuelle karakter ved hjørnet
Østergade/Engvej, som bliver én af de fremtidige indfaldsveje til den nye bydel Stigsborg Havnefront.
Der er store terrænforskelle inden for lokalplanområdet især langs Engvej. Derfor er der indarbejdet
bestemmelser, som skal sikre at nyt byggeri indpasses i landskabet og i forhold til den eksisterende
bebyggelse uden for lokalplanområdet langs Engvej og Cementvej.
2

Der kan opføres 4.000 m bebyggelse i området i 2-3 etager og bygningshøjder tilpasset nabobebyggelsen
uden for lokalplanområdet langs Engvej og Cementvej. Der lægges vægt på, at bebyggelsen samlet set
fremstår varieret i form af blandt andet skift i etageantal tilbagetrækninger og andre visuelle virkemidler.
Området skal vejbetjenes fra Kortegårdsvej.
Der lægges vægt på, at bebyggelsens gårdrum prioriteres til frodige grønne opholdsarealer. I de mindre
solfyldte arealer i gårdrummet kan der indrettes parkeringspladser. Der er fastlagt en reduceret
parkeringsnorm for området svarende til 1 p-plads pr. bolig pga. midtbynær beliggenhed, god forsyning med
kollektiv trafik og placering ved hovedcykelsti.
Lokalplanområdet er støjbelastet med trafikstøj fra Engvej og Østergade, hvorfor der er særlig fokus på
håndtering af trafikstøj i lokalplanen. Blandt andet stilles der i lokalplanens bestemmelser krav om
overholdelse af de gældende støjgrænser samt etablering af ikke-støjbelastede fælles og private rekreative
opholdsarealer.
En realisering af lokalplanens indhold forudsætter, at en del af det offentlige vejareal Kortegårdsvej
nedlægges. Sideløbende med offentliggørelsen af planforslagene har der været foretaget en partshøring
vedr. nedlæggelse af ovennævnte areal.
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I lokalplanen kan der ikke medtages bestemmelser om etablering af en grundejerforening, da der er tale om
etagebyggeri, jf. Planloven. Det er aftalt med bygherre, at der skal tinglyses en deklaration om medlemspligt
i en ejerforening, som skal varetage etablering og drift af fællesanlæg.
Derudover er det aftalt med bygherre, at der skal tinglyses en fælles brugsret for områdets beboere til de
parkeringspladser, der etableres inden for lokalplanområdet.
Sammenhæng med anden planlægning
Langs Engvej er lokalplanens afgrænsning trukket ca. 3 meter tilbage fra vejen. Her er der reserveret areal til
en fremtidig cykelsti langs Engvej som blandt andet skal betjene Stigsborg Havnefront.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”:
Integrering af miljøhensyn i planen:
Den væsentligste miljøpåvirkning i planlægningen er støjpåvirkningerne fra trafikken Østergade og Engvej.
Der er redegjort for disse støjpåvirkninger i både lokalplanen og miljørapporten, hvor der er en række
forudsætninger der skal være opfyldt, før det kan lade sig gøre at etablere og ibrugtage boliger i området.
Det er både i forhold til selve byggeriet og i forhold til bebyggelsens opholdsarealer. I forbindelse med en
byggesagsbehandling for et konkret projekt, skal det dokumenteres, at de fastsatte krav og forudsætninger
kan overholdes.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Enkelte af de indsigelser og bemærkninger der er kommet i offentlighedsfasen omhandler trafikstøj fra
Østergade og Engvej, der ovenfor er peget på som den væsentligste miljøpåvirkning. Der er redegjort for
emnet i lokalplanen og miljørapporten, og der er fastsat en række forudsætninger, der skal opfyldes for at
kunne bygge boliger på arealet.
Ud over disse emner er der kommet indsigelser og bemærkninger der omhandler bekymringer og forhold,
der ikke reguleres i lokalplanen. Det omhandler særligt trafikbelastning og parkering i nærområdet, hvor der
er en bekymring for, at presset på det omgivende vejnet og parkeringsmuligheder bliver forstærket, hvis det
nye byggeri realiseres. I behandlingen af indsigelserne har kommunen forholdt sig til disse emner også.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Der er ikke fremsat alternativer til planen ud over 0-alternativet.
Ved 0-alternativet kan den eksisterende anvendelse til boliger og erhverv fortsætte som i dag og der kan
ikke opføres en sammenhængende randbebyggelse i op til 3 etager mod Østergade og Engvej inden for
lokalplanområdet.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
De væsentlige miljøpåvirkninger vil blive behandlet i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling for
et byggeri i området. Lokalplanens bestemmelser danner grundlag for de krav der stilles i
byggesagsbehandlingen. Herunder at der foreligger den tilstrækkelige dokumentation for eksempelvis
støjpåvirkning.
Økonomi
Kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af en del af det nedlagte offentlige vejareal Kortegårdsvej.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.

Ann Juulsgaard Sørensen, Østergade 73, 9400 Nørresundby
Marie N.K. Guldberg Nielsen, Østergade 82, 9400 Nørresundby
Else og Villi Tuure, Cementvej 2, 9400 Nørresundby
Frank Rasmussen, Østergade 76, 9400 Nørresundby
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pernille og Martin Lauersen, Østergade 86, 9400 Nørresundby
Lisbeth, Morten og Niels Erik Hosbond, Cementvej 1, 9400 Nørresundby
Ejeren af Søndre Kongevej 12, 9400 Nørresundby
Morten Lindsgaard, Cementvej 3, 9400 Nørresundby
Anette Valentin, Østergade 74B, 9400 Nørresundby
Randi Christensen, Cementvej 8, 9400 Nørresundby

Hovedtemaerne i henvendelserne omhandler bygningshøjder, bebyggelsesstruktur, trafikale forhold og
trafikstøj.
Henvendelserne er behandlet i vedlagte bilag ” Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger –
Kommuneplantillæg 1.037 og lokalplan 1-2-115, Boliger m.m., Engvej, Østergade, Cementvej og
Kortegårdsvej, Nørresundby Midtby”
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby
Forslag til Lokalplan 1-2-115 Boliger mm, Engvej, Østergade, Cementvej og Kortegårdsvej, Nørresundby
Midtby (med miljørapport)
Indsigelser i samlet PDF
Besvarelse af indsigelser vedr. lokalplan 1-2-115
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Punkt 11.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.025 og Lokalplan 6-3-107, Boliger, Carl Nielsens
Vej, Frejlev (2. forelæggelse)
2017-032616
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 6.025 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 6-3-107 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan
For at præcisere byggemulighederne i delområde B anbefaler By- og Landskabsforvaltningen følgende
tilføjelser til lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.1 ændres teksten under Delområde B til: ”Bebyggelsesprocent maks. 50. Det svarer til en
byggeret på 11.425 m2 , som fordeles med 2.700 m2 i de tre vestlige byggefelter og 3.325 m2 i det
østligste byggefelt. En byggeret der ikke udnyttes fuldt ud i ét byggefelt kan i begrænset omfang
overføres til andre byggefelter i delområde B”

I pkt. 5.3 tilføjes for delområde B: ”Al bebyggelse inden for delområde B skal opføres inden for de
fire byggefelter”
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 9. november 2017 (punkt 3)
Magistratens møde 20. november 2017 (punkt 5)
Byrådets møde 27. november 2017 (punkt 6).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 1. december 2017 til og med 26. januar 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-3-107
Kommuneplantillæg 6.025
Oversigtskort

Formål, baggrund og fakta
Formålet med planerne er at give mulighed for etablering af den sidste del af boligområdet øst for Griegsvej.
Planerne giver mulighed for boligbebyggelse i form af parcelhuse i den nordlige del af området og
etageboliger i den sydlige del af området op mod Nibevej.
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Fakta – planerne giver mulighed for:
64 parcelhusgrunde i den nordlige del af området.
Ca. 80 etageboliger i to etager i den sydlige del af arealet.
Planerne bygger på de eksisterende strukturer, der har været tænkt fra 1. etape. Stamvejen Griegsvej som
fordelingsvej, boligveje herfra samt interne stier til de bløde trafikanter som sikker skolevej mv.
Kommuneplantillæggets indhold
Den eksisterende kommuneplanramme 6.3.B7 for boligområdet vest for skolen udvides til også at omfatte
det område, som lokalplan 6-3-107 omfatter. Kommuneplanrammen giver mulighed for
parcelhusbebyggelse, og længst syd på ved Nibevej er der mulighed for etagebebyggelse i 2 etager. Som en
konsekvens af at boligområdet udvides, ændres retningslinje 2.1.1 Egentlig Byudvikling og byformål, så den
udvides med det samme areal. Tilsvarende udgår arealet af retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af boligbebyggelse i området mellem Griegsvej og Frejlev skole,
som det har været intentionen i den overordnede planlægning og med etableringen af Griegsvej i 2013.
I den nordlige del af området gives der mulighed for åben-lav bebyggelse med i alt 64 grunde. I områdets
sydlige del op mod Nibevej gives mulighed for etagebebyggelse i 2 etager.
Udstykningens struktur og principper lægger sig op ad det eksisterende område ved Griegsvej mod nord, så
der tegner sig en samlet struktur og sammenhæng i området. Der er fokus på at sikre en åbenhed i området,
hvor der arbejdes med udsigtslinjer og grønne kiler mellem byen og fjorden/engene.
De grønne kiler etableres i varierende bredde, hvilket åbner mulighed for varierede fri- og opholdsarealer.
Særligt den grønne kile i områdets østlige afgrænsning op mod skolen vil få en central funktion, med
stiforbindelse fra Nibevej og videre til boligområder, skole og fritidsaktiviteter. Ved Nibevej og ankomsten til
området bliver der et større fri- og opholdsareal, som ligger med let adgang fra både parcelhuse,
etageboliger og stiforbindelser. Dette areal omfatter blandt andet den gamle frugthave fra den oprindelige
gård på stedet – en frugthave, der skal bevares i forbindelse med realisering af projektet.
Der er endvidere lagt vægt på at sikre sammenhæng og forbindelse i de interne stier mellem
lokalplanområdet og naboområderne – ikke mindst skole- og fritidsområdet omkring Frejlev skole.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Carl Nielsens Vej som
nyt vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området iflg. lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

LE34, på vegne af bygherre John Bo Nielsen, Projekt Gruppen A/S
Lene og Kjeld Larsen, Griegsvej 116, 9200 Aalborg SV
Grundejerforeningen Griegsvej
Frejlev Samråd v/Ruth Christensen
John Bo Nielsen, Projekt Gruppen A/S
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Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1a. Bemærkning fra LE34 vedrørende beskrivelse af byggeretter
Der ønskes bedre mulighed for at håndtere forskellige størrelser af ejendomme (forskellige projekter) inden
for delområde B – f.eks. udstykning i sokkelparceller. Bebyggelsesprocenten på 50 for delområde B
fastholdes, men ønskes fordelt på konkrete byggeretter i de fire byggefelter, der er i delområde B. En
2
2
bebyggelsesprocent på 50 svarer til en byggeret på 11.425 m . Denne fordeles med 2.700 m i hver af de tre
2
vestligste byggefelter, mens det østligste, der er lidt større, får en byggeret på 3.325 m . En byggeret, der
ikke udnyttes i ét byggefelt kan i begrænset omfang overføres til andre byggefelter i delområde B. Alt byggeri
skal opføres inden for byggefelterne. Det forslås endvidere, at det i lokalplanens punkt 4.1 tilføjes, at der kan
ske udstykning i sokkelparceller.
Svar: Delvis imødekommet.
Lokalplanens punkt 5.1 vedr. bebyggelsesprocent suppleres med fordeling af byggeretter inden for de fire
byggefelter i delområde B. Den samlede bebyggelsesprocent inden for delområde B fastholdes uændret til
50. Der ændres ikke på lokalplanens punkt 4.1 vedr. udstykning, da det med eksisterende bestemmelse
allerede er muligt at udstykke til f.eks. sokkelparceller.
1b. Bemærkning fra LE34 vedrørende altaner på etageboliger
Der ønskes mulighed for at altaner må rage ud over byggefelterne i delområde B, så fremtidige bygningers
facader kan placeres langs byggefelternes afgrænsning. Det giver mulighed for at skabe mere plads mellem
bebyggelserne inden for byggefelterne.
Svar: Ikke imødekommet.
Det fastholdes, at al bebyggelse inkl. altaner skal placeres inden for byggefeltet. Det sikrer åbenheden i
bebyggelsen og de grønne kiler mellem byggefelterne, hvilket er et gennemgående element i planen.
2a. Bemærkning fra Lene og Kjeld Nielsen vedrørende områdets udnyttelse
Mener generelt der er tale om en meget offensiv lokalplan med færre og mindre grønne kiler end tidligere
etaper samt mindre grunde. Områdets kvalitet har netop været større grunde og mange fine grønne kiler, der
sikrer luft mellem bebyggelserne og fine kig mod fjorden og landskabet. Det frygter vi går tabt med
2
2
grundstørrelser ned til 700 m mod 800 m i tidligere planer. 135 nye boligenheder er mange.
Det store fællesområde vest for boldbanen mener de ikke er egnet til fællesområde for hele Griegsvejområdet. Der har været store udfordringer med regnvand på arealet og videre ned på vores grunde, hvorfor
det har været nødvendigt med diverse tiltag. Meget usikre på om det er tilstrækkeligt, hvilket vil betyde at
området ikke kan fungere som fællesareal for hele området. Der bør således tænkes flere store
fællesområder ind i området ved Carl Nielsens Vej.
På grund af det kraftige niveaufald henstiller de til, at det ikke bliver muligt at bygge i halvanden plan i op til
8,5 meter. Det vil give gener i form af skygge og indkig. Derfor ønskes også at den grønne kile mellem
Griegsvej 108-116 og grundene mod syd øges. Er desuden bange for gener fra stærkt lys fra billygter på
stikvejene mod syd og ved parkering ved de nærmeste huse. Henstiller til at grundenes placering revurderes
for at undgå dette.
Mener ikke etagebyggeriet passer ind i området. Der er stor risiko for skyggepåvirkning fra de høje
bygninger, som ligger på det højeste punkt i lokalplanområdet. Endvidere vil etagebyggeriet tage det flotte
kig mod Limfjorden fra Nibevej.
Der henstilles til, at der sikres udviklingsmuligheder for skole og fritidsanlæg i tilknytning til de nuværende
faciliteter. Det er store aktiver for byen og kan derfor have behov for et større areal.
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Håber at man vælger en strategi med at byggemodne mindre udstykninger ad gangen (i stedet for hele
området), så der ikke kommer et område med mange ubebyggede grunde, som er triste at se på.
Svar: Ikke imødekommet.
Overordnet set bygger lokalplanen for Carl Nielsens Vej på de samme principper som de foregående
lokalplaner på Griegsvej. De gennemgående grønne kiler særligt i nord-sydgående retning men også i østvestlig retning er vigtige her – både som grønne kiler, udsigtskiler, opholdsarealer og som korridorer for det
interne stinet i hele området, der skal sikre en sammenhæng til skole- og fritidsområdet og byen. Når veje og
stier i området er etableret vil det således være muligt at bevæge sig ad interne stier til skole og til den
2
2
kommende krydsning af Nibevej. Grundstørrelserne i området varierer mellem ca. 750 m og 1.200 m , så
der er en stor variation.
Et af de gennemgående principper i hele området er det store fællesareal centralt i udstykningen. Et
fællesareal til glæde for alle husstandene, hvor de særlige funktioner kan placeres. Her ud over skulle de
lokale fællesarealer være i de grønne kiler rundt omkring i udstykningen. I lokalplanen for Carl Nielsens Vej
er der ud over de muligheder kilerne giver et større fællesareal i form af den gamle frugthave mod sydøst,
som kommer til at ligge som et centralt sted ved ankomst til området som blød trafikant.
I forhold til etageboligerne mod Nibevej holdes de i to etager med en maksimal højde på 9,5 meter for at
minimere de eventuelle indsigts- og skyggegener, der kunne opstå mellem etagebebyggelsen og
parcelhusene. Der vil være minimum 19 meter fra den nærmeste facade på etagebebyggelsen til skel ved
parcelhusene – ni meter vejareal og ti meter beplantningsbælte. Det vil minimere risikoen for de nævnte
gener. Etagebebyggelsen skal placeres inden for de fire angivne byggefelter, som er planlagt ud fra blandt
andet at fastholde områdets struktur med de langstrakte grønne kiler. Udsigten mod Limfjorden sikres på
den måde, men vil selvfølgelig ikke være som i dag, hvor der er landbrugsareal.
Bebyggelse i området til parcelhuse svarer til byggemulighederne i den øvrige del af Griegsvej og mange
parcelhusområder i øvrigt. I de dele af området hvor der er store terrænspring opfordres til at bygge i
forskudte plan eller i såkaldte parterreplan. Som angivet i lokalplanen er parterreplan et stueplan og et
udnyttet kælderplan til den side, hvor terrænet er lavest. Ved sådanne byggerier er fastsat en maksimal
bygningshøjde på 6,5 meter, for at minimere indsigts- og skyggegener. Eventuelle andre gener som f.eks.
billys er vanskelige at planlægge sig ud af. Så længe området er meget åbent kan der være gener, men når
det er bebygget og hække/træer vokser op, vil risikoen for gener være meget begrænset.
Der var tidligere afsat et areal til skoleudvidelse, hvilket var angivet i blandt andet den tidligere
kommuneplanramme. I forbindelse med den nuværende planlægning er det undersøgt nærmere og
Skoleforvaltningen har vurderet det fremtidige behov. På den baggrund er det reserverede areal taget ud og
indgår derfor i disponeringen af området til boligbebyggelse.
Udbygningstakten i området er op til bygherre – det er ikke et kommunalt anliggende. Men det der typisk
sker – og er sket i området ved Griegsvej – er at byggemodningen deles op i mindre etaper.
2b. Bemærkning fra Lene og Kjeld Nielsen vedrørende afledning af regnvand
Stikvejen med Griegsvej 108-132 som ligger lige nord for den nye udstykning har været meget plaget af
oversvømmelser. Der er nu etableret regnvandsbassin, som vi håber kan afhjælpe de største problemer. Vi
mener dog, at det også er nødvendigt at etablere mindre volde eller lignende, som kan forsinke regnvand,
som ved kraftigt regnvejr strømmer ned af bakken fra syd mod vores huse, haver og vejen. Vi kan frygte det
bliver værre, når det nye område bebygges og mere areal får fast belægning. Mener ikke det nye
regnvandsbassin ved Ny Nibevej har vist sig tilstrækkeligt. Kommunen er derfor nødt til at tænke flere
løsninger ind i forhold til overfladevand/regnvandshåndtering, så de lavest liggende grunde ikke gentagne
gange risikerer oversvømmelser og glæden ved at bo her ødelægges.
Svar: Taget til efterretning.
Det er korrekt, at der har været store problemer med overfladevandet i området, hvilket i særdeleshed har
givet store gener på den nævnte stikvej. En af udfordringerne har været dræningen i forbindelse med den
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nye boldbane. Problemet i forhold til boldbanerne skulle være løst. I forhold til udviklingen af hele
boligområdet er bygherre opmærksom på problematikken og arbejder på at sikre, at det er i orden – der er
blandt andet arbejdet meget med dræning.
I forhold til regnvandshåndteringen er der arbejdet med én samlet løsning for hele området.
Regnvandsbassinet på arealerne mod Ny Nibevej skal således fremadrettet håndtere vandet fra hele
området. Det burde således ikke være nødvendigt med supplerende lokale løsninger inde i udstykningen.
Men der vil være opmærksomhed på, at der etableres tilstrækkelige løsninger, så der ikke opstår problemer
for de enkelte grundejere.
2c. Bemærkning fra Lene og Kjeld Nielsen vedrørende adgangsforhold
Det bør tænkes ind i lokalplanen, at der som en del af byggemodningen skal etableres fortov samt belysning
ved hovedvejen Griegsvej op mod Nibevej for at sikre trygge forhold for gående. Det er blandt andet denne
vej, vi og vores børn skal gå, når vi skal op til bussen på Nibevej. Særligt ved aftentide føles det at være med
livet på spil at gå her. Det er mørkt, bilerne kører 60 km/t, og man må gå i rabatten. Det er ikke foreneligt
med det familievenlige koncept, som områdets bebyggelse lægger op til.
Svar: Ikke imødekommet.
Hele strukturen i området bygger på, at det ikke skal være nødvendigt at komme ud på stamvejen Griegsvej
som blød trafikant. Det er meningen, at man ad det interne stinet skal kunne nå sikkert til skole,
fritidsaktiviteter, bussen og byen. Det fungerer selvfølgelig først 100%, når området er udbygget og stierne er
etableret.
Siden udbygningen af Griegsvej-området startede, har det været et af de gennemgående principper, at der
var en adskillelse af de bløde og de hårde trafikanter.
2d. Bemærkning fra Lene og Kjeld Nielsen vedrørende en gammel brønd
Op mod den sydøstlige del af Griegsvej 116 er placeret en gammel brønd. Den har en højde på ca. 1 meter.
Den er meget uskøn at kigge på, men endnu værre giver den ind i mellem ubehagelige og meget generende
lugtgener af kloak. Henstiller til at brønden nedlægges og fjernes.
Svar: Taget til efterretning.
Brønden er placeret i den grønne kile i forbindelse med den afskærende spildevandsledning, der løber i
gennem området ved Griegsvej. Henvendelsen gives videre til Kloak, så der kan sættes driftsfolk på
opgaven, hvis der er et problem.
3a. Bemærkning fra Grundejerforeningen Griegsvej vedrørende etablering af fortov og lys langs stamvejen
Griegsvej
Etablering af et fortov langs østsiden af stamvejen Griegsvej vil sikre en sikker skolevej for de børn, der
kommer til at bo på Carl Nielsens Vej. Det vil sikre, at områdets børn kan komme i skole ad fast underlag.
Ved at føre fortovet ned til den næste stikvej (nr. 108-132) vil også børnene her kunne komme til skole ad
fast underlag. Det har de ikke mulighed for på nuværende tidspunkt, uden at skulle direkte ud på stamvejen
uden lys. Etablering af lys på stamvejen fra Nibevej i syd til 90 graders svinget mod nord vil være at
foretrække.
Med etableringen af Griegsvej er der opstået en ny gå- og motionsrute i Frejlev. Griegsvej benyttes af
mange forskellige borgere fra tidlig morgen til sen aften. For at tilgodese de bløde trafikanter, vil etablering af
et fortov med belysning øge trafiksikkerheden på stamvejen.
Svar: Ikke imødekommet.
Hele strukturen i området bygger på, at det ikke skal være nødvendigt at komme ud på stamvejen Griegsvej
som blød trafikant. Det er meningen, at man ad det interne stinet skal kunne nå sikkert til skole,
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fritidsaktiviteter, bussen og byen. Det fungerer selvfølgelig først 100%, når området er udbygget, og stierne
er etableret.
Siden udbygningen af Griegsvej-området startede, har det været et af de gennemgående principper, at der
var en adskillelse af de bløde og de hårde trafikanter.
3b. Bemærkning fra Grundejerforeningen Griegsvej vedrørende etablering af lys langs Nibevej
Lokalplanens interne stier løser ikke det nuværende problem med manglende lys på Nibevej fra Frejlev
Skolevej til indkørslen til Griegsvej. Lys langs Nibevej vil ikke kun være til gavn for gående/løbende/cyklister
fra Griegsvej, men også for børn fra St. Restrup, som pt. har en skolevej uden lys.
Svar: Ikke imødekommet.
Hele strukturen i området bygger på, at det ikke skal være nødvendigt at komme ud på stamvejen Griegsvej
og cykelstien på Nibevej som blød trafikant. Det er meningen, at man ad det interne stinet skal kunne nå
sikkert til skole, fritidsaktiviteter, bussen og byen. Det fungerer selvfølgelig først 100%, når området er
udbygget, og stierne er etableret, hvor der vil være adgang fra områdets sydvestlige hjørne ad en sti med
fast belægning og belysning.
4. Bemærkning fra Frejlev Samråd vedrørende grønne kiler, udsigtslinjer og etageantal
Samrådet synes det er positivt, at der bliver mulighed for at bygge lejligheder, da det mangler i Frejlev.
Samrådet synes, det er godt, at der er taget højde for udsigtslinjer og grønne kiler fra Nibevej til Ny Nibevej,
så det virker som en åben og lys bebyggelse. Det gør det også nemmere at bevæge sig fra de forskellige
områder på Carl Nielsens Vej og Griegsvej uden at skulle ud på trafikerede veje, og dermed medvirke til at
sikre en sikker skolevej.
Samrådet synes, det er positivt, at den nuværende æblehave skal bevares, så der er en sammenhæng
mellem det nye og gamle Frejlev.
Samrådet er orienteret om Projektgruppens ønske om at bygge i tre etager i det østligste byggefelt i
delområde B. I samrådet er der stort flertal for, at dette er ok, under forudsætning af at Projektgruppen i god
tid informerer primært nabogrundene umiddelbart mod nord om eventuelle gener (bl.a. indkig i haverne fra 3.
sal), så grundejerne ikke efterfølgende kan anfægte etagebyggeriet.
Svar: Taget til efterretning.
5. Bemærkning fra Projekt Gruppen A/S vedrørende etageantal
I forlængelse af løbende dialog med Frejlev Samråd og mange af byens borgere fremsendes forslag om, at
der i det østligste byggefelt til etagebebyggelse bliver mulighed for at bygge i tre etager i stedet for to etager.
Bebyggelsesprocenten i delområde B fastholdes på 50 som forudsat i lokalplanen.
Begrundelsen er, at terrænet falder ca. 2,5 meter mod øst i det østligste byggefelt i forhold til de tre øvrige
byggefelter til etageboliger. Det østligste byggefelt er desuden der man møder byens øvrige bebyggelse og
terrænstigningen (bakken) mod syd. Den ekstra etage underbygger mødet med byen og bakken.
Med de tre etager i det østligste byggefelt vil bebyggelsen ikke ændre karakter i forhold til bebyggelserne i
de tre øvrige byggefelter, som alle bygger på princippet med gårdhaver.
I de kommende købskontrakter for parcelhusgrundene mod nord, vil der blive vedlagt terrænsnit, så der er
fuld bevidsthed for køberne om afstande og synsvinkler til lejeboligerne. Desuden etableres
beplantningsbælte mellem etageboliger og parcelhusgrunde for at hindre eventuelle indsigtsgener.
Svar: Ikke imødekommet.
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I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene for området var der en politisk drøftelse af etageantallet for
de etageboliger, der kan etableres i lokalplanens delområde B. I første omgang var det planlagt, at det skulle
være muligt at bygge etageboliger i tre etager, men på baggrund af en politisk drøftelse endte det maksimale
etageantal at være to etager. Dette fastholdes.
Baggrunden er dels etageboligernes placering syd for og højere i landskabet end parcelhusgrundene. Selv
om afstanden mellem etageboliger og parcelhuse er relativt stor og der er krav om beplantningsbælte
imellem dem, er det vigtigt at minimere risikoen for indsigt og skyggepåvirkninger. Dels at reducere
bebyggelsens påvirkning af landskabet, hvor en bebyggelse i tre etager vil virke mere markant og synlig,
ligesom overgangen mellem byen og det åbne land vil være mere voldsom.
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Bilag:
Tillæg - 6.025 til politisk behandling
Bilag - LP 6-3-107 - Samlet pdf af indsigelser
Lokalplan 6-3-107 Forslag til offentlig høring
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Punkt 12.

Godkendelse af Lokalplan 5-2-111 Nyt behandlingscenter, Hammer Bakker,
Storemosevej, Vodskov (1. forelæggelse)
2017-033647
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 5-2-111.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-111
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et nyt behandlingscenter i institutionsområdet
Hammer Bakker.
Lokalplanens indhold
Målgruppen for den nye institution er de borgere, som i dag har et botilbud efter Servicelovens §§ 107-108
på Behandlingscentret Hammer Bakker. Det er opdelt i en hovedbygning på Bodil Hjorts Vej 9 (18
pladser) og to andre afdelinger: Brinken, Storemosevej 22 (5 udslusningsboliger) og Den Rette Opgang,
Gennem Bakkerne 10A (5 pladser) alle i Hammer Bakker. Derudover har behandlingscentret afdelingen
Skovbrynet i Brønderslev (6 pladser).
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Behandlingscentret består af en hovedbygning indeholdende 20 boliger fordelt på 4 boenheder omkring et
samlende tag som rummer fællesfaciliteter, personalerum m.m. (hovedbygning) samt 5 fritliggende huse,
2
som en selvstændig klynge. Byggeriet er i alt ca. 2050 m . Der er mulighed for at udvide med flere
fritliggende boliger.
Den nye institutionsbebyggelse opføres i en lysning i skoven, der dog udvides ved fældning af træer.
Bebyggelsen vil således få sit eget rum i landskabet, og har kun minimal visuel forbindelse til den
omkringliggende eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen opføres med ydervægge i tegl og træ og med
grønne tage.
Bebyggelsen indpasses i landskabet, der er meget kuperet, ved at placere hovedbygningen og de
fritliggende huse i terrænet i forskellige niveauer. Hovedbygningen placeres længst mod øst, hvor terrænet
er mindst kuperet, og de fritliggende boliger placeres vest herfor.
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Storemosevej i den østlige del af lokalplanområdet, hvorfra der etableres
en brand- og servicevej ind i området mod vest.
Der etableres stiforbindelse mellem hovedbygningen og de fritliggende boliger. Stien udformes, så den også
er tilgængelig for gangbesværerede. Området er meget kuperet, og stien har derfor et langstrakt og kurvet
forløb.
Der skal etableres et åbent skovbryn mod syd og vest for at skabe en naturlig overgang imellem
bebyggelsen og den eksisterende skov.
Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for indvindingsopland og kildepladszone til Vodskov
Vandværk, Gl. Vodskov kildeplads.
Grundvandet sikres i forbindelse med planlægningen, etableringen og drift af behandlingscentret. Blandt
andet ved at overfladevand minimeres ved grønne tage, at der anvendes ikke zink, bly eller kobber til
tagrender, at overfladevand ledes til regnbede med filtermuld, at der etableres skybrudssikring, så vand fra
parkering og vej ikke strømmer mod boring i skybrudssituationer, at der stilles krav om dokumentation for, at
multibanen ikke medfører forurening af grundvandet mv.
Fredskov
Hele lokalplanområdet er omfattet af Skovlovens bestemmelser for fredskov. Miljøstyrelsen har den 19.
december 2017 ophævet fredskovspligten på det areal, der er udlagt til byggefelt i lokalplanen, delområde A.
Lokalplan 5-2-106 Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
I 2014 blev der udarbejdet en lokalplan for hele institutionsområdet Hammer Bakker, og der blev fastlagt en
ny fredningsafgrænsning for Hammer Bakker. Med den nye fredning i Hammer Bakker er alle arealer
(delområder), der i fremtiden kan anvendes til bebyggelser og anlæg ikke medtaget i fredningen.
Delområderne er i stedet omfattet af Lokalplan 5-2-106 Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov.
Nærværende lokalplan omhandler delområde U i Lokalplan 5-2-106, der muliggør opførelse af en ny
institution på baggrund af ny lokalplanlægning.
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.
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Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og 2
defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes at kunne påvirke
miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang
med projektet.
Lokalplanen omfatter et projekt på lovens Bilag 2, pkt. nr. 1 d): ”Nyplantning og rydning af skov med
henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.” Der er derfor lavet en miljøscreening af den planlagte
skovrydning. Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og det udløser derfor ikke en
miljøkonsekvensrapport.
Økonomi
Behandlingscentret planlægges, opføres og drives af Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov
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Punkt 13.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
2017-004039
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 7-1-109.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde 22. juni 2017 (punkt 10).
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-109
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en dagligvarebutik og/eller udvalgsvarebutikker inden
for lokalplanområdet. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Rema1000, der ønsker
at etablere en dagligvarebutik på arealet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik og/eller udvalgsvarebutikker på Klarupvej 672
71. Det samlede butiksareal inden for lokalplanområdet må ikke overstige 2.000 m , hvilket er bestemt af
lokalplanområdets størrelse.
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Den ansøgte butik placeres i lokalplanområdets sydøstlige hjørne.
Byggeriet indrettes med butiksindgang og ankomstarealer orienteret mod byens handelsområde på
Klarupvej mod nordvest.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Klarupvej. Vejadgangen er placeret tæt på kurven på
Romdrupvej-Klarupvej. For at der kan tilvejebringes de nødvendige oversigtsforhold ved udkørslen fra
butikken nedsættes den tilladte hastighed på den nærliggende strækning fra 40 til 30 km/t.
Parkering etableres langs butiksfacaden mod nord og vest, og langs lokalplanområdets afgrænsning langs
Klarupvej mod vest, syd og nord. Placeringen af parkeringspladserne sikrer, at ledige pladser er synlige fra
vejen.
Der etableres en trappe fra butikkens nordlige gavl op til Delfistien mod øst. Trappen og sti i forlængelse
heraf skaber sammenhæng mellem butiksområdet og boligbebyggelsen, skole og hal mod øst.
Lokalplanområdet ligger ved den primære ankomst til Klarup, både fra Aalborg og Romdrup. Ankomsten skal
være imødekommende og have kvalitet. Derfor ønskes det at fastholde et venligt og frodigt grønt udtryk
langs Klarupvej. Dette sikres ved etablering af en rabat langs Klarupvej, hvor der etableres hæk- eller
buskbeplantning. I hækken skal der plantes høje enkeltstående træer jævnt fordelt på strækningen langs
Klarupvej. Ved ankomsten til byen vil butikken kunne ses fint imellem hæk og træer.
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 følgende:
 Fjernelse af eksisterende bump udfor den nye vejadgang til lokalplanområdet og retablering af
belægning.
 Etablering af et nyt bump vest for T-krydset Romdrupvej/Klarupvej.
 Ændring af skiltning langs Klarupvej.
 Etablering af sti fra trappe til Delfistien.
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 Lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup
Udkast til udbygningsaftale
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Punkt 14.

Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Ny Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst
(2. forelæggelse)
2016-023743
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 4-10-103 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.1 tilføjes: Byggefeltets afstand mod vejskel til Gulnarevej skal være minimum 6 meter i den
østlige ende og 3 meter i den vestlige ende.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 22. juni 2017 (punkt 7)
Magistratens møde 7. august 2017.
Byrådets møde 14. august 2017 (punkt 8).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. august til og med 13. oktober 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-10-103
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre en sognegård placeret i tæt tilknytning til kirken i
Sønder Tranders.
Sognegården skal primært understøtte kirkens funktioner, men er samtidig tænkt som et naturligt
samlingssted for borgerne i Sønder Tranders. Det er hensigten, at såvel selve bygningen som områdets
friarealer kan anvendes som daglig ramme om fælles sociale og kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet.
Lokalplanens indhold
Projektet for sognegården har sit hovedafsæt i de landskabelige forhold på stedet og det tætte naboskab til
Sønder Tranders Kirke og landsbyen. Sognegården er således formgivet og disponeret, så det på én og
samme tid har sit eget enkle unikke udtryk, men uden at fylde unødigt og 'stjæle' opmærksomhed fra kirken.
Vejadgang skal ske ved etablering af en ny overkørsel til Alfred Nobels Vej. Der gives desuden mulighed for
en eventuel sekundær vejadgang fra Sønder Tranders Bygade.
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Lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen giver bonusvirkning.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Svend Erik Holm & Ellen Rasmussen, Gulnarevej 4, Sønder Tranders
2. Anne Birk Frederiksen og Martin Thaarup Gulnarevej 10 Sønder Tranders
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Svend Erik Holm og Ellen Rasmussen
Bekymring for gavlen mod vest virker for stor og dominerende.
Svar: Taget til efterretning. Det er vurderet at bygningens tilbagetrukne placering på grunden gør at den
ikke virker så dominerende. Desuden er der tale om en afrundet form og ikke en lodret gavl.
Bekymring for, at bygningen placeres for tæt på eksisterende boliger.
Svar: Delvis imødekommet. Vurderingen er, at bygningens placering ikke vil give anledning til hverken
skygge- eller indbliksgener. Desuden vil den kommende beplantning langs Gulnarevej udgøre en visuel
barriere. Lokalplanens bestemmelser tilføjes en minimumsafstand til vejskel på hhv. 6 meter i øst og 3 meter
i vest.
Ønske om at lukke for vejadgang fra Sønder Tranders Bygade pga. stor trafikbelastning og dårlig sigtbarhed.
I stedet foreslås adgang fra Alfred Nobels Vej. Desuden at sti fra kirken udføres som chikane.
Svar: Delvis imødekommet. Vejadgangen skal som udgangspunkt ske fra Alfred Nobels Vej. Planen giver
desuden mulighed for vejadgang fra Sønder Tranders Bygade. I forbindelse med det konkrete projekt vil
trafiksikkerhedsmæssige aspekter blive nærmere vurderet, så sikkerhed, oversigtsforhold, kørekurver ifm.
sving, niveauforskelle og logistik mellem kirke og sognegård tilgodeses.
Ønske om bedre styr på regnvandet på vejen da der er problemer med glat føre og isdannelse om vinteren.
Svar: Delvis imødekommet. Aalborg Kloak A/S har projekteret, dimensioneret og påbegyndt
anlægsarbejdet af kloaksystemet i Sønder Tranders. På den baggrund forventer Aalborg Kloak A/S at
området tilslutter både spildevand og overfladevand. Ansvaret for glatførebekæmpelse ligger hos den
enkelte grundejer og Aalborg Kommune jf. gældende regler og praksis.
Tilfredshed med mere beplantning og grønt på grunden samt flere parkeringspladser.
Svar: Taget til efterretning.

2. Indsigelse fra Anne Birk Frederiksen og Martin Thaarup Gulnarevej 10 Sønder Tranders
Det kan ikke forventes, at taget overholder kravene til brandsikkerhed af tagbeklædning. Dette medfører, at
bygningen skal placeres min. 10 meter fra vej, jvf. Bygningsreglementet kapitel 5 samt “Eksempelsamling for
brandsikring af byggeri”. Som et minimum må det kræves, at bygningens højde overholder afstandskravene
til nabo.
Svar: Taget til efterretning.
Det forventes ikke at der skal stilles særlige krav til afstand til nabo af hensyn til brandtekniske forhold.
Grønne tage er normalt godkendt på baggrund af et prøvningsresultat fra et anerkendt prøvningsinstitut –
der er på nuværende tidspunkt kendskab til, at flere producenter/leverandører af grønne tage har opnået en
godkendelse, som opfylder kravet til brandklasse for tagdækning klasse BROOF(t2) [klasse T tagdækning].
Den endelige vurdering vil finde sted i forbindelse med behandlingen af den konkrete byggesag.
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Bekymring for indbliksgener – især i forbindelse med færdsel på tag.
Svar: Delvis imødekommet.
Vurderingen er, at hverken bygningens placering eller tagets udformning vil give anledning til indbliksgener.
Den kommende beplantning langs Gulnarevej vil desuden udgøre en visuel barriere. Lokalplanens
bestemmelser tilføjes en minimumsafstand til vejskel på hhv. 6 meter i øst og 3 meter i vest.
Eventuelt vil hegnet på taget kunne flyttes længere mod øst.
Bekymring for støjgener i forbindelse med koncerter og lignende.
Svar: Delvis imødekommet.
Det vil være de kommende brugeres ansvar at overholde Miljølovens bestemmelser om støj.
Ønske om at lokalplanen fastlægger niveauplanet hvorfra bygningens højde måles.
Svar: Delvis imødekommet.
Niveauplanet fastlægges i forbindelse med byggesagsbehandlingen af det konkrete projekt. I den forbindelse
vil der blive foretaget en partshøring.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 4-10-103 Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst i offentlig høring
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 15.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (2. forelæggelse)
2015-055042
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
At de indkomne indsigelser og bemærkninger til planforslaget behandles som indstillet i notatet.
”Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger til forslag til lokalplan 7-1-107”.
Lokalplan 7-1-107 endeligt med nedenstående mindre tilføjelse.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Administrativ bemærkning:
Der foreslås indarbejdet et 8-10 meter bred beplantningsbælte (vildtkorridor) imellem
Kærhavegårdvej-/Kærhavebakken-udstykningerne og det nye boligområde Sønderhaven. Som
konsekvens af forslaget er udstykningen parallelforskudt mod syd og reduceret med 3 grunde i den sydlige
del. Der er vedhæftet en tilrettet illustrationsskitse, der synliggør forslaget.
Lokalplanens afsnit 7.2 foreslås dermed også tilrettet så ”7.2 beplantningsbælte langs Sønderkæret” ændres til
”7.2 Beplantningsbælter” og følgende tilføjes i bestemmelsen: ”Der udlægges endvidere et 8-10 m bredt
beplantningsbælte (vildtkorridor) mod de eksisterende boliger i Kærhavegårdvej-/Kærhavebakkenudstykningerne som vist på bilag 2. Bæltet skal fremtræde som et naturpræget landskabsrum med lave buske
og lavt plejeniveau. Der må ikke etableres højtvoksende træer i bæltet.”
Forslag til ændringer i lokalplan
Følgende tilføjes under punkt 11.1 i lokalplanen: ”Det anbefales, at de nye boliger i delområde B optages som
medlemmer af den eksisterende grundejerforening for Kærhavegårdvej-udstykningen”.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 20. september 2017 (punkt 7)
Her fremgik følgende:
Sagen blev behandlet og udsat i udvalgets møde den 24. august 2017 (punkt 10) og genoptaget med
følgende bemærkning:
”Administrativ bemærkning:
Udstykningsplanen for det nye boligområde Sønderhaven er i lokalplanen justeret ved, at der er
indarbejdet 2 nye større centralt beliggende fælles opholdsarealer i planen. Boligudstykningen
Sønderhaven rummer herefter mulighed for ca. 119 nye boliger. Sammen med muligheden for 20 nye
boliger i færdiggørelsen af Kærhavegårdvej-udstykningen betyder det, at lokalplanen i alt kan rumme
ca. 139 nye boliger.”
Magistratens møde 2. oktober 2017 (punkt 19)
Byrådets møde 9. oktober 2017 (punkt 18).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 13. oktober til og med 8. december 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-107
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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.
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:
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-

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
I forbindelse med 1. forelæggelse af planen godkendte By- og Landskabsudvalget Sønderhaven som nyt
vejnavn.
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.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejeren/ejerne, jf. bilag.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Normann P. Nielsen, Kærhavegårdvej 145, 9270 Klarup
Hans Buus, Kærhavegårdvej 127, 9270 Klarup
Martin Christian Pedersen, Kærhavegårdvej 147, 9270 Klarup
Bjarke S. Rasmussen, H.C. Andersens Vej 20, 1 th, 9000 Aalborg
Anni Marie Nielsen, Kærhavegårdsvej 87, 9270 Klarup
Simon Mark Levy, Sønderkæret 27, 9270 Klarup
Dorte Damgaard Ebeling, Kærhavegårdvej 151, 9270 Klarup
Per Bech og Helene Lund Therkelsen, Kærhavegårdvej 125, 9270 Klarup
Jens Christian Larsen og Olena Larsen, Kærhavebakken 66, 9270 Klarup
Kennet Hougaard Jensen, Skodsborgvej 100, 9270 Klarup
Jakob Kroman Bjørn, Kærhavegårdvej 158, 9270 Klarup
Advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain (pva Borgerbevægelsen Klarup), Østre Havnegade 12, 9000
Aalborg
13. Anita Lodberg (pva Grundejerforeningen Kærhavegård), Kærhavegårdvej 9, 9270 Klarup
14. Michael Qureshi, Kærhavegårdvej 149, 9270 Klarup
15. Iben Andersen og Jan Nielsen, Kærhavegårdvej 85, 9270 Klarup
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16. Aase Thrysøe, Sønderkæret 26, 9270 Klarup
17. Grundejerforeningen Kærhavebakken, Klarup v/ Hans-Christian Lauritzen, Kærhavebakken 13, 9270
Klarup
18. Marius Christensen, Decembervej 42, 9270 Klarup
19. Pernille Vinter, Kærhavegårdvej 2, 9270 Klarup
20. Leif Madsen, Sønderkæret 25, 9270 Klarup
21. Jacob Larsen, Kærhavegårdvej 129, 9270 Klarup
22. Claus Kristiansen, Kærhavebakken 62, 9270 Klarup
23. Pia Nielsen og Kim Nielsen, Kærhavebakken 64, 9270 Klarup
24. Casper Karup Kibsdal, Kærhavegårdvej 143, 9270 Klarup
25. Christian Nielsen, Kærhavegårdvej 208, 9270 Klarup
26. Lasse Riis Østergaard, Kærhavegårdvej 216, 9270 Klarup
27. BaneDanmark, Amerika Plads 15, 2100 København
28. Ronni Skovgaard og Tina Skovgaard, Kærhavebakken 68, 9270 Klarup
29. Caroline Mellergaard Nielsen, Helgolandsgade 21, 2. th, 9000 Aalborg
30. Annette Mellergaard Mouridtsen, Kærhavegårdvej 208, 9270 Klarup
31. Ole Kanstrup Pedersen, Privang 6, 9300 Sæby
32. Mette Dencker Johansen og Claus Pedersen, Kærhavegårdvej 131, 9270 Klarup
33. Sarah Mellergaard Nielsen, Kærhavegårdvej 208, 9270 Klarup
Indsigelserne og bemærkningerne er behandlet i særskilt dokument, der er vedhæftet som bilag.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup
Indsigelser i samlet PDF
Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger til Lokalplan 7-1-107
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Tilrettet illustrationsskitse - Kortbilag 3
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Punkt 16.

Godkendelse af Lokalplan 9-1-103 Boliger, Hækken, Vester Hassing (2. forelæggelse)
2017-005156
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 9-1-103 endeligt uden ændringer.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. november 2017 (punkt 9).
Magistratens møde 27. november 2017 (punkt 4).
Byrådets møde 27. november 2017 (punkt 10).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 1. december 2017 til og med 26. januar 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 9-1-103
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er dels at planlægge for et nyt boligområde med tæt-lave boliger og dels at
muliggøre indretning af boliger i en tidligere erhvervsejendom i den centrale del af Vester Hassing.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen består af 2 delområder. Delområde A, nord for Hækken, er bebygget med en villa og en
erhvervsbygning. Villaen fastholdes, og lokalplanen muliggør, at erhvervsbygningen kan omdannes til tætlave boliger. Delområde B, syd for Hækken, er ubebygget, og lokalplanen muliggør, at arealet kan anvendes
til tæt-lave boliger.
Boligerne kan opføres i op til 2 etager. Facaderne skal opføres i tegl tilsvarende den omkringliggende del af
byen.
Vejadgang til villaen i delområde A skal ske fra Aslundvej. Den øvrige del af lokalplanområdet har vejadgang
til Hækken dels i den sydlige del af delområde A og dels i den sydøstlige del af delområde B.
Der vil kunne etableres en gennemkørsel af delområde B fra Hækken i det sydøstlige hjørne og over imod
Skrågade mod vest. Formålet hermed er at skabe mulighed for en eventuel fremtidig vejforbindelse til
Skrågade, hvor Super Brugsen har sin parkeringsplads.
Haveanlægget i delområde A åbner sig mod Aslundvej. Grænsen mellem det offentlige rum og
haveanlægget er markeret med enkeltstående træer. Lokalplanen fastlægger, at de skal fastholdes, og at
der også skal plantes solitære træer mod Hækken. Det åbne og transparente udtryk fastholdes ved, at
eventuelle hække mod vejene skal være lave. Det eksisterende beplantningsbælte mod øst skal bevares.
Der er en samling af 5 store markante grantræer på delområde B’s nordvestlige hjørne ved Hækken.
Lokalplanen sikrer, at denne trægruppe bevares. Som pendant hertil skal der plantes et solitært træ i
delområdets modsatte hjørne ved Hækken. Der skal endvidere etableres afskærmende busk- eller
hækbeplantning langs delområdet B’s grænser mod erhvervsområdet mod syd og øst og omkring
teknikhuset.
Der skal etableres fælles udendørs opholdsarealer i bebyggelsen.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 2.05 Centerområde ved Hækken, der udlægger området til
centerformål som butikker, liberale erhverv mv., og hvor der alene kan etableres boliger i tilknytning til
butikkerne. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 9-1-103 i forbindelse med
den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen får indtægt ved salg af lokalplanens delområde B.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelse:
1. Mogens Pedersen, Arkitekt MAA på vegne af 4 naboer syd og vest for delområde B (matr.nre. 40q, 40r,
40gl og 40ef alle V. Hassing By, V. Hassing)
Bemærkningen omhandler bekymring for om Hækkens udmunding i Aslundvej lukkes, og et ønske om at de
4 ejendomme medtages i lokalplanen, så de også kan anvendes til beboelse uden tilknytning til erhverv.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er ingen planer om at lukke Hækkens udmunding i Aslundvej.
Udvidelse af lokalplanområdet vil kræve en supplerende høring, som forlænger beslutningsprocessen.
Spørgsmålet om, hvorvidt den eksisterende planlægning for de 4 ejendomme kan ændres, vil blive
behandlet i den kommende byudviklingsplan for Vester Hassing.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan
1. Indsigelse - Mogens Pedersen, Skivervej 73, 9362 Gandrup
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Punkt 17.

Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse
2017-042293
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender en af de to beskrevne modeller for indførelse af
samfundsfag i 7. klasse.
Ikke godkendt.
1.

Lisbeth Lauritsen, Søren Kusk og Mette Ekstrøm Jensen ønsker, at der fra skoleåret 2019/2020
arbejdes videre med model 1, under forudsætning af, at der i Budget 2019 findes midler til
undervisningsmateriale og læseplan. Medlemmerne ønsker, at der fra og med skoleåret
2019/2020 gennemsnitligt undervises i samfundsfag i 45 minutter pr. uge, og at undervisningen
skal holdes inden for den nuværende timeramme, således at skoledagen ikke bliver længere,
end det er tilfældet inden indførelse af ordningen.

2.

Tina French Nielsen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp ønsker ikke at indskrænke skolernes
frihed og råderum, og ønsker dermed at model 3 indføres fra skoleåret 2018/2019.

Lisbeth Lauritsen ønsker sagen indbragt for byrådet.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Udsættes med henblik på fornyet behandling i Skoleudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Ungebyrådet har stillet forslag om at indføre samfundsfag fra 7. klasse på alle Aalborgs skoler i mindst en
lektion om ugen og foreslår samtidig, at faget placeres i den understøttende undervisning. Skoleudvalget
drøftede spørgsmålet på baggrund af fire opstillede modeller på mødet den 3. oktober.
Beslutningen på mødet var: ”Skoleudvalget sender punkterne 1 og 3 i høring hos samtlige skolebestyrelser i
perioden fra oktober til og med november 2017, og ønsker desuden en tilbagemelding på indførelse af punkt
3 på alle årgange i alle klasser”.
Høringsperioden er nu overstået og Skoleudvalget skal tage stilling til, om samfundsfag skal indføres på 7.
klassetrin. Hvis det besluttes at indføre samfundsfag, skal der tages stilling til, om man ønsker et fast timetal
i understøttende undervisning (model 1) eller en mere fleksibel model, hvor skolerne skal indtænke
samfundsfag i andre fag som et tværfagligt emne (model 3). Endelig skal der tages stilling til, om
samfundsfag indføres som en permanent ordning eller som et forsøg.
Baggrund
Byrådet drøftede på mødet med Aalborg Ungebyråd den 28. august muligheden for at indføre samfundsfag
på 7. klassetrin. Det blev på mødet besluttet at videresende sagen til Skoleudvalget.
Der er en række lovgivningsmæssige og lokale forhold, som er væsentlige i forhold til at indføre samfundsfag
i 7. klasse i mindst en lektion om ugen i understøttende undervisning:


Aalborg Kommune benytter Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan - herunder
fastsættelse af skoledagens længde. Skoleledelsen/skolebestyrelsen kan inden for de
lovgivningsmæssige rammer omplacere undervisning inden for timefordelingsplanens rammer. Dog
skal den samlede undervisning på årsbasis svare til det samlede vejledende timetal for den fagdelte
undervisning.



Eleverne i 7. klasse skal have et samlet årligt undervisningstimetal på 1.400 klokketimer. Heraf er
960 timer afsat til fagdelt undervisning og de resterende 440 timer er afsat til understøttende
undervisning og pauser.



Jf. § 16 a. skal den understøttende undervisning anvendes til forløb, læringsaktiviteter mv., der enten
har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som
sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og
trivsel.



27 skoler i Aalborg Kommune deltager i Undervisningsministeriets rammeforsøg med
konfirmationsforberedelse i tiden afsat til understøttende undervisning. Rammeforsøget afsluttes
efter skoleåret 2017-2018, hvor der vil blive lavet en evaluering. De involverede skoler anvender
37,5 timer af den understøttende undervisning til forsøget.



Mindst 10 skoler konverterer på nuværende tidspunkt understøttende undervisning til 2 voksne i den
fagdelte undervisning, hvilket vil sige, at de har færre timer til understøttende undervisning.



Flere skoler arbejder med toninger eller profiler og har afsat tid i den understøttende undervisning til
at prioritere området.

Sammenfatning og vurdering
Det er muligt timemæssigt at indføre faget samfundsfag i 7. klasse i understøttende undervisning. Skoler, der
har valgt at konvertere den understøttende undervisning til to voksne i klassen, deltager i rammeforsøg med
konfirmationsforberedelse og har bevægelse i understøttende undervisning bliver udfordret.
Derudover bør det nævnes, at skolernes frihed til selv at beslutte indholdet i den understøttende
undervisning bliver begrænset.
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Skoleforvaltningen har på baggrund af ovenstående opstillet fire modeller for, hvordan samfundsfag i 7.
klasse kan implementeres.
-

Model 1: Skolerne skal udvide lektionsantallet i samfundsfag ved at anvende den understøttende
undervisning

-

Model 2: Skolerne skal udvide lektionstallet for samfundsfag ved, at skolebestyrelsen prioriterer i de
fagdelte timer, som ikke har et fastlåst timetal

-

Model 3: Skolerne er forpligtet på at arbejde tværfagligt med temaet i løbet af 7. Klassetrin da de
forskellige fagområder er forpligtet på demokratisk dannelse

-

Model 4: Skolerne prioriterer selv - og er derfor ikke forpligtet på at arbejde med temaet, men kan
vælge at gøre det

Udover ovenstående 4 modeller kan Skoleudvalget naturligvis også vælge ikke at arbejde videre med
indførelsen af samfundsfag i 7. klasse.
Skoleudvalget besluttede på mødet den 3. oktober at sende model 1 og model 3 i høring. Derudover
ønskede de en tilbagemelding på indførelse af model 3 på alle årgange.
Høringssvar
Der har været gennemført en høring i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden fra 5. oktober til 16.
november 2017. Alle høringssvar er vedhæftet. Der er ligeledes vedhæftet en sammenfatning af
høringssvarene.
Der er i alt indkommet 29 høringssvar. 60% af de høringssvar, der forholder sig til de to modeller,
foretrækker model 3 – 40% foretrækker model 1. Der er dog en del svar, hvor der ikke er konkret
stillingtagen til, hvilken model der foretrækkes.
De skoler der foretrækker model 1, argumenterer med at det er vigtigt, at der afsættes tid til samfundsfag,
hvis der reelt skal arbejdes med emnet. Hvis det kun indføres som et tværfagligt emne, vil der være for stor
forskel på hvordan og i hvilket omfang skolerne arbejder med emnet.
De skoler der foretrækker model 3, argumenterer med, at skolerne i forvejen prioriterer andre relevante
emner i den understøttende undervisning og dermed ikke har mulighed for at finde tiden. Samtidig
argumenteres der for, at samfundsfags emner som fx demokrati og dannelse naturligt passer som et
tværfagligt emne, der i forvejen ofte indgår i fagdage og emne- og tværsuger.
Flere skoler har ikke taget aktivt stilling til, hvilken model de foretrækker, idet de ønsker, at det er den enkelte
skole, som selv beslutter, om samfundsfag skal indføres.
Enkelte skoler nævner, at det er nødvendigt med kompetenceudvikling, tid til planlægning og udvikling af en
fælles kommunal læseplan, hvis samfundsfag skal indføres. Derudover påpeger flere, at samfundsfag i
første omgang kan indføres som et forsøg og at en evaluering derefter kan afgøre, om faget skal gøres
obligatorisk på 7. klassetrin.
Der er meget få høringssvar, som anbefaler, at samfundsfag indføres som et tværfagligt emne på alle
klassetrin. Det skyldes dels, at der i forvejen er meget fokus på demokratisk dannelse og dels, at det kræver
en vis modenhed hos eleverne at arbejde med samfundsfagsrelaterede emner.
Økonomi og andre forhold
Såfremt model 1 vælges og det bliver obligatorisk at arbejde med samfundsfag på 7. klassetrin, vil den
hidtidige understøttende undervisning skulle omdefineres til fagdelt undervisning.
Det stiller krav om, at det er lærere, der varetager undervisningen, og der skal være defineret mål for faget.
Der vil i den forbindelse skulle tages stilling til, om ændringen fra understøttende undervisning til fagdelt
undervisning skal medføre øgede ressourcer til forberedelse.
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I forbindelse med indførelse af et nyt fag skal der laves en læseplan for faget og der skal udarbejdes
kompetencemål, færdigheds- og vidensmål for faget.
Hvis samfundsfag indføres, bør det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde
læseplan og mål for faget. Arbejdsgruppen kan f.eks. bestå af elever, lærere og repræsentanter fra
Skoleforvaltningen. Udgifterne til arbejdstimer estimeres til maks. 45.000 kr.
Derudover forventes det, at der skal udarbejdes nye undervisningsmaterialer. Dette estimeres til en udgift på
100.000-400.000 kr.
Ved model 3 vurderes det ikke nødvendigt at udarbejde læseplan og undervisningsmaterialer.
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Bilag:
Indstilling om forslag vedrørende samfundsfag - UngeByrådet
Notat vedrørende ”Samfundsfag i 7. klasse”.DOCX
Høringssvar - samfundsfag 7. klasse
Sammenfatning af høringssvar.docx
PowerPoint - Samfundsfag i 7. klasse - Skoleudvalsmøde 30.01.2018.pptx
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Punkt 18.

Godkendelse af bevilling til fodboldklubben B52 vedrørende tilskud til anlæg af
kunstgræsbane i 2020
2017-000122
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en bevilling på 2,0 mio. kr. til
fodboldklubben B52 i 2020 til anlæg af en kunstgræsbane.
Anlægget indgår i helhedsplanlægningen for området.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 6 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner i Aalborg Kommune
med en fordeling på 2 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 pog 2 mio. kr. i 2020. Kompetencen til beslutningen
om banernes placering blev udlagt til Folkeoplysningsudvalget, som valgte at yde et tilskud på 2 mio. kr. i
2018 til Aalborg KFUM, 2 mio. kr. i 2019 til Nibe Boldklub og 2 mio. kr. i 2020 til B52. Derudover valgte
Folkeoplysningsudvalget at yde et tilskud på 1 mio. kr. fra prioriteringskataloget som supplement til den 1
mio. kr., der tidligere var øremærket til en bane nord for fjorden, således at Vodskov IF også kan anlægge en
bane i 2019 med et tilskud på 2 mio. kr.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har fået en henvendelse fra B52 gående på, at de gerne vil etablere deres
Kunstgræsbane allerede i 2018. De har nemlig fundet den resterende økonomi via fondsmidler og har fået
en aftale med et pengeinstitut om lån af de 2 mio. kr., indtil det kommunale tilskud kommer til udbetaling i
2020. En afgørende forudsætning for lånefinansieringen af kunstgræsbanen i 2018 er derfor, at kommunen
foretager udbetaling af tilskud på 2 mio. kr. i 2020. Herved påtager kommunen sig en bindende forpligtigelse
i 2020, hvilket kræver byrådets godkendelse.
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Punkt 19.

Godkendelse af udlandsrejse til Wien
2018-010223
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen
deltager i URBAN FUTURE Global Conference i Wien.

Sagsbeskrivelse
Konferencen URBAN FUTURE Global Conference er et stort mødested for dedikerede forandringsagenter.
Over 120 borgmestre og vice-borgmestre er tilmeldt, og ca. 2.500 deltager i konferencen, som varer tre dage.
Link til konferencens hjemmeside: https://www.urban-future.org/.
Aalborg kan bruge konferencen til yderligere at positionere sig i førersædet i forhold til lokal bæredygtig
udvikling og grøn omstilling, herunder at styrke synligheden om Sustainable Cites samarbejdet og
Transformative Actions.
Positioneringen sker først og fremmest via borgmesterens taler og tilhørende paneldebatter under
overskrifterne ”Collaborating for better cities” og ”Skills to change the world and how to deal with frustrations”.
Men også via et tæt samarbejde under konferencen med ICLEI - en international organisation, der arbejder
med at fremme lokal bæredygtighed.
Aalborg har siden 1994 spillet en central rolle på den europæiske bæredygtighedsscene. Aalborg
Commitments kom til verden i 2004 og har siden 2013 udgjort fundamentet for platformen sustainablecities.eu.
En platform, som skaber et bæredygtigt overblik for europæiske byer og kommuner.
Aalborg Charter, Aalborg Commitments og platformen er til sammen en del af et større samarbejde, der går
under navnet ”Sustainable Cities and Towns Campaign”. Kampagnen er et partnerskab mellem Aalborg
Kommune og ICLEI Europa, som begge var repræsenteret ved konferencen ”8th European Conference on
Sustainable Cities & Towns” i Bilbao i foråret 2016. Her deltog borgmeteren og rådmanden for Miljø- og
Energiforvaltningen også - og den Baskiske Deklaration blev underskrevet som opfølgning på de to
dokumenter fra Aalborg.
Der er vigtigt, at Aalborg spiller en aktiv rolle på konferencen i Wien for at fastholde kommunens internationale
renommé som en foregangsby inden for bæredygtighed. En stærk bæredygtig profil giver rigtig god omtale og
etablerer Aalborg som en stærk partner i forhold til EU-ansøgninger.
Beslutning:
Godkendt.
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Bilag:
Foreløbigt program for URBAN FUTURE Global Konference, 28. februar til 2. marts 2018 i Wien
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Punkt 20.

Eventuelt
Beslutning:
Der holdes møde i Budgetforligspartierne mandag den 26. februar 2018 kl.15.30 i
Medborgerhuset.
Magistratens møde den 12. marts 2018 begynder kl. 8.30.
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Punkt 21.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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