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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2018
2017-060311
Magistraten indstiller, at byrådet godkender fordelingen af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2018,
herunder at de to resterende pladser tildeles Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Sagsbeskrivelse
Ifølge § 4 i KL’s love vælger hver af KL’s medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver
påbegyndte 8.000 indbyggere. På baggrund af seneste befolkningstal fra Danmarks Statistik, har KL meddelt,
at Aalborg Kommune har 27 delegerede.
Efter den D’Hondtske metode fordeles de første 25 pladser således:
Socialdemokratiet
Venstre
Enhedslisten
Dansk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Det Radikale Venstre

16 delegerede
7 delegerede
1 delegeret
1 delegeret
0 delegerede
0 delegerede

De resterende to pladser skal fordeles efter lodtrækning mellem alle seks grupper eller efter aftale i byrådet.
Aalborg Kommune skal senest den 16. februar 2018 meddele KL navnene på de delegerede, ligesom navne
på andre deltagere fra kommunen skal meddeles. Materiale udleveres til gruppeformændene.
I henhold til KL’s love, § 5, stk. 1, skal forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden være
KL’s bestyrelse i hænde senest 8. februar 2018, 1 måned forud for mødets afholdelse.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.027 og Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg,
Solfangeranlæg, Sønderholm (1. forelæggelse)
2017-053898
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 6.027.
forslag til Lokalplan 6-6-104.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger..
Magistraten anbefaler indstillingen.
Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 7. september 2017 (punkt 4).
Fordebatten var i perioden 13. september – 11. oktober 2017.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten i møde 9. november 2017 (punkt 9).
Link til digitale planer

Lokalplan 6-6-104
Kommuneplantillæg 6.027
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at skabe mulighed for etablering af solfangere på ca. 1,6 ha vest for Sønderholm
Varmeværk på modsatte side af Ny Nibevej og etablering af nye mindre tekniske anlæg ved varmeværket.
Planerne skal sikre, at solfangeranlægget opføres i god sammenhæng med de eksisterende omgivelser.
Mellem varmeværket og anlægget skal lægges en transmissionsledning.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme, 6.6.T2, til tekniske anlæg. Den nye ramme omfatter et areal
på ca. 1,6 ha. Rammeændringen betyder, at der fjernes et tilsvarende areal fra landbrugsområde
(retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder).
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver Sønderholm Varmeværk mulighed for at opføre et solfangeranlæg ca. 250 m nordvest for
det eksisterende varmeværk.
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Det kommende anlæg tænkes placeret i åbent land. Derfor er der i lokalplanen stillet krav om, at anlægget
skal indpasses i landskabet og omkranses med afskærmende beplantning.
Vejadgang til det kommende solfangeranlæg skal ske fra Nyrupvej.
Matriklen, hvor Sønderholm Varmeværk ligger, er allerede omfattet af eksisterende lokalplan 01-015.
Området er dog taget med i denne plan for at sikre bonusvirkning på solfangeranlægget samt tilhørende
tekniske anlæg. Derved ophæves lokalplan 01-015 for dette område ved godkendelse af lokalplan 6-6-104.
Det eksisterende varmeværk har tidligere haft problemer med støj. Derfor er der stillet krav om en
akkrediteret støjberegning for varmeværkets samlede støjbelastning, inden projektet kan tages i brug.
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.
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. 3a, som handler om ”Industrianlæg til fremstilling af
elektricitet, damp og varmt vand”. Sideløbende med den politiske behandling af planforslagene laves en
miljøscreening af det planlagte solfangeranlæg.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 6.027 for solfangeranlægget ved Sønderholm
Udkast til Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg, Solfangeranlæg, Sønderholm
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m.,
Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse)
2016-002310
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 2.016 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 2-4-106 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
På baggrund af henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at
kommuneplantillæggets redegørelse tilføjes et afsnit ("Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)" og
"Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)"), hvor der redegøres for, at der i kommuneplantillægget ikke indgår
en grundvandsredegørelse eller en supplerende grundvandsredegørelse.
Forslag til ændringer i lokalplan
På baggrund af henvendelse fra Miljø- og fødevareministeriet anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at
lokalplanens afsnit vedr. Bilag IV-arter uddybes, så det præciseres yderligere hvordan planlægningen tager
højde for flagermus.
Lokalplanens redegørelse
Afsnittet ”Bilag IV-arter” ændres til: ”(…) Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en
række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse arter vurderes at
lokalplanområdet indgår som ledelinje og fourageringsområde for flagermus, især Sydflagermus,
Dværgflagermus, og Vandflagermus. Det vurderes, at lokalplanområdets uudnyttede del beklædt
med træer og buske og vilde urter i bunden har betydning for områdets bestand af flagermus
som ledelinje og fourageringsområde. Dog vurderes det ikke at have væsentlig betydning.
Herudover vurderes arealet ikke at opfylde levestedskravene for arter opført på
EU-habitatdirektivets Bilag IV. I området findes spredt beplantning med træer, hvoraf kun en del af
træerne i det lokalplanlagte område vil blive fældet i en anlægsfase. Hovedparten vil ikke blive
rørt, eller de vil først blive fældet etapevis på et senere tidspunkt, idet en eventuel udbygning af
området vil ske etapevis over flere år. Træerne i området er desuden alle relativt unge og derfor
ikke vigtige som overvintrings- eller sommerresidenser for flagermus. Ved etablering af et grønt
område med træer og blomstrende engplanter i bunden, vurderes lokalplanområdets
økologiske funktionalitet som ledelinje og fourageringsområde for flagermus at kunne
opretholdes. Desuden er Aalborg Kommune i gang med at plante et større område til med træer
umiddelbart syd for det lokalplanlagte område. Samlet set vurderes det derfor, at den økologiske
funktionalitet af det lokalplanlagte område vil blive fastholdt både på lang sigt og i anlægsfasen for
de nævnte flagermus.”
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 7.1 tilføjes Ad. 7.1: ”I forbindelse med evt. fældning af træer, er det altid bygherres pligt at sikre,
at fældning af træer ikke skader eventuelle ynglende eller rastende flagermus i området. For
nærmere beskrivelse af, hvilke hensyn der bør tages til eventuelle forekomster af flagermus
henvises til ”Forvaltningsplan for flagermus” som bl.a. kan findes og downloades på
Miljøstyrelsens hjemmeside.”
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
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til Lov om planlægning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 5. oktober 2017 (punkt 2)
Magistratens møde 9. oktober 2017 (punkt 2)
Byrådets møde 23. oktober 2017 (punkt 2).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 27. oktober til og med 22. december 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 2-4-106
Kommuneplantillæg 2.016 http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_2-016politisk.aspx
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre en revitalisering af de erhvervsarealer, der ligger i tilknytning til
krydset Thistedvej/Lufthavnsvej. Området udgør et knudepunkt for den daglige trafik til og fra Aalborg
Lufthavn, der ligger lidt længere mod nord, og er samtidig den nordvestlige 'port' til Nørresundby og Aalborg.
Lokalplanområdet har således en særdeles synlig og strategisk vigtig placering i Aalborg, og er det første og
sidste indtryk mange borgere og besøgende får af byen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 2.016 er udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for at omdanne et område, der i
dag er udlagt til vejanlæg (en del af den tidligere reservation til 3. Limfjordsforbindelse – Lindholmlinjen) og
industrielle formål til et lettere erhvervsområde. Derudover justerer tillægget på afgrænsninger og foretager
mindre ændringer i anvendelsesmuligheder og de bebyggelsesregulerende bestemmelser for det blandede
bolig- og erhvervsområde øst for Thistedvej, området for Lindholm Industripark og de tilstødende rekreative
områder.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for kontorer, lettere erhverv og andre servicevirksomheder, der ønsker en synlig
placering og god infrastruktur. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der i et mindre omfang kan
opføres boliger øst for Thistedvej.
Bebyggelse i lokalplanområdet vil visuelt være meget synlig fra flere lokaliteter, ikke mindst Thistedvej som
er en af hovedindfaldsvejene til Nørresundby og Aalborg. Derfor indeholder lokalplanen specifikke krav til
højder, skiltning mm. Specielt langs Thistedvej og langs Lufthavnsvej er der stillet krav til grønne forarealer
og facadebyggelinjer.
Lokalplanområdet ligger hvor det åbne land møder byen, og hvor Thistedvej skifter karakter fra landevej til
bygade. I lokalplanen er der derfor lagt særligt vægt på, at nybyggeri og grønne forarealer tilsammen skal
danne en landskabelig og visuelt veldefineret 'byport', som sikrer et mere harmonisk møde mellem by og
land, end det er tilfældet i dag.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Thistedvej og Lufthavnsvej via et nyt signalreguleret kryds ved
Thistedvej, Lufthavnsvej og Åblink. Ud over vejadgang sikrer det nye kryds sikker passage for gående og
cyklister og en sammenkobling af stiforbindelser øst og vest for lokalplanområdet.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne 12-007 Lindholm Industripark og lokalplan 12-008
Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm der udlægger området til hhv. industriområde og vejanlæg.
Lokalplanerne ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 2-4-106 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til den nordlige del af lokalplanområdets delområde A1 skal ske fra Lufthavnsvej via en ny vej,
som får navnet Mellemholm. Vejadgang til lokalplanområdets delområde A2 skal ske fra Lufthavnsvej via en
ny vej, som får navnet Klosterholm.
Vejnavnene er udvalgt med udgangspunkt i vejnavnene i erhvervsområdet Lindholm Industripark nord for
lokalplanområdet, der alle er navngivet efter holme i Limfjorden. Vejnavnene i det nye erhvervsområde
bygger således videre på denne tradition.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Med undtagelse af delområde B1 og B2 er lokalplanområdet ejet af Aalborg Kommune. Gennemførelsen af
lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få både udgifter og indtægter. Der er udgifter forbundet
med omlægning af det eksisterende vejkryds Thistedvej/Lufthavnsvej og etablering af et nyt signalreguleret

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 10
4 afaf641

Byrådet
kryds ved Thistedvej/Lufthavnsvej/Åblink. Samtidigt kan kommunen forvente at få indtægt ved salg af arealer
i delområde A1, A2, C1 og C2.
Der er en forventet udgift til omlæggelse af krydset på ca. 6.500.000 kr., ekskl. evt. udgifter til flytning af
forsyningsledninger.
Det er en forudsætning for en fuld realisering af det kommunale grundsalg, at det nye kryds anlægges, da
det vil frigive areal til udvikling af lokalplanens delområder A2 og C2.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Miljø- og Fødevareministeriet, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
2. Miljø- og Fødevareministeriet, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
3. Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende nærved liggende områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Svar: Imødekommet.
Kommuneplantillæggets redegørelse tilføjes et afsnit (OSD- og NFI-område), hvor der redegøres for, at der i
kommuneplantillægget ikke indgår en grundvandsredegørelse eller en supplerende grundvandsredegørelse.
Der er tale om en meget lille del i den nordlige del af kommuneplanrammen 2.4.R1, der berører et område
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). I
kommuneplanrammen 2.4.R1 sker der reelt ikke nogle ændrede anvendelser, idet både veje og kolonihaver
er der i forvejen. Kommuneplanrammen indgår i kommuneplantillægget som konsekvens af ændringer i
naborammerne. Derfor betragtes det som en teknikalitet og ikke en anvendelsesændring, der foranlediger
ændringer for grundvandsforholdene.
2. Bemærkning fra Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende flagermus.
Svar: Imødekommet.
Afsnit vedr. Bilag IV-arter i lokalplanens redegørelse uddybes, og der tilføjes en bemærkning til bestemmelse
7.1.
3 Bemærkning fra Banedanmark vedrørende henvisning til at ved fremtidig sagsbehandling med
udgangspunkt i bestemmelserne i lokalplan 2-4-106 skal der tages højde for at lokalplanområdet ligger i
umiddelbar nærhed af områder, hvor Banedanmark har projekter på vej – bl.a. Ny Bane til Aalborg Lufthavn.
Svar: Taget til efterretning.
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Bilag:
Bemærkninger i samlet PDF
Forslag til Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm
Kommuneplantillæg 2.016 for området ved Lufthavnsvej og Thistedvej i Lindholm
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Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål mm., Medborgerhuset,
Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
2017-025798
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 1-1-133 endeligt uden ændringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 5. oktober 2017 (punkt 4)
Magistratens møde 9. oktober 2017 (punkt 4)
Byrådets møde 23. oktober 2017 (punkt 3).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 27. oktober til og med 22. december 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-133
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne etablere en café der orienterer sig ud mod
det lille torv umiddelbart syd for Medborgerhuset. Denne anvendelse er ikke mulig i henhold til tidligere
gældende lokalplan (1-1-101), og en ny lokalplan har derfor været en forudsætning.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for kulturelle formål (bibliotek, medborgerhus mv.), rekreative formål (grønne
områder, torve og pladser) og restaurant/café og lignende, dog ikke i form af diskotek, natklub eller lignende,
støjende aktivitet.
En ombygning af Medborgerhusets facade skal ske med respekt for bygningens markante arkitektur, dog i et
nutidigt formsprog.
Muligheden for at opføre et garageanlæg til hovedbiblioteket og få skabt en bedre sammenhæng mellem
bibliotekshaven og de omkringliggende byrum er fastholdt fra lokalplan 1-1-101.
Vejadgangen til området sker fortsat fra Østerbro. Varelevering til en evt. café ved Nørregade skal dog ske
fra Nørregade.
Der er udpeget træer i Løkkegade-passagen, der skal bevares.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1-1-101 Boliger og erhverv, Østerbro, Aalborg Midtby. Denne
lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 1-1-133 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 skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Aalborg Historiske Museum v. museumsinspektør Stig Bergmann Møller, Algade, 9000 Aalborg
2. Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Aalborg Historiske Museum. Museet gør opmærksom på, at der er arkæologiske
interesser i området og anbefaler, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse forud for eventuelle
jordarbejder/anlægsarbejder.
Svar: Taget til efterretning. Henvendelsen er videresendt til orientering til AAK Bygninger.
2. Bemærkning fra Miljø- og Energiforvaltningen. Miljø- og Energiforvaltningen har ingen bemærkninger til
lokalplanforslaget, men gør opmærksom på, at der er en eksisterende stikledning i området, der ønskes
tinglyst.
Svar: Taget til efterretning. Der ændres ikke ved lokalplanen. Tinglysning af stikledningen kører i særskilt
regi.

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 15
3 afaf441

Byrådet
Bilag:
Forslag til Lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål m.m., Medborgerhuset, Aalborg Midtby
Bemærkninger i samlet PDF
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Punkt 6.

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.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 17
1 afaf541

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Sagen behandles i både Magistraten og byrådet den 12. februar 2018, idet lokalplanen skal vedtages senest
den 25. februar 2018 for at effektuere et kommunalt jordsalg.
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens og By- og Landskabsudvalgets beslutninger foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
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
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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.
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.
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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.

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 20
4 afaf541

Byrådet
Bilag:
Forslag til Lokalplan
1. Indsigelse - Mogens Pedersen, Skivervej 73, 9362 Gandrup
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Byrådet

Punkt 7.

Godkendelse af Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej,
Vestpieren, Hals (2. forelæggelse)
2015-002639
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender:
Lokalplan 9-4-103 endeligt med nedenstående ændringer.
Ændringer i lokalplan
Et kommende byggeris indflydelse på færgens drift har været tema i flere indsigelser, men lokalplan 9-4-103
ændrer ikke ved færgens oversigtsforhold mv. Med hensyn til disse forhold er lokalplan 5.23 stadig gældende.
Lokalplanens redegørelse
Afsnittet om støj er revideret og konkretiseret i overensstemmelse med indsigelserne fra
Erhvervsstyrelsen. Samtidig er der tilføjet et afsnit om støj fra erhverv.
Indsigelser med baggrund i færgens drift har givet anledning til rettelse af illustration på side 6 i
lokalplanen, hvor byggeriet langs Færgevej er trukket tilbage nord for ledefyret.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 10.2 ændres til en mere konkret beskrivelse af, hvordan arealet kan sikres mod støjgener.
I pkt. 12.1 tilføjes: ”Det skal dokumenteres, at den i byggetilladelsen forudsatte støjisolering er
udført – jf. bestemmelsens pkt. 10.2”.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 er boligstrengen mod Færgevej forkortet, så den holdes nord for ledefyret og
således at udsyn fra færgelejet ved udsejling sikres.
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.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 22
1 afaf641

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget behandlede/godkendte startredegørelse i møde 5. februar 2015 (punkt 7).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde d. 9. august 2016 (punkt 5)
Magistratens møde d. 15. august 2016 (punkt 17)
Byrådets møde d. 22. august 2016 (punkt 21).
Forslaget har været offentliggjort i perioden fra d. 31. august til og med d. 26. oktober 2016.
En indsigelse fra Erhvervsstyrelsen har haft opsættende virkning. I perioden fra modtagelsen af
Erhvervsstyrelsens indsigelse af 26. oktober 2016 og til frafald af indsigelse d. 22. november 2017 har der
løbende været forhandlinger med Erhvervsstyrelsen. Støj fra færgen betragtes som erhvervsstøj, når færgen
ligger i havn, men samtidig kræver en færge ikke en virksomhedsgodkendelse fra miljømyndighederne.
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen, som er et tillæg til Lokalplan 5.23, har til formål at sikre en anvendelse til bolig og blandede
bymæssige formål. Det betyder, at der bliver mulighed for at etablere boliger i stueetagen mod torvet og mod
Færgevej som en forlængelse af den eksisterende boligstreng.
Anvendelsen vil ikke bryde grundlæggende med intentionerne i Lokalplan 5.23.
Ud over muligheden for at etablere boliger i stueetagen gælder bestemmelserne i Lokalplan 5.23, fortsat.
Det gælder f.eks. planens bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udseende.
Formålet med Lokalplan 5.23 var at sætte gang i en havneudvikling, der kunne opfylde lokalbefolkningens
behov i forbindelse med fritid, handel og boliger. Ifølge den eksisterende lokalplan fra 1995 måtte der dog
kun indrettes boliger på 1. sal over en butik eller et værksted/udstillingslokale.
Lokalplanens indhold
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Lokalplanområdet og resten af matr. nr. 222 ab, Hals By er beliggende på Vestpieren og står i dag
ubebygget. Nord for området ligger torvet, mens der er eksisterende boliger ud mod Færgevej. Sydøst for
lokalplanområdet findes restauranten "Havkatten".
Færgelejet for Hals-Egense Færgen ligger umiddelbart vest for Færgevej, og Færgevej er adgangsvej for
trafik til færgen.
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra vejen, Havnen.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplan 5.23, Hals Havn med omkringliggende arealer, der er gældende for området, ophæves med
hensyn til anvendelsesbestemmelserne. I Lokalplan 9-4-103 tilføjes dog en bestemmelse om sokkelkote
(pkt. 5.1), ligesom der er udformet bestemmelser vedrørende støj i afsnittet om Miljø (pkt. 10).
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Godkendelse af lokalplan 9-4-103 betyder, at der kan blive behov for, at virksomheden Hals-Egense Færgen
etablerer yderligere støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med færgens ophold i havn. Forvaltningen
har foretaget støjmålinger ved færgelejet, som viser, at dette også kan blive et behov i forhold til de sydligste
af de eksisterende bygninger.
På baggrund af de foretagne målinger vurderes det, at der kan opnås en væsentlig støjreduktion ved, at
færgens skrue ikke benyttes ved ophold i færgelejet, og broklapper/dækplader støjdæmpes med
gummibelægninger mm.
Aalborg Kommune er i løbende dialog med færgeselskabet om, at disse støjdæmpende tiltag indgår i den
fremtidige drift og vedligehold af Hals-Egense færgen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.

Hugo Mortensen, Vestpieren 18, 9370 Hals hugomo@icloud.com
Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.
Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Besætningen på Hals-Egense færgen v. Reinholdt Petersen, Lille Østergade 6, 9370 Hals:
reinholdt.petersen@gmail.com
5. Kystdirektoratet v. fuldmægtig Britt Gadsbølle Larsen, Højbovej 1, 7620 Lemvig
6. Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.
7. KT Hals Havn, Lars Chr. Hansen lcsh@mail.tele.dk

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Hugo Mortensen vedrørende byggeri på den sydlige side af sømærket og helt ud til
fortovskanten på Færgevej. Hugo Mortensen mener, at byggeri syd for sømærket vil berøve udsynet for de
trafikanter, der kører i begge retninger ad Færgevej og langs kajkanten.
Svar: Imødekommet.
Byggefeltet i lokalplanens kortbilag og illustrationen s. 6 er justeret, således at det tydeligt fremgår, at
byggeri skal holdes nord for sømærket. Vedrørende bebyggelsens omfang og placering gælder lokalplan
5.23 fortsat, således, at byggeri skal placeres i eller indenfor 2 meter fra byggefeltets afgrænsning mod vej
eller plads.
2. Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indholdet af kommuneplanrammen, som styrelsen ikke kan
finde i PlansystemDK.
Svar: Imødekommet.
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I det gældende plangrundlag for gl. Hals Kommune i Plansystem DK var planens link til rammerne ’døde’.
Efter aftale med Erhvervsstyrelsen er planrammerne lagt ind som bogmærker i Kommuneplan 09.
Erhvervsstyrelsens indsigelse (veto) er frafaldet ved skrivelse af 22.11.2017.
3. Indsigelse fra Søfartsstyrelsen v. Nautisk konsulent Flemming Sparre Sørensen vedrørende friholdelse af
fyr og fyrlinjer. Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må etableres forhold, der vanskeliggør
observation eller brug af fyrlinjer.
Svar: Imødekommet.
Lokalplan 9-4-103 omhandler alene anvendelsesændring af stueetagen til boligformål, og derudover er der
tilføjet bestemmelser om sokkelkote og støj. Øvrige bestemmelser herunder fyrlinjer fremgår af lokalplan
5.23, som fortsat er gældende.
4. Indsigelse fra Besætningen på Hals-Egense færgen v. Reinholdt Petersen vedrørende byggeri syd for
ledefyret, som vil berøve det frie udsyn fra færgen og hæmme radarens funktion.
Svar: Imødekommet.
Byggefeltet i lokalplanens kortbilag og illustrationen s. 6 er justeret, således at det tydeligt fremgår, at
byggeri skal holdes nord for sømærket. Vedrørende bebyggelsens omfang og placering gælder lokalplan
5.23 fortsat.
5. Indsigelse fra Kystdirektoratet v. fuldmægtig Britt Gadsbølle Larsen, som bemærker, at byggeri tæt på
kysten kan komme i fare for ødelæggelse af oversvømmelse, og at kommunen bør tage stilling til en laveste
sokkelkote for nybyggeri. Direktoratet bemærker endvidere, at terrænændringer mv. på kyststrækninger
kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.
Svar: Imødekommet.
Der er for at imødekomme vandstandsstigninger i havet fastsat en laveste sokkelkote for ny bebyggelse i
lokalplanens område på 2,58 m (DVR90), en 100 års hændelse og 1 m forventelig vandstigning de næste
100 år (pkt. 5.1). Redegørelse vedrørende eventuelle terrænændringer på kysten fremgår af lokalplanens
redegørelse.
6.a Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen vedrørende manglende redegørelse for støjpåvirkning og afskærmende
foranstaltninger i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017”. Indsigelsen går konkret
på, at planforslaget ikke redegør for, om de vejledende grænseværdier for støj på facade kan overholdes, og
om arealet til udendørs opholdsarealer på terræn eller altaner er påvirket af støj fra færgen, eller hvordan
arealerne kan sikres mod støjgener.
Svar: Imødekommet.
Forvaltningen har fået foretaget en dokumentation af støjforholdene i lokalplanområdet, når Hals-Egense
færgen opholder sig i færgelejet. Disse målinger viser, at den nuværende drift af Hals-Egense færgen
medfører overskridelser af de gældende støjgrænser for virksomhedsstøj i lokalplanområdet.
Det er samtidig bekræftet, at ændringer i brug af færgens skrue i færgelejet og støjdæmpning af broklap
(dækplader og hydraulik) samt bomme kan reducere det samlede støjbidrag med ca. 15 dB(A). Aalborg
Kommune er i løbende dialog med færgeselskabet om, at disse støjdæmpende tiltag indgår i den fremtidige
drift og vedligehold af Hals-Egense færgen.
Med udgangspunkt i disse støjdæmpende tiltag på færgedriften i færgelejet og samtidig krav til bygherre om
at udføre støjisolering af boliger og afskærmning af udendørsareal, vurderer Aalborg Kommune, at det vil
være muligt at overholde de vejledende støjgrænser i lokalplanområdet. Det er på denne baggrund, at
Erhvervsstyrelsens indsigelse (veto) er frafaldet ved skrivelse af 22.11.2017.
6.b Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indholdet i kommuneplanramme 9.4.5 Hv1, som ikke kan
ses i PlansystemDK, hvilket er i strid med Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK § 3,
stk. 1, pkt. 2.
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Svar: Imødekommet.
Se svar til pkt. 2.
7. Indsigelse fra KT Hals Havn v. Lars Chr. Hansen vedrørende byggeri tæt på restaurant ’Havkatten’,
byggeriets højde og parkering. Lars Chr. Hansen mener, at byggeriet er voldsomt og foreslår et rekreativt
miljø med borde og bænke osv. Endvidere spørger Lars Chr. Hansen om Hals by er blevet hørt.
Svar: Delvis imødekommet.
Byggefeltet i lokalplanens kortbilag og illustrationen s. 6 er justeret således, at byggeri holdes nord for
sømærket, hvilket betyder en større afstand mellem nybyggeri og restaurant ’Havkatten’. Det er fortsat
bestemmelserne fra lokalplan 5.23 som gælder vedrørende bebyggelsens omfang og placering, parkering
mv. Arealet er privat ejet, og det er derfor op til ejerne og gældende bestemmelser, hvordan byggeretten
udnyttes.
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger og i den periode har offentligheden, herunder Hals’
borgere, haft mulighed for at kommentere forslaget.
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Bilag:
Lokalplan 9-4-103 tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals
Bemærkning og indsigelser i samlet PDF
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Punkt 8.

Godkendelse af ophævelse af lokalplan 50.03.79 for Vandværksvej 2, Storvorde (2.
forelæggelse)
2017-026902
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at lokalplan 50.03.79 for ejendommen
Vandværksvej 2, Storvorde ophæves.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 28
1 afaf441

Byrådet
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 9. november 2017 (punkt 7)
Magistratens møde 20. november 2017 (punkt 3)
Byrådets møde 27. november 2017 (punkt 9).
Beslutningen om ophævelse af lokalplan 50.03.79 har været offentliggjort i perioden 1. december til og med
29. december 2017.
Oversigtskort

Formål og baggrund
Byrådet i Sejlflod Kommune godkendte den 14. november 1979 lokalplan 50.03.79 for matr. nr. 46b m.fl.
Storvorde by, Storvorde. Lokalplanen omfatter alene Vandværksvej 2 samt forarealet til naboejendommene
på Vestermarksvej 1A, 1B og 1C i Storvorde.
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Lokalplanen har til formål at sikre, at området anvendes til opførelse af ét pengeinstitut samt at
pengeinstituttet indpasses i helheden. Anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen definerer entydigt: ”3.1
Området må kun anvendes til opførelse af ét pengeinstitut.”
Spar Nord Bank A/S, der ejer Vandværksvej 2, har besluttet at lukke afdelingen i Storvorde, og de ønsker
derfor at sætte ejendommen til salg. Salg af ejendommen er vanskeligt inden for rammerne af den gældende
lokalplan 50.03.79, der låser anvendelsen til ét pengeinstitut. Spar Nord Bank A/S anmoder derfor Aalborg
Kommune om at ophæve lokalplan 50.03.79 i sin helhed.
Retlige forhold og konsekvenser ved ophævelsen
Planlovens § 33, stk. 1, nr. 2 gør det muligt for byrådet at ophæve en lokalplan i byzone, hvis lokalplanen er
utidssvarende og byrådet i øvrigt ønsker at fastholde lokalplanområdet i byzone.
Beslutning om ophævelse af lokalplanen kan først træffes, efter at byrådet har offentliggjort forslag til
ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Ejere, lejere og brugere
af de berørte arealer har mulighed for at fremsættelse af indsigelser mv. mod forslaget om ophævelse inden
for en frist på mindst 4 uger.
De retlige konsekvenser ved ophævelse af lokalplan 50.03.79 er, at det berørte område forbliver i byzone,
samt at gældende plangrundlag efterfølgende udgøres af gældende kommuneplanramme 8.1.B1 Storvorde
By.
Kommuneplanramme 8.1.B1 Storvorde By angiver, at ejendommen er en del af et mindre lokalcenter i
Storvorde, hvor der er en bred vifte af anvendelsesmuligheder i form af: Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage afhængigt af stedet), Butikker, Klinikker, Kontorer, Service, Kulturelle formål, Fritidsformål, Institutioner,
Rekreative formål og Tekniske anlæg.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Ophævelse af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg

1. Bemærkning Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Lokalplanområdet er inden for kirkebyggelinjen og fjernbeskyttelseszonen for Storvorde kirke. Aalborg Stift
anmoder derfor Aalborg Kommune om at udvise størst muligt hensyn til Storvorde Kirke, i forbindelse med
fremtidige planer for anvendelsesmuligheder for matr.nr. 46b m.fl. Storvorde by, Storvorde.
Svar: Taget til efterretning.
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Bilag:
Lokalplan 50.03.79
Bemærkninger fra Aalborg Stift
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Punkt 9.

Godkendelse af Skema A for 22 nye almene familieboliger på Kaj Birksteds Vej i Vadum
for Nørresundby Boligselskab
2017-044723
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 43.723.000 kr.
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 4.372.000 kr., svarende til 10% af
anskaffelsessummen.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Nørresundby Boligselskab afd. 77
Projektet er med på boligprogram 2017 og placeres på Kaj Birksteds Vej i Vadum. Boligerne bliver en del af
en større ny bebyggelse, hvor der foruden almene familieboliger bliver opført ejer- og lejerboliger.
2

2

Der etableres i alt 22 almene familieboliger på hver knap 102 m brutto, i alt 2.240 m . Boligerne organiseres
i enheder med 5-6 lejligheder i hver, hvilket er med til at skabe en fællesskabsfølelse for beboerne.
Boligerne indrettes som 3- og 4-værelses boliger. Uanset om boligerne ligger i stueplan eller på 1. sal, har
alle adgang til enten terrasse eller have. Bygningerne placeres med udsigt til grønne opholdsarealer. Der
tænkes i høj grad i vedligeholdelsesfrie materialer – teglsten og træ/alu vinduer.

Byggeriets art

Antal boliger

Blandet
etage/tæt/lav
Blandet
etage/tæt/lav

11 stk. 3 vær. á 101,8 m
11 stk. 4 vær. á 101,8 m

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

2

7.550 kr.

Lokalplan 5-1-104

2

7.550 kr.

Lokalplan 5-1-104

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal overholde gældende
bygningsreglement på det tidspunkt byggetilladelse søges.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

874.455

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 43.723.000

38.476.000

4.372.000

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

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 18.9%, omkostninger 15% og håndværkerudgifter 66.1%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 18.410 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2017
eksklusiv energitillæg på 1.109 kr., da der er tale om en blandet bebyggelse med både tæt/lav og
etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m beregnet til 890 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 595 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 291 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Tegningsmateriale
Kort - Kaj Birksteds Vej, Vadum
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Punkt 10.

Godkendelse af høringssvar vedrørende justeringer af Natura 2000 grænser
2016-074862
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender By- og Landskabsforvaltningens høringssvar til
Miljø- og Fødevareministeriets offentlige høring om justering af grænserne for Natura 2000-områder.
Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale høringssvaret, idet Socialistisk Folkeparti mener, at Natura2000området skal udvides til hele Egholm og de omliggende fjordområder. Med den begrundelse, at de store
populationer af lysbuget knortegås og strandtudse, der findes i området, samt forekomsten af odder, berettiger
til en udvidelse af området.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Byrådet 11-12-2017:
Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:
"Høringssvaret udvides med et forslag om, at Natura 2000-området udvides til at omfatte hele Egholm og de
omliggende fjordområder, som foreslået af Jens Toft på mødet i By- og Landskabsudvalget og med den af ham
fremførte begrundelse."
Udsat.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
Efter byrådets møde den 11. december 2017 er bilaget 'Sagsforløb - Justering af grænserne for Natura
2000-områder' vedhæftet.
Byrådet 15-01-2018:
Udsat.
Beslutning:
Venstre stillede følgende ændringsforslag:
"Høringssvaret trækkes tilbage grundet mangelfuld sagsfremstilling."
Udsat til byrådets møde den 26. februar 2018
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Seks Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Aalborg Kommune. Områderne består af habitatområder
eller en kombination af habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
I forbindelse med regeringens Naturpakke fra maj 2016 blev det aftalt at undersøge muligheden for at
udtage intensive jordbrugsarealer og byarealer af Natura 2000-områderne, samt eventuelt af udvide disse
med særligt værdifulde naturarealer.
Kommunerne indsendte i marts 2017 et teknisk, fagligt høringssvar til Miljøstyrelsen. Aalborg Kommune
indsendte i den forbindelse forslag til en række udvidelser, som By- og Landskabsudvalget blev orienteret
om 23. marts 2017.
Miljøstyrelsens forslag til grænsejusteringer af Natura 2000-områderne er nu sendt i offentlig høring i
perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018.
Miljøstyrelsens høringsforslag til nye Natura 2000-grænser
Overordnet set er der med høringsforslaget først og fremmest udtaget intensive landbrugsarealer samt
mindre justeringer i form af indskrænkninger omkring sommerhusområder, lokalplanlagte områder mv. samt
derudover mindre udvidelser af naturarealer langs de eksisterende grænser.
De vigtigste indskrænkninger er foreslået i Lille Vildmose og nord for Farstrup, hvor større landbrugsområder
foreslås udtaget som habitatområde, så området kun er fuglebeskyttelsesområde. Desuden er der foreslået
indskrænkninger af Natura 2000-området på Egholm, hvor nogle intensivt dyrkede landbrugsarealer og
skove er foreslået udtaget. Endelig er følgende mindre arealer foreslået udtaget som Natura 2000-område:
jollehavnen i Hals, et lille rekreativt areal syd for Hou Havn, Sølyst Camping (udtaget som
fuglebeskyttelsesområde så det nu kun er habitatområde), Nibe renseanlæg og skydebane.
De vigtigste udvidelser er foreslået ved de Himmerlandske Heder, hvor hele Bruså-området er medtaget,
samt et større område i Lille Vildmose, så Kællingebjerg sammenbindes med Mellemområdet.
Høringssvar:
Hovedparten af Miljøstyrelsens forslag til indskrænkninger af områderne tages til efterretning. Det drejer sig
næsten udelukkende om intensivt dyrkede landbrugsområder, hvor områderne går fra at være både habitatog fuglebeskyttelsesområde til kun at være fuglebeskyttelsesområde. Disse indskrænkninger vurderer
forvaltningen kun har meget begrænset negativ betydning for Natura 2000-områdernes naturværdier og
fremtidige forvaltningsmuligheder, idet dyrkningsmulighederne ikke vil ændres som følge af ændringen i
arealstatus.
Det skal dog bemærkes, at en fjernelse af habitatområde-beskyttelsen på langt sigt kan være en barriere i
forhold til at kunne etablere ny natur og udvide naturarealerne i disse områder, og at det potentielt set
fratager jordejere i områderne fremtidige tilskudsmuligheder. Miljøstyrelsen opfordres derfor til at arbejde for,
at der udlægges målrettede bufferzoner langs de mest sårbare dele af Natura 2000-områderne, som der
også lægges op til i forbindelse med arbejdet med det Grønne Danmarkskort. Dette vil være en mere
omkostningseffektiv måde at sikre naturværdierne på.
Indskrænkningerne ved Hals og Hou Havne vurderes ikke at have negativ betydning for Natura 2000områdernes natur og fremtidige forvaltning og vil samtidigt være en administrativ forenkling. Forvaltningen
indstiller derfor, at disse tages til efterretning.
Egholm: Miljøstyrelsen har foreslået indskrænkninger af habitatområdet på 45 ha og
fuglebeskyttelsesområdet på 23 ha på Egholm. Forvaltningen foreslår, at disse områder fastholdes som
både habitat- og fuglebeskyttelsesområde, idet det vurderes, at de langsigtede klimaudfordringer med hævet
vandstand i randområderne omkring Egholm på et tidspunkt kan nødvendiggøre en ekstensivering af disse
arealer. Det vurderes, at fremtidige klima- og naturprojekter i disse områder lettere vil kunne gennemføres,
hvis det fastholdes som både fugle- og habitatområde.
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Byrådet
Paraplymosen: I høringsforslaget er der udtaget 182 ha af habitatområdet, der i dag ligger som buffer langs
nordkanten af Paraplymosen. Området består af en blanding af fortrinsvist dyrkede marker, smalle
skovstykker, § 3 beskyttet mose og eng, samt et enkelt areal med den særligt beskyttede skovbevokset
tørvemose, som er beskyttet under habitatdirektivet. Forvaltningen indstiller, at dette område fastholdes som
habitatområde, idet dette vurderes at forbedre mulighederne for at gennemføre fremtidige naturprojekter og
sikre en bredere vifte af støttemuligheder til lodsejere. Paraplymosen er et på nationalt plan meget værdifuldt
og sårbart moseområde af typen højmose, som er yderst sårbar over for forringelser af hydrologi og
ammoniaktilførsel fra landbrug.
Nibe Renseanlæg og skydebane: Området er i dag habitatområde, hvilket i Miljøstyrelsens høringsforslag er
fjernet, så det ikke længere er Natura 2000-område. Renseanlægget er under afvikling, mens skydebanen
stadig er aktiv. Lokalplanen, der vedrører renseanlægget, vil blive annulleret. Området er ejet af Aalborg
Kommune og er registreret som § 3-beskyttet natur og habitatnaturtypen strandeng og ligger i et
sammenhængende bælte af natur langs fjorden. Forvaltningen indstiller, at hele det kommunalt ejede
område nord for Løgstørvej fastholdes som habitatområde og udvides som fuglebeskyttelsesområde. Dette
vil betyde, at hovedparten af arealet vil udvikles og fastholdes som beskyttet strandeng, samt at
skydebaneaktiviteterne kan fastholdes på nuværende niveau.
Sølyst Camping: Campingpladsen er placeret mellem Løgstørvej og fjorden med alle bygninger og
hovedparten af øvrige installationer placeret mellem Løgstørvej og det gamle banelegeme. Miljøstyrelsen
foreslår i høringsforslaget, at området udtages som fuglebeskyttelsesområde, men fastholdes som
habitatområde. Forvaltningen indstiller, at både habitat- og fuglebeskyttelsesområdet afgrænses, så
hovedparten af campingpladsen mellem Løgstørvej og banelegeme udtages helt af Natura 2000-området,
mens den yderste halvdel af området mellem banelegeme og fjord fastholdes som både habitat- og
fuglebeskyttelsesområde. Derved sikres både administrativ forenkling og naturinteresser yderst langs
fjorden. Ændringerne vurderes dog ikke at have væsentlig betydning for natur eller campingplads i forhold til
eksisterende forhold.
Derudover genfremsendes alle de udvidelsesforslag som Aalborg Kommune indsendte i den tekniske høring
i marts 2017, som alle udelukkende bestod af mindre naturarealer med høj naturværdi langs eksisterende
Natura 2000-grænser, samt de to større udvidelser med henholdsvis Binderup Ådal og Vidkær Ådal.
Det skal hertil bemærkes, at en udvidelse af især de to større ådale vurderes at kunne have følgende
konsekvenser for natur og landbrugserhvervet: De to ådale udgør det mest værdifulde, sammenhængende
natur i Aalborg Kommune, som ikke ligger i Natura 2000-områder. Det har som konsekvens, at der ikke er
støttemuligheder for lodsejerne til pleje og drift af arealerne. Dette betyder, at arealerne for størstedelens
vedkommende ligger uden pleje og er under tilgroning og deraf følgende forarmning af naturen. Hvis disse
områder får status som Natura 2000-område (habitatområde), vurderes de at kunne sikres som værdifulde
naturområder. Samtidigt skal det også bemærkes, at det kan have negative konsekvenser for de
husdyrbrug, der ligger nærmest områderne, idet der er risiko for, at de vil blive omfattet af de skærpede
ammoniakkrav, der er til husdyrbrug, som ligger i eller i nærheden af sårbar natur i Natura 2000-områderne.
Bilag: Kort over de 6 Natura 2000-områder i Aalborg Kommune. For alle seks områder er følgende vist:
1) Nuværende Natura 2000-grænser,
2) Miljøstyrelsens høringsforslag til nye grænser, og
3) Aalborg Kommunes høringsforslag med forslag til udvidelser og ændringer af Miljøstyrelsens
høringsforslag.
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Bilag:
Kortbilag - Høringssvar Natura 2000 grænser
Sagsforløb - Justering af grænserne for Natura 2000-områder
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Punkt 11.

Godkendelse af kapitaltilførsel til Lejerbo Aalborg afd. 755-0 - Nygårdshave
2017-047013
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på
230.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Lejerbo Aalborg, afd. 755-0 Nygårdshave, 9280 Storvorde.
Afdelingen er centralt beliggende i byen Gudumholm.
Afdelingen består af 15 rækkehuse - 3 stk. 2-værelses i 1 plan, 6 stk. 3-værelses i 1 plan.
Baggrund
Afdelingen har gennem en årrække oparbejdet et større underskud, som primært skyldes lejeledighed og tab
ved fraflytninger. For nogle år siden havde afdelingen forholdsvis store problemer med udlejning, men i de
seneste år har der højest stået én bolig i tomgang. Underskuddet afvikles løbende, og i de seneste
regnskabsår er afdelingen kommet ud med et positivt driftsresultat.
Boligforeningen blev indstillet til kapitaltilførsel af Landsbyggefonden i oktober 2016. Begrundelsen for
ansøgning er dækning af underskud mv. på 1.150.000 kr.
Huslejen ligger pt. på 1.114 kr. pr. kvadratmeter, hvilket er langt over lejeniveauet for almene boliger, både i
Gudumholm og i kommunen som helhed. Årsagen til den høje husleje er, at der skal afvikles på opsamlet
underskud. Dette anses af udlejer at være hovedårsagen til udlejningsvanskelighederne.
Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om afvikling af det opsamlede underskud gennem en kapitaltilførsel,
2
således at lejen kan nedbringes med 100 kr./m /år.
Landsbyggefonden har givet forhåndstilsagn til kapitaltilførsel under forudsætning af, at øvrige parter
medvirker.
Boligforeningen har dog oplyst, at Realkredit Danmark ikke ønsker at deltage i kapitaltilførslen, så
boligorganisationen skal iflg. Landsbyggefonden deltage med 2/5, dvs. 460.000 kr. Boligforeningen har
oplyst til Kommunen gennem processen, at dette beløb uproblematisk kan dækkes af hovedforeningen.
Økonomi
Landsbyggefondens og kommunens støtte foreslås givet som særlig driftsstøtte med lån fra Landsdispositionsfonden og efter 1/5-delsordningen i henhold til almenboliglovens § 91.
Kapitaltilførsel
Aalborg Kommune
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt
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Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
40%

230.000 kr.
230.000 kr.
230.000 kr.
460.000 kr.

100%

1.150.000 kr.

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 40
2 afaf341

Byrådet
Bilag:
Bilag - Lejerbo Aalborg - afd 755-0 - Kapitaltilførsel

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 41
3 afaf341

