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By- og Landskabsudvalget

Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 1 af 119
1

By- og Landskabsudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018 i By- og
Landskabsforvaltningen
2018-026402
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 31. marts 2018.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 2
1 af 119
3

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den første økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i
2018.
Som i de foregående år skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter
indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til
korrigeret budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre
budgetoverholdelse.
Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018 behandles i Magistraten den 7. maj og Byråd
den 14. maj.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og strategier.
På By- og Landskabsudvalgets møde vil virksomhedsrapportens indhold og opbygning blive gennemgået.
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 3
2 af 119
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018 i By- og Landskabsforvaltningen - Bilagshæfte
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 4
3 af 119
3
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Punkt 3.

Drøftelse af moderniserings- og effektiviseringskatalog for budget 2019-22
2018-015363
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse mulige emner til
forvaltningens Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for budget 2019 – 2022.
Beslutning:
Drøftedes.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 5
1 af 119
3
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører budgetlægningen for budget 2019-22.
Den omhandler emner til det Moderniserings- og effektiviseringskatalog med mulige budgetreduktioner, som
By- og Landskabsudvalget skal fremsende til Byrådet senest 1. juni 2018 jf. Byrådets beslutning 26. februar
2018.
Kravet til budgetreduktioner i By- og Landskabsforvaltningen er 5,079 mio. kr. svarende til 1,5 % af
driftsbudgettet. På mødet gennemgås alle forslag, der er indeholdt i bilaget.
Drøftelsen skal give retning for det videre arbejde i By- og Landskabsforvaltningen frem mod By- og
Landskabsudvalgets møde 24. maj 2018, hvor emner i kataloget skal endeligt godkendes.
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 6
2 af 119
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tilbagemelding til Byrådet 1. juni 2018 - bilag
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 7
3 af 119
3
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Punkt 4.

Godkendelse af kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
(med miljørapport) (1. forelæggelse)
2017-030196
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg H.033.
forslag til Lokalplan 1-1-134.
miljørapporten for Lokalplan 1-1-134 og Kommuneplantillæg H.033.
at forslagene sendes i offentlig høring i 13 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 8
1 af 119
5

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Kommuneplantillægget skaber grundlaget for en bæredygtig byudvikling med kvalitet omkring den
kommende BRT (+BUS), mens lokalplanen muliggør anlægsprojektet og giver det en visuel og funktionel
indpasning i byens rum.
Tidsplan
Borgermøde
Der afholdes en række borgermøder om planforslagene i juni og august.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 4. oktober 2018 og Byrådet den 22. oktober 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-134
Kommuneplantillæg H.033
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 9
2 af 119
5

By- og Landskabsudvalget

Formål og baggrund
Aalborg Kommune har besluttet at etablere en ny højklasset kollektiv trafikforbindelse i form af BRT (Bus
Rapid Transit) som en trafikal rygrad på tværs af Aalborg by. Busforbindelsen er også kendt som ”+BUS”, og
den skal understøtte det stigende transportbehov, der er opstået i takt med byens vækst og udvikling.
Formålet med planerne er at muliggøre etablering af en BRT-forbindelse samt at skabe plangrundlaget for
en bæredygtig byudvikling omkring BRT-tracéet og stationerne. Med planerne sikres indpasning af
anlægsprojektet i byens rum, og der skabes samtidigt et grundlag for stationsnær fortætning med
udgangspunkt i lokale kvaliteter og blandede funktioner.
Kommuneplantillæggets indhold
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 10
3 afaf5119

By- og Landskabsudvalget
Kommuneplantillægget tilføjer en ny retningslinje 13.10 BRT. Retningslinjen reserverer areal til en BRTforbindelse fra Mølholm og Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst, samt
stationsplaceringer langs strækningen. Der opstilles principper for stationerne og beplantning langs med
forbindelsen – ambitionen er en grøn forbindelse, der er præget af træer og anden beplantning.
I en radius på 500 meter omkring de planlagte stationer udpeges en byudviklingszone, hvor der opstilles
principper for stationsnær fortætning af høj kvalitet – både i form af flere etagemeter og i form af flere
blandede funktioner. Ved at fortætte stationsnært, opnås bæredygtig byudvikling hvor en større del af
transportbehovet kan opfyldes med kollektiv trafik. I byudviklingszonen reduceres p-normen for biler ved ny
planlægning uden for bymidten, mens cykelparkeringsnormen hæves. Der reserveres arealer til
parkeringsanlæg, som skal gøre det nemt at skifte fra bil til bus ved motorvejen og i randen af byen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger areal i form af et tracé til indpasning af en BRT-forbindelse tværs gennem Aalborg by.
Projektet gives med planen en visuel og funktionel indpasning i de tilstødende byområder. Der fastlægges
principper for anlæg og faciliteter langs forbindelsen. Planen muliggør tiltag som vejlukninger,
terrænbearbejdning, regnvandshåndtering o.l. langs med tracéet for at sikre rammerne for en velfungerende
kollektiv trafikløsning.
Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter
Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter ophæves for de områder, der er omfattet af lokalplan 1-1-134 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 på hvilke områder kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet, er der udarbejdet et afgrænsningsnotat. I forbindelse med afgrænsningsnotatet er
berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at den allerede udarbejdede miljørapport for Aalborg Letbane fra 2015 (der også omfatter
BRT) benyttes som 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)
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. 10 e, som handler om infrastrukturprojekter, herunder
bygning af veje. Der blev i forbindelse med projektet for Aalborg Letbane/BRT lavet en miljøscreening af
projektet. Det blev vurderet, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet udløste derfor en
miljøkonsekvensrapport, hvor både et letbane- og et BRT-projekts påvirkning af miljøet blev beskrevet.
Miljøkonsekvensrapporten har været i høring, og blev godkendt i 2015. Den er vedlagt som bilag inklusiv den
afgivne tilladelse (VVM).
Økonomi
Lokalplanen giver mulighed for at etablere BRT-tracéet gennem Aalborg – og på dele af strækningen
forpligtelse til at erhverve sidearealer langs tracéet. Anlægsomkostningen til hele projektet inklusiv reserver
er 510 mio. kr. Projektet er fuldt finansieret gennem statsligt bidrag fra Pulje til investeringer i kollektiv
bustrafik, bidrag fra Region Nordjylland og afsatte midler i Aalborg Kommunes budget 2018.
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre yderligere udgifter for
kommunen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 11
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By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg H.033 for BRT i Aalborg
Udkast til Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (med miljørapport)
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 12
5 afaf5119
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Punkt 5.

Godkendelse af kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, Boliger
m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
2016-074679
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.047.
forslag til Lokalplan 1-1-131.
at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan 1-1-131 og Kommuneplantillæg 1.047.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Udsat.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 13
1 afaf5119
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
2
Lokalplanområdet omfatter et område på 650 m med ejendommene Bredegade 10 og 12 samt et offentligt
vejareal i Niels Ebbesens Gade. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af begge bygninger og opførelse
2
af erstatningsbyggeri. Bredegade 10 har et grundareal på 107 m , og der forudsættes tilkøbt 2,1 m af det
2
2
offentlige vejareal, i alt 37 m , således at grundarealet til nybyggeri i alt bliver på 144 m . Anvendelsen er
publikumsorienterede erhverv i stueetagen, mens der kan etableres i alt tre boliger på de øvrige etager.
2
Bredegade 12 har et grundareal på 320 m . Bygningen drejes for at forbedre kigget til Vor Frue Kirke og lede
hen til det grønne anlæg. Anvendelsen er ligeledes publikumsorienterede erhverv i stueetagen, mens der
kan etableres fem boliger på de øvrige etager.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 24. august 2017 (punkt 11)
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 19. september 2018 og Byrådet den 8. oktober 2018.
Link til digitale planer

Lokalplan 1-1-131
Kommuneplantillæg 1.047
Oversigtskort
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 14
2 afaf5119
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for byfortætning i form af erstatningsbyggeri på sydsiden af
Bredegade Torv med en bebyggelse, der har transparente underetager og flere boliger.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på de maksimale bebyggelsesprocenter for Bredegade 10 og 12 angivet i
kommuneplanens bilag K. Desuden øges bygningsdybden for Bredegade 12. Ændringen sker, idet der
ønskes at give mulighed for en yderligere fortætning i Midtbyen og dermed muliggøre flere boliger.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af erstatningsbyggeri med
publikumsorienterende formål i stueetagen (butikker, restauration og lign.), mens der på de øvrige etager
også kan ske indretning til boliger og centerformål.
Bebyggelsen i lokalplanområdet skal opføres med en høj, transparent underetage og altaner, der skal
medvirke til at skabe gode, private opholdsarealer. For Bredegade 10's vedkommende skal der være
afskårne hjørner mod gaden, hvilket sammenholdt med bygningens skala og udseende skal tilpasse den til
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gadens karakter. Bredegade 12 ligger solitært og får derfor en mere moderne udformning. Bebyggelsen skal
opføres med fokus på bykvalitet og fortætning, og der skal plantes vejtræer i den østlige side af Niels
Ebbesens Gade. Tiltagene skal medvirke til et attraktiv byliv ved Bredegade Torv og den nordlige del af Niels
Ebbesens Gade.
Lokalplanområdet ligger helt centralt i Aalborg Midtby ved Bredegade Torv. Den del af Niels Ebbesens Gade,
som er omfattet af lokalplanen, er udlagt til gågade.
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Niels Ebbesens Gade/Søndergade.
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 udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af 6 nye
træer i østsiden af Niels Ebbesens Gade til erstatning for de 6 træer i vestsiden som fjernes som følge af
udvidelsen af byggefeltet. Desuden omfatter udbygningsaftale retablering af belægning i kantzoner på grund
af drejning af Bredegade 12. Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag.
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
2
kommunen. Derimod kan kommunen forvente en mindre indtægt ved salg af de 37 m vejareal.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.047 for et område i Bredegade
Udkast til Lokalplan 1-1-131 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Udbygningsaftale Bredegade 10-12 (19-4-2018)
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Punkt 6.

Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade,
Vestbyen (2. behandling)
2017-027562
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.046 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 1-3-119 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Der tilføjes følgende vedrørende yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter:
Planområdet består udelukkende af bebygget areal uden naturarealer, beplantninger af væsentlig
udstrækning, træer eller lignende. Det vurderes derfor, at området ikke benyttes som yngle- eller rasteområde
for plante- eller dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Det kan dog ikke udelukkes, at området sporadisk
benyttes af flagermus som enten fødesøgningsområde langs bebyggelsen, eller at bygningerne benyttes
som overvintrings- eller sommerresidens for arter af flagermus. Det vurderes dog samlet, at planområdet
enten ikke benyttes af flagermus overhovedet, eller at det udgør et uvæsentligt yngle- eller rasteområde for
arter af flagermus.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.7. Første sætning ændres fra: ”Der må på tage etableres energiproducerende anlæg i form af solceller,
solfangere eller lignende…..”.
Til ”Der må på tage, undtagen i byggefelt 1, etableres energiproducerende anlæg i form af solceller, solfangere
eller lignende…..”.
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.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter en karrébebyggelse i 4 og 5 etager.
Det samlede bruttoetageareal må ikke overstige 10.500 m².
Den vestlige fløj ønskes omdannet fra undervisningsformål til boliger.
Øst og vestfløjen kan opføres i max. 5 etager med tagterrasse med to småbygninger på hver max. 30 m².
Nord og sydfløjen i max. 6 etager.
Parkering sker på egen grund og desuden tinglyst på en grund i lokalområdet
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 7. december 2017 (punkt 2)
Magistratens møde 18. december 2017 (punkt 4)
Byrådets møde 15. januar 2018 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 24. januar til og med 21. marts 2018.
Link til digitale planer

Lokalplan1-3-119
Kommuneplantillæg 1.046
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Oversigtskort
Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre omdannelse af en tidligere erhvervsejendom til etageboliger og
desuden at give mulighed for ombygning og udvikling af hele karréen med boliger i varierende størrelser.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer følgende på rammeområde 1.3.D2:
Bebyggelsesprocenten for ejendommen hæves fra maks. 200% til maks. 390%, idet ejendommen fortsat vil
kunne være i overensstemmelse med kommuneplanrammens bestemmelser om udnyttelsesgrad (højder og
etageantal).
Bestemmelsen om at "det samlede bruttoetageareal ikke må overstige 85.000 m²" fjernes, da det vurderes
som mere hensigtsmæssigt at regulere en fremtidig omdannelse ved brug af bebyggelsesprocenter og
maksimale højder og etageantal.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra bygherre om omdannelse af en tidligere erhvervsejendom til
etageboliger.
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Med lokalplanen gives mulighed for ombygning og udvikling af hele karréen afgrænset af C. A. Olesens
Gade, Nybrogade, Porthusgade og Skibbrogade med boliger i varierende størrelser. Den eksisterende
karrébebyggelse, der hidtil har været anvendt til undervisningsformål, udvides for størstedelens
vedkommende med én etage i højden. To steder indrettes tagterrasser, der sammen med bebyggelsens
gårdrum vil tjene som opholdsareal for områdets beboere.
Bebyggelsens gule teglstensfacader males hvide i overensstemmelse med den nordlige og sydlige
nabobebyggelse. En del af facaderne beklædes med metal i brunlige eller kobberlignende nuancer.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 09-050.
Den eksisterende lokalplan ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse
med byrådets 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 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.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Bemærkning fra Bente Rasmussen, Porthusgade 12, st., Aalborg.
2. Bemærkninger fra Banedanmark – Teknik, Vejlevej 5, Fredericia

3. Indsigelse fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Nybrogade 16, Aalborg
4. Indsigelse fra Ejerforeningen Vestre Havnepromenade 11 A og B, Aalborg.
5. Indsigelse fra Morten Gade, Porthusgade 14, 2. sal, Aalborg
6. Indsigelse fra Henrik Broen Mortensen og Pia Grønborg Steffensen, Vestre Havnepromenade 11B, 5.th.,
Aalborg
7. Bemærkning fra Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.
8. Indsigelse fra Jesper Bjørn Jeppesen og Ann Færch Jeppesen, Vestre Havnepromenade 11 A, 5. sal,
Aalborg.

1. Bemærkning fra Bente Rasmussen, Porthusgade 12, st. vedrørende ombygning som pågår inden
lokalplanen er vedtaget.
Svar: Taget til efterretning. Det drejer sig om ombygning af de eksisterende boliger. Arbejdet omfattes af
den eksisterende lokalplan, byggetilladelse er givet inden lokalplanprocessen startede og vedrører dermed
ikke denne høring.
2. Bemærkninger fra Banedanmark – Teknik, Vejlevej 5, Fredericia vedrørende diverse hensyn til

banearealer og togdrift.
Svar: Taget til efterretning. Det vurderes ikke at de nævnte forhold har betydning for lokalplanen.
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3. Indsigelse fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Nybrogade 16, Aalborg vedrørende øget pres på
parkeringsmulighederne i området.
Svar: Delvis imødekommet. Den overvejende del af parkeringsbehovet imødekommes i den

eksisterende parkeringskælder. Øvrig parkering (ca. 10 pladser) foregår på tinglyste
parkeringspladser i nærområdet (Kastetvej og Valdemarsgade). Det vurderes således ikke at
projektet vil medføre forringede parkeringsforhold i området.
4. Indsigelse fra Ejerforeningen Vestre Havnepromenade 11 A og B vedrørende:
a. forringelse i lysindfald og dermed faldende ejendomsværdi og
b. øget pres på parkeringsmulighederne i området.
Svar:

a. Delvis imødekommet. Der er foretaget studier af lysindfald og sigtelinjer (der
henvises til bilag ”Supplerende oplysninger til lokalplan 1-3-119”)), og det
vurderes ikke, at der samlet set er tale om en væsentlig forringelse af
ejendommens lysforhold og dermed heller ikke ejendomsværdien.
Endvidere er solcelleanlægget på taget af nordfløjen udgået af projektet og det
samlede anlæg er dermed blevet ca. en meter lavere.
b. Delvis imødekommet. Se svar nr. 3.
5. Indsigelse fra Morten Gade, Porthusgade 14, 2. sal, Aalborg vedrørende mindre lysindfald som
følge af forhøjelse af bygningen og etablering af altaner.
Svar: Delvis imødekommet. Der henvises til svar 4a. Det kan tilføjes, at de altaner som tilføjes har en
begrænset udstrækning og ikke vurderes at føre til forringede lysforhold i gaderummet.

6. Indsigelse fra Henrik Broen Mortensen og Pia Grønborg Steffensen, Vestre Havnepromenade 11B, 5.th.,
Aalborg vedrørende:
a. Indkig,
b. Forringet udsigt,
c. Risiko for gener fra genskin i solpaneler og
d. Forringede parkeringsforhold.
Svar:
a. Ikke imødekommet. Det vurderes ikke – på baggrund af studier af sigtelinjer og afstanden
mellem bygningerne (der henvises til bilag ”Supplerende oplysninger til lokalplan 1-3119”) - at projektet giver anledning til indbliksgener udover hvad der generelt må forventes i
centrale byområder.
b. Delvis imødekommet. Projektet vil give anledning til forringet udsigt ind over byen for de
øverste lejligheder i Vestre Havnepromenade 11 a og b. Det er dog besluttet ikke at montere
solpaneler på taget så det samlede anlæg dermed bliver ca en meter lavere.
c. Imødekommet. Se svar 6 b.
d. Delvis imødekommet. Se svar 3.
7. Bemærkning fra Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby. Forvaltningen har ingen
kommentarer til planforslaget.
Svar: Taget til efterretning.
8. Indsigelse fra Jesper Bjørn Jeppesen og Ann Færch Jeppesen, Vestre Havnepromenade 11 A, 5. sal,
Aalborg vedrørende:
a. Forringede parkeringsforhold
b. Forringet udsigt,
c. Forringede lysforhold
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d. Støjgener fra tagterrasser.
Svar:
a.
b.
c.
d.

Delvis imødekommet. Se svar 3.
Delvis imødekommet. Se svar 6 b.
Delvis imødekommet. Se svar 4 a.
Ikke imødekommet. De planlagte tagterrasser er til brug for ejendommens beboere, og
forventes ikke at give anledning til større støjgener. Eventuelle støjgener vil skulle håndteres
gennem henvendelse til Aalborg Kommunes Miljøafdeling.
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Bilag:
Lokalplanforslag 1-3-119 - PDF
LP 1-3-119 - Indsigelser i samlet PDF
Supplerende oplysninger til LP 1-3-119
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Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny
Kærvej/Asylvej, Kærby (2. forelæggelse)
2017-054248
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 3.028 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 3-1-104 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan
Der er sket en trykfejl i lokalplanudkastet i forhold til parkeringsnormen. Det har gennem lokalplanprocessen
være hensigten, at der skulle udføres en reduceret parkeringsnorm på 1,2 p-pladser pr. bolig og ikke 1,25
p-pladser, som angivet i lokalplanudkastet. Den korrekte angivelse var belyst i 1. forlæggelse af planerne i
sagsbeskrivelsen.
Det vurderes, at der ikke er tale om en væsentlig ændring, og det er derfor vurderet, at planerne ikke sendes
fornyet høring i henhold til planloven.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” under Trafik ændres parkeringsnormen til 1,2 p-plads pr. bolig.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 8.2 ændres parkeringsnormen fra 1,25 p-plads pr. bolig til 1,2 p-plads pr. bolig.
I pkt. 7.7 ændres højden for faste hegns maksimale højde fra 1,8 meter til 2,0 meter. Det sker for at
imødekomme indsigelser mod indbliksgener fra de nærmeste naboer.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 3 ændres tegningen, således der fremgår 34 p-pladser mod 33 p-pladser.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Formål, baggrund og fakta
Formålet med planerne er at etablere almene boliger på Ny Kærvej 16. Planerne er udarbejdet for at
muliggøre en omdannelse af det tidligere plejehjem, Kærby Hvilehjem, til almene boliger for Vivabolig.
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.
Fakta:
 Opførelse af en etagebebyggelse i 3 etager uden kælder.
 Etablering af ca. 28 lejligheder
 En bebyggelsesprocent på 80 mod nuværende 50.
 En reducering af bygningens maksimale højde til 11,0 meter mod 12,5 meter jf. kommuneplanrammen
3.1.B1 Kærby.
 En reducering af parkeringsnormen til 1,2 p-plads pr. bolig mod 1,5 parkeringsplads pr. bolig, jf.
kommuneplanens bilag F Parkeringsnormer.
 En reducering af fælles udendørs opholdsareal til 10 % mod 25 %, jf. kommuneplanens retningslinje
6.1.2 Kvantitative retningslinjer for nyudlæg.
Tidsplan
1. forelæggelse:
 By- og Landskabsudvalget 8. februar 2018 (punkt 7).
 Magistraten 12. februar 2018 (punkt 8).
 Byrådet 26. februar 2018 (punkt 4).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 2. marts til og med 30. marts 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-1-104
Kommuneplantillæg 3.028
Oversigtskort
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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.
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. Bygningsdelen som er bevaringsværdig er af
middelkarakter med en værdi på 4.
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
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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 og 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 i parkeringsnormen i denne lokalplan.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Banedanmark Teknik, Vejlevej 5, 7000 Fredericia
2. Miljø- og Fødevareministeriet, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
3. Niels Christensen, Davids Alle, 9000 Aalborg
4. Hans Jensen, Asylvej 6, 9000 Aalborg
5. Mads Skalborg Simonsen, Asylvej 2, 9000 Aalborg (som nabo og på vegne af beboere i Kærby, som
tæller 15 ejendomme og 30 beboere. 5 beboerne i denne indsigelse supplerer med egne indsigelser)
6. Birgitte Breum Rosenbeck, Asylvej 10, 9000 Aalborg
7. Lars Holst Christensen, Asylvej 3A, 9000 Aalborg (del af indsigelse nr. 5)
8. Mia Quynh Le, Asylvej 3A, 9000 Aalborg (del af indsigelse nr. 5)
9. Kærby Grundejerforening v/André Paasch, 9000 Aalborg
10. Jan Lundtoft, Ny Kærvej 18, 9000 Aalborg
11. Martin og Luise Agersgaard Fredsted, Magsvej 1, 9000 Aalborg
12. Kærby Grundejerforening v/André Paasch, 9000 Aalborg (supplerende indsigelse fra nr. 9)
13. Cecilie Seneca Møller og Mads Skalborg Simonsen, Asylvej 2, 9000 Aalborg
14. Skipper Samrådet v/Inger Tvorup, 9000 Aalborg
Henvendelserne er behandlet efter emne nedenfor.
Henvendelserne har været sendt i partshøring ved Vivabolig. Vivaboligs bemærkninger indgår i svarene til
indsigelserne.
Jernbanedrift (inds.: 1)
Generelle bemærkninger fra Banedanmark om at fremtidig bebyggelse ikke skal forhindre eller hindre
virksomheden i sine aktiviteter. Byggeriet skal indrettes sådan at det kan tåle støj og vibrationer fra
jernbanen. Udgangspunktet er, at diverse planer mv. skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven.
Svar: Taget til efterretning
Der vil blive taget hensyn til Banedanmarks aktiviteter i den videre byggesagsbehandling.

Vurdering af bilag IV-arter (inds.: 2)
Miljø- og Fødevareministerieriet gør opmærksom på at der mangler en vurdering af om planen kan
beskadige eller ødelægge yngel- eller rasteområdet for bilag IV-arter i kommuneplantillægget.
Svar: Taget til efterretning
Vurderingen i forhold til bilag IV arter er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af planerne. Den fremgår
således af miljøscreeningen og lokalplanens redegørelse. Men ikke i kommuneplantillæggets redegørelse.
Fremadrettet gøres vurderingen til en fast del af kommuneplantillæggenes redegørelse.
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Bebyggelsesprocent (inds.: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 og 14)
Flere af indsigelserne er uforstående over for en bebyggelsesprocent på 80 og henviser til kommuneplanen,
som angiver en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for etageboliger i Kærby. Hertil går en del indsigelser
på, at der mangler argumentation for at øge bebyggelsesprocenten.
Endvidere er kommentarerne at der opføres for mange boliger på arealet og kommuneplanen tilsidesættes til
fordel for økonomisk gevinst, i stedet for at bevare bystrukturen i Kærby. Kærby Grundejerforening ser gerne
at der kommer nye familieboliger til bydelen, men opfordrer til at kommuneplanens nuværende
bebyggelsesprocent videreføres uændret, således kommuneplanens vægtning af bevarelse af
"Kærbyhusene" kan realiseres.
Kærby Grundejerforening bemærker, at der må at være givet en dispensation for udvidelsen af Kærby
Hvilehjem, og at denne vil bortfalde når eksisterende bygning nedrives.
I indsigelsen fra Asylvej 2 er der en frygt for at danne præcedens, hvor ældre erhvervsbygninger og
offentlige institutioner i byområder omdannes til boliger med samme bebyggelsesprocent. Ved sådanne
omdannelser vil der være en større belastning på trafik, parkering, larm, friarealer mv.
Svar: Ikke imødekommet
En bebyggelsesprocent på 80 svarer omtrentlig til den eksisterende bebyggelses etageareal. I dag er dele af
kælderen talt med i bebyggelsesprocenten. Ved at udnytte hele kælderens areal og eksisterende garage og
skur i lander en udnyttelse af arealet på ca. 80 %. Dvs. at lokalplanen for en bebyggelsesprocent på 80 %,
hvor der ikke må etableres kælder.
Ved at placere en ny bygning på eksisterende byggefelt og med en tilsvarende bebyggelsesprocent,
vurderer Aalborg Kommune ikke at der sker en væsentlig ændring i forhold til en tidligere funktion.
Lokalplanen ses ikke at danne præcedens for øvrige områder.
Vedrørende dispensationen for udvidelse af bebyggelsesprocenten, så bortfalder nuværende tilladelse. Det
vil sige, at det er lokalplanen og kommuneplantillægget som er gældende og herved gør det muligt at
udbygge lokalplanarealet op mod 80 %.

Arkitektur, bevaringsværdig bygning mm. (inds.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 og 13)
Der er indsigelser mod bygningens arkitektur, bl.a. at bygningens udformning ikke er i tråd med områdets
karakteristiske "Kærbyhuse" med højde, tagudformning og det generelle udtryk. Med en ekstra etage skiller
bygningen sig ud og vil fylde mere i bybilledet i form af et større volumenet. Hertil findes der ikke fladt tag i
området, og med det nutidige udtryk skiller sig ud fra eksisterende bygningsmasse. Der foreslås at opføre en
2-etagers bygning med saddeltag.
Hertil er der bemærkninger på at man ikke bør fjerne den gamle bygning og erstatte den med et
betonbyggeri. Kommunen bør respektere at bygningen er bevaringsværdig og dermed ikke nedrives.
Endvidere en indsigelse på at nedrivningstilladelsen burde have været behandlet inden lokalplanforslaget
blev sendt i høring, da indtrykket er, at der allerede er taget en beslutning om at give tilladelsen.
Svar: Ikke imødekommet
Der er tale om at tilpasse bygningen i området med et nutidigt udtryk, som skal afspejle den tid den nye
bebyggelse opføres i. Lokalplanen indeholder bestemmelser om materialer, detaljering i facaden med
referencer til omgivelserne mm., der skal sikre indpasning i Kærby. Her references til etagebebyggelse på
Ny Kærvej 8, hvor referencerne ses i murværksdetaljerne omkring døre og vinduerne, forskydninger i
facaden og ved brug af et supplerende materiale i bygningens øverste etage.
For facaden er der lavet bestemmelser for at imødekomme områdets karakter, f.eks. skal den øverste etage
udføres i et andet materiale og trækkes tilbage fra facaden, som er med til at opdele den lange facade og
bygningen får et lettere arkitektonisk udtryk. Her kan refereres til etagebebyggelsen på Ny Kærvej 8.
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Den kommende bygning med det flade tag vil være lavere end Kærby Hvilehjem. Sammenlignes nuværende
bygning, med kælder, og fremtidige forhold, med 3 etager, har de samme antal etager. Forskelle er
bygningshøjden, hvor den fremtidige bygning vil være lavere end eksisterende.
Ang. bevaringsværdig bygning er det kun en del af eksisterende bygning der er registeret som
bevaringsværdigt. Der er konstateret fugt i kælderen, og derfor er det ikke forsvarligt at etablere boliger i den
eksisterende bygning eller at anvende dets fundament. Derfor nedrives bygningen og en ny genopstår med
referencer til eksisterende byggeri, bl.a. i materialevalg og detaljering i udførelsen.
Med lokalplanen er det indikeret at der gives en godkendelse til at nedrive eksisterende bygning.
Nedrivningstilladelsen følger byggesagsbehandlingsprocessen og var sent i høring samme tid med planerne.
Der er i øvrigt ikke modtaget indsigelser til nedrivningstilladelsen.

Trafik og parkeringsnorm (inds.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 14)
Der er kommet en del indsigelser mod at reducere parkeringsnormen til 1,2 p-plads pr. bolig mod
kommuneplanens bestemmelse på 1,5 p-plads pr. bolig. Der er en generel frygt for parkering lang Asylvej
der i værste tilfælde kan forhindre udrykningskøretøjer i at passere. Der henstilles at Aalborg Kommune
overholder gældende parkeringsnorm på 1,5 p-pladser pr. bolig.
Hertil er der en bekymring for at Asylvej vil blive en gennemkørselvej med det stigende antal beboere på Ny
Kærvej 16. En af indsigelserne kommenterer på, at Asylvej under plejehjemmets virke var udfordret med
mange parkerede biler langs vejen. Endvidere er der forslag om at lave Asylvej til en lukket vej med udkørsel
til Ny Kærvej, eller vejbetjene lokalplanområdet fra Ny Kærvej.
Svar: Ikke imødekommet
I lokalplanen er parkeringsnormen angivet som 1,25 p-pladser pr. bolig. Dette er en fejl. Drøftelserne har
gået på en parkeringsnorm på 1,2 p-pladser pr. bolig, som der ligeledes er illustreret i kortbilag 3. Dette vil
blive rettet i lokalplanen ved den endelige vedtagelse.
Parkeringsnormen afviges, da det vurderes at lokalplanområdet ligger bynært og der er gode stiforbindelser
til Midtbyen. Ligeledes er der nem adgang til offentlige transportmidler, og Aalborg Centrum er i cykelafstand
fra lokalplanområdet. Hertil etableres gode forhold for cykelbrugere med bl.a. gode parkeringsforhold,
vaskeplads og cykelplejestation. De kommende lejere af boligerne skønnes at være familier og pensionister
for at sikre en bredere beboersammensætning. Herved er der forskellige parkeringsbehov og det skønnes at
parkeringsnormen kan reduceres fra 1,5 til 1,2 p-plads pr. bolig.
Det vurderes, at der er tilstrækkelig med parkering på egen grund, og derfor bør der ikke forekomme
yderligere parkering på Asylvej fra beboerne på lokalplanområdet. Hvis der parkeres langs Asylvej vil bilerne
have en hastighedsnedsættende virkning for vejen.
Lokalplanen vurderes ikke at medføre øget gennemkørsel af trafik uden mål på Asylvej. Eventuelle krav
vedrørende adgang for udrykningskøretøjer antages at blive varetaget af Beredskabscenteret. Desuden er
det ifølge færdselsloven ikke lovligt at parkere sådan, at man spærrer en vej for passage. Det er altså ikke
lovligt at parkere på en sådan måde der kan hindre et udrykningskøretøj at komme forbi.
Lokalplanen vurderes at skabe yderligere ca. 50 bilture pr. døgn i forhold til anvendelsen som plejehjem.
Med adgang til grunden fra Asylvej meget tæt på Ny Kærvej vurderes, at den største del af trafikken vil være
orienteret her imod. Det vurderes derfor ikke, at trafikbelastningen af den resterende del af Asylvej vil blive
væsentlig forøget.
En evt. lukning af Asylvej for indkørsel fra eller udkørsel til Ny Kærvej vurderes ikke at være
hensigtsmæssig. En delvis lukning vil medføre omvejskørsel og dermed øget trafik på Asylvej og øvrige veje
i området.

Opholdsarealer og bevaringsværdigt træ (inds.: 9, 11 og 13)
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De generelle bemærkninger for opholdsarealer er at det er for lidt plads for beboerne med reduceringen fra
25 % til 10 % af lokalplanarealet. Dette giver ikke tilstrækkelig mulighed for at lave de nødvendige
opholdsarealer, herunder legearealer til børnene, som anses som en voldsom udnyttelse af grunden. Hertil
mangler der argumentation for hvorfor arealet mindskes, mangler et grønt og åbent præg, og at der bør
bibeholdes så meget grønt som muligt, også i forhold til miljø og støj.
Desuden er flere opmærksomme på det bevaringsværdige træ, hvor det bemærkes at træet skal plejes hvis
det ikke skal erobres af efeuen.
Svar: Ikke imødekommet
En reducering af det fælles udendørs opholdsareal for lokalplanområdet sker som følge af en vurdering af at
lokalplanområdet ligger bynært, hvor der er nem adgang til større rekreative områder som Østerådalen. Det
vurderes at der sker en væsentlig forbedring af ejendommens eksisterende arealer.
Langs Ny Kærvej sikres den grønne bræmme som er med til at bidrage til en grøn karakter i området. Her er
ikke tale om et egentligt opholdsområde, da arealet her er plaget af støj fra vejen, men en grøn karakter af
vejen.
Der tilføres private opholdsarealer med altaner mod syd, øst og vest, da her ikke er mulighed at udnytte
nordsiden pga. støjen fra Ny Kærvej. Aalborg Kommune vurderer, at der er tilstrækkeligt med afstand
mellem naboerne og altanerne. Dertil er der en del grønne lommer, som er mulige at benytte til ophold.
Det vurderes at der, ved en besigtigelse, er liv i det bevaringsværdige træ og efeuen er ingen sundhedsrisiko
for træet. Derfor bevares træet i dets nuværende form.

Indbliksgener, hegn og matrikelskel (inds.: 5, 11 og 13)
Der er indsigelser mod at etablere en ekstra etage der vil give indbliksgener. Ydermere bør altanerne holdes
inden for byggefeltet og ikke ud over byggefeltet eller helt droppes mod syd for ikke at give direkte indblik i
haver mod syd, øst og vest. Derfor er der et ønske om at bevare eksisterende beplantning og kastanjetræet,
der hindrer indkig til de omkringliggende haver, som evt. kan kombineres med hegn eller lignende.
Asylvej 2 påpeger, at der for nyligt er etableret hegn, som ikke bør flyttes. Hegnet er en del af naboens
fundament til en terrasse og facade til et skur. Hegnet er i dag 2,0 meter højt, hvilket ønskes bevares mod
lokalplanforslagets 1,8 meter. Hvis hegnet fjernes vil naboen have bygherre til at betalte alle omkostninger
på begge sider af hegnet.
Asylvej 2 har ligeledes en indsigelse mod matrikelskellet, som ikke er overens med faktiske forhold. Naboen
kræver hævd over det areal som der har været rådet over i en lang periode.
Svar: Delvist imødekommet
Det vurderes, at der er tilstrækkelig med afstand fra lokalplanområdet til de omkringliggende ejendomme i
forhold til indbliksgener.
Bygherre vil gerne imødekomme Asylvej 2 ønske om at ændre højde af det faste hegn til maksimal 2,0 meter
mod lokalplanens 1,8 meter. Lokalplanen indeholder ikke handlepligt, dvs. at eksisterende forhold som hegn
kan blive uændret. Ved fjernelse af hegnet skal lokalplanens bestemmeler efterleves.
Ved hævd over et areal skal der ske berigtigelse i en byggesagsbehandling.
Værdiforringelse af bolig og området (inds.: 11 og 13)
Naboen syd for lokalplanområdet er bekymret for en værdiforringelse af deres ejendom, især i forhold til støj,
indblik til deres private have fra de nye boliger og trafik- og parkeringsbelastning. Endvidere vil en
gennemførelse af lokalplanen være en reducering af herlighedsværdien.
Svar: Ikke imødekommet
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Det kan ikke udelukkes, at den ændrede anvendelse af lokalplanområdet medfører ændringer i værdien af
de enkelte nabomatrikler, men det er svært at vurdere, hvad der reelt betyder. Generelt kan man sige, at
lokalplanlægning er erstatningsfrit regulering. Der gives således ikke kompensation for et eventuelt værditab.

Høringsperiode (inds.: 9 og 14)
Der er indsigelser mod den nedsatte høringsperiode på 4 uger, som faldt sammen med påsken.
Svar: Taget til efterretning
Det er vurderet, at der sker en mindre ændring af lokalplanområdets anvendelse og bebyggelsens omfang.
Hertil er der få ændringer i kommuneplanen og lokalplanen er af mindre størrelse. Derfor har
høringsperioden være kortet ned til 4 uger.

Aktindsigt i tidligere byggesagsbehandling af Kærby Hvilehjem (inds.: 12)
Kærby Grundejerforening har ønsket at få aktindsigt i tidligere byggesagsbehandling af Kærby Hvilehjem
efter 1970.
Svar: Imødekommet
Kærby Grundejerforening har fået en henvisning til Aalborg Kommunes digitale byggesagsarkiv som findes
på www.weblager.dk.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.028 - Almene boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby
Udkast til Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej-Asylvej, Kærby
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 8.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger
m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2017-020735
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.050 endeligt uden ændringer i forhold til revideret forslag udsendt i
supplerende høring.
Lokalplan 4-1-115 endeligt uden ændringer i forhold til revideret forslag udsendt i supplerende
høring.

Fakta om planen/planerne
Bebyggelsens elementer, omfang og anvendelse:
3 bevarede længer
9 nye højhuse i max. 10 – 16 etager, footprint 18,6 x19,5 m, max. bygningshøjder 51m i forhold til omgivende
terræn
’hængsel-bygning’ i max. 10 etager mod Sohngårdsholmsvej
Beliggende nabo til større grønt og rekreativt område
M2 i alt max. 65.000, svarende til et en bebyggelsesprocent på ca. 140 for det samlede lokalplanområde
Kendt fordeling pt jf. lokalplanens byggefelter:
7.200 m2 i eksisterende del (almene boliger)
40.700 m2 tårnhuse (boliger)
4.800 m2 hængsel (kontor/erhverv)
10.500 m2 p-hus
Parkering:
Reduceret p-norm 0,85 -> ca. 500 p-pladser, hovedparten i p-hus, resten på terræn
Beslutning:
Anbefales, idet udvalget dog bemærker, at tårn 5 udgår af planen.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 i
perioden 30.august til 25.oktober 2017 indkom i alt 15 indsigelser, der tematisk primært vedrører
- Bekymring for skyggegener for naboskoler i skoletiden fra nordligste højhuse, samt i mindre grad phus
- Bekymring for et unikt parkområde ødelægges ved at tillade der bygges højt i kanten
- Bekymring for øget trafikmængde, også i bygge- og anlægsfasen, specifikt set i forhold til
naboskolerne, der har skolevej gennem Parkbyen, samt set i forhold til borgere og brugere af
nabobebyggelsen Center for Døvblindhed og høretab. I den forbindelse stilles bl.a. forslag om
ændret vejadgang til skoler samt opgradering af stisystem i parkerne
- Generel bekymring for højhuse og kritik af kommunens højhuspolitik
- Bekymring for borgernes muligheder for astronomiske oplevelser forringes, da Observatoriet gives
mindre udsyn grundet infill med højhuse
De indkomne indsigelser vedrørende bekymring for skyggegener for lokalplanområdets naboskoler mod
nord, Aalborg Friskole og Filipskolen, blev vurderet at være væsentlige set i forhold til kvaliteten af den
byudvikling, den fysiske planlægning vil muliggøre.
Der er derfor optaget dialog med de pågældende parter med henblik på en justering og optimering af
lokalplanens bebyggelsesplan, dels med henblik på en grundigere analyse af de fremtidige sol/
skyggeforhold for naboskolerne, dels med henblik på at opnå en større indsigt i skyggernes betydning, set i
forhold til kvaliteten af naboskolernes dagslysforhold. Kommunen har som led i dialogen indhentet
ekspertviden fra belysningskonsulent Inger Vervaet Erhardtsen, ÅF Midtconsult.
Til brug for analyseprocessen er dels udarbejdet supplerende sol/skygge-studier ved bygherres konsulent
Transform (time for time, alle årets 12 måneder), samt udarbejdet et notat om dagslyskvalitet og gældende
standarder herfor ved kommunens konsulent ÅF Midtconsult. Analyseresultater samt 2 reviderede forslag til
bebyggelsesplan for Parkbyen har været forelagt og drøftet med parterne på i alt 2 møder og processen er
mundet ud i et forslag til revideret lokalplanforslag, der efterfølgende har været udsendt i en fornyet 4 ugers
høring i perioden 19. marts til 16. april 2018.
Konkret omfatter bearbejdningen,
- at det nærmeste højhus set i forhold til Friskolen er flyttet ca. 5 m mod syd og de 4 nordligste
højhuse alle er reduceret forholdsmæssigt i etagehøjder, fra før 15 etager til henholdsvis 10, 11 og
13 etager, hvorved skyggevirkningerne for skolerne reduceres. Endvidere er alle højhuses
etagehøjder generelt reduceret med 10 cm pr. etage.
- at det foreslåede parkeringshus indpasset syd for Filipskolen er reduceret fra en maksimal
bygningshøjde på 16,5 m over terræn til maksimal 13,6 m over terræn, hvorved skyggegener for
nabobebyggelse mod nord reduceres.
Analyser af bebyggelsens dagslysforhold v/ ÅF Midtconsult har efterfølgende påvist, at det reviderede
forslag til bebyggelsesplan lever op til gældende standarder med hensyn til dagslyskvalitet (medium kvalitet),
herunder også vurderet specifikt i forhold til skolebørnenes hverdag / skoleskema.
Som konsekvens af justeringerne i den nordligste del af bebyggelsen er hele bebyggelsesplanen revideret,
således nævnte reducerede byggeretter mod nord i stedet indpasses i henholdsvis et nyt byggefelt i den
sydlige del af bebyggelsen (hvor der tidligere var en bred grøn kile), dels er der tilføjet en ekstra etage på 2
af højhusene (fra 15 til i alt 16 etager) samt 2 etager på hængselsbygningen, ved indkørslen fra
Sohngårdsholmsvej (fra 8 til i alt 10 etager). Det skal bemærkes, at den maksimale bygningshøjde for
højhusene i 16 etager, ikke øges i forhold til de oprindeligt foreslåede i 15 etager, eftersom alle etagehøjder
er reduceret med 10 cm.
Behovet for revision af lokalplanens bebyggelsesplan er drøftet på By- og Landskabsudvalgets møder,
henholdsvis 9. november 2017 (punkt 17, Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling) samt 25.
januar 2018 (punkt 14, Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling).
Justeringer gennemført i revideret planmateriale
Lokalplan
Bestemmelse 5 ’Bebyggelsens omfang og placering’ samt kortbilag:
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Indpasning, antal og højder af de nye infill højhuse er justeret. Hvor det oprindeligt blev foreslået at
indpasse i alt 8 højhuse, alle 15 etager høje, omhandler det reviderede forslag mulighed for at
indpasse i alt 9 højhuse med differentierede etager mellem 10 og 16 etager, og hvor bygningerne er
relativt lavest mod hhv. nord og sydvest. Differentieringen er foretaget under hensyn til at reducere
mulige skyggegener for nabo-områder. Den samlede byggeret er uændret, ligesom den maksimale
bygningshøjde over terræn forbliver uændret, da etagehøjderne reduceres generelt (med 10 cm pr.
etage).
Det nye byggefelt til et højhus, ’I’, er indpasset i den sydvestlige del af området, hvor der tidligere var
en ubebygget grøn kile. I bearbejdningen af bebyggelsesplanen indgår desuden mindre ændringer
af de respektive byggefelters placering, begrundet i ambitionen om at øge afstanden til nærmeste
bebyggelse mod nord.
- Den maksimale bygningshøjde i byggefelt ’M’ (p-hus) reduceres fra 16,5 m til 13,6 m.
- I byggefelt ’N’ ved indkørslen fra Sohngårdsholmsvej gives mulighed for at bygge i 10 etager (mod i
oprindeligt forslag 8 etager).
Bestemmelse 7.2 ’Landskabsrum’:
- Bestemmelsen vedrører den rekreative forbindelse i områdets sydlige del, der i tråd med oprindeligt
lokalplanforslag fortsat skal fungere som den primære rekreative forbindelse mellem
Sohngårdsholmsvej og Den gamle Golfbane. Grundet indpasningen af et nyt byggefelt ændres
stiens forløb, således den føres ind gennem den sydligste bebyggelses-ø. Herved ændres kilens
karakter lokalt, fra åbent parkrum til smallere rekreativ forbindelse.
Ovenfor nævnte justeringer medførte diverse konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelsesdel.
Kommuneplantillægget er opdateret i overensstemmelse med det reviderede lokalplanforslag.
Miljørapport samt højhusredegørelse er ligeledes opdaterede på baggrund af nye analyser, herunder er der
gennemført sol- og vindstudier af den justerede bebyggelsesplan.
Tidsplan
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 10.november 2016 (punkt 8)
Fordebatten var i perioden 16.november – 14. december 2016.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten på møde 24.august 2017 (punkt 4)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 24. august 2017 (punkt 5)
Magistratens møde 28. august 2017 (punkt 4)
Byrådets møde 28. august 2017 (punkt 6)
Forslagene har været offentliggjort i perioden 30.august til 25.oktober 2017.
Godkendelse af revideret planforslag til fornyet 4 ugers høring
By- og Landskabsudvalgets møde 9. marts 2018 (punkt 8)
Reviderede planforslag har været offentliggjort i fornyet 4 ugers høring i perioden 19. marts til 16. april 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-115
Kommuneplantillæg 4.050 http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_4-050politisk.aspx
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre omdannelse af det tidligere Universitetsområde, Sohngårdsholmsvej
55-57, til en ny boligbebyggelse, ’Parkbyen’, som kan drage nytte af den særlig attraktive beliggenhed i
byen, nabo til Den gamle Golfbane og tæt på det fremtidige +BUS-tracé.
Endvidere er det planernes formål at give mulighed for der som led i omdannelsen kan fortættes med
opførelse af nybyggeri, primært udformet som slanke højhuse.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 4.050 er udarbejdet dels med henblik på at give mulighed for boliganvendelse i
lokalplanområdet. Dels med henblik på at øge områdets bebyggelsesprocent (fra 50 til 140), samt den
maksimale etagehøjde og bygningshøjde (fra henholdsvis 3 til 16 etager samt fra 12 m til 51 m for højhuse i
områdets østlige del, øvrig bebyggelse max. 13,6 m, dog max. 39 m i områdets sydvestlige del).
For at muliggøre opførelse af højhusbyggeri indeholder tillægget desuden – i overensstemmelse med
byrådets godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg på mødet 24. august 2017 - en opdatering af den
eksisterende retningslinie 5.1.3 for højhuse, så den også omfatter ’Parkbyen’ som et potentielt
højhusområde.
Kommuneplanens retningslinjer om højhuse foreskriver, at der skal foretages projektredegørelse og
konsekvensvurdering af højhusprojekter, fx hvad angår sol- og skyggeforhold. Projektredegørelsen
’Parkbyen - højhuse på Sohngårdsholmsvej 55-57’ kan ses som bilag sammen med lokalplanen.
Lokalplanens indhold
Områdets nye anvendelse fastlægges til boligformål, med mulighed for i mindre omfang at indpasse
fællesfunktioner samt lette erhvervs- og servicefunktioner til lokalområdet.
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Bebyggelsens eksisterende vejstruktur, den markante beplantning samt centrale dele af det oprindelige
bygningskompleks er hovedelementerne i disponeringen af det nye boligområde. 3 af de 4 oprindelige
bygningslænger, beliggende omkring et fint bevaringsværdigt haveanlæg, bevares, her er givet tilsagn om
støtte til opførelse af almene boliger.
I områdets østlige del, mod Den gamle Golfbane, muliggør lokalplanen at bebyggelsen kan fortættes med
nye slanke højhuse i op til 16 etager. Punkthusene er primært indpasset på de højest beliggende dele af
området, dels for dermed at understrege områdets topografi, dels for at tilgodese flest mulige boliger får del i
den unikke udsigt over park, by og fjord. Desuden gives mulighed for indpasning af et nyt punkthus i op til 10
etager ved indkørslen fra Sohngårdsholmsvej, som et hængsel mod det øvrige byområde og til markering af
en rekreativ grøn forbindelse ind til parkområdet.
Endelig er området disponeret med et grønt netværk af forskellige typer opholdsarealer og stiforbindelser, for
generelt at sikre et godt flow mellem bebyggelsen / det omgivende byområde og parken, samt gode og
trygge forbindelser til naboskoler og den fremtidige +BUS-station ved Danalien.
Med planen vægtes det højt, at der i forbindelse med omdannelsen sikres høj arkitektonisk kvalitet. I den
forbindelse stilles der for eksempel særlige krav til højhusenes facadematerialer, som skal fremstå i tegl.
Også ved indpasning af de slanke højhuse er der særligt fokus på at sikre et kvalitetsfyldt samspil mellem
bebyggelse og beplantningen imellem husene, for at understøtte karakteren af en ’Parkby’.
For at sikre ny bebyggelse kan indpasses i et kvalitetsrigt samspil med det smukt kuperede terræn og den
bevaringsværdige beplantning, disponeres med opførelse af et parkeringshus, til afvikling af hovedparten af
bebyggelsens parkering.
Vejadgang til lokalplanområdet skal fortsat ske fra Sohngårdsholmsvej. I forbindelse med gennemførelse af
+BUS-projektet er det nødvendigt at flytte den eksisterende adgangsvej længere mod syd, og i den
forbindelse forlænge den interne vej.
Ophævelse af byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 13 ’For et område i Aalborg og Sønder Tranders
kommuner beliggende nord for Th. Sauers Vej mellem Sohngårdsholmsvej og den projekterede motorvej’.
Byplanvedtægten ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-1-115 i forbindelse med den
endelige godkendelse.
Navngivning af nye veje
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget ’Parkbyen’ som nyt
vejnavn.
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)”. Redegørelsen er vedlagt som selvstændigt bilag.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Lokalplanen omfatter et projekt på lovens Bilag 2, pkt. 10b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af
butikscentre og parkeringsanlæg (parkeringshus). Der er endnu ikke foretaget en screening af det endelige
projekt for parkeringshuset.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen. Nødvendig omlægning af adgangsvej som følge af +BUS-planlægningen er indeholdt i +BUSprojektets budget.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser i den første offentlige høring:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Menighedsrådet, Hans Egedes Kirke, Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ
Anette Vejdiksen, Hvedevænget 10, 9000 Aalborg
Eric Facius, Lektorvej 95, 9000 Aalborg
Ole S.Hansen, som værge for Tina Olsen, Danalien 4 st 7, 9000 Aalborg
Skolerne Aalborg Friskole og Filipskolen, Sohngårdsholmsvej 47 og 53, 9000 Aalborg
Klaus Hansen, Godske Lindenovs Vej 223, 9210 Aalborg SØ
Center for Døvblindhed og Høretab, Kollegievej 1, 9000 Aalborg
Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører, Borgmester Jørgensens Vej 13, 9000 Aalborg
Erik Ovesen (adresse ikke opgivet)
Poul Erik Hansen (adresse ikke opgivet)
Kirstine Guldager Madsen, Parallelvej 5, 9210 Aalborg
David S. Pedersen, Birkevej 4, 9000 Aalborg
Tina D.Christensen pva ca. 360 medunderskrivere (forældre, børn m.fl. med interesse for Aalborg
Friskole og Filipskolen)
14. David S. Pedersen, Birkevej 4, 9000 Aalborg pva 364 medunderskrivere og en forældregruppe
(medsendt link til underskriftsindsamling, samme som ved13)
15. Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø og Plan, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra menighedsrådet vedrørende at de fastholder deres besvarelse fra fordebatten, det vil
sige opbakning til den positive udvikling området er inde i, vigtigheden af at bevare udsyn til kirken fra de
store veje i forbindelse med højhusbyggeri, vigtigheden af at fastholde den positive udvikling for centret ved
Grønlandstorv, vigtigheden af at etablere tilstrækkeligt antal p-pladser i forbindelse med det påtænkte
byggeri samt i relation til områdets generelle parkeringssituation, foreslås kommunen at udarbejde en
parkeringsanalyse, der bl.a. kan afhjælpe kirkens aktuelle behov for at kunne parkere uden tidsbegrænsning.
Sluttelig bifaldes tanker om at skabe bedre sammenhæng mellem byen og de grønne områder, samt udfolde
parkens potentialer endnu mere da de grønne områder udgør et vigtigt aktiv i området.
Svar: Taget til efterretning, for så vidt angår forhold, der relaterer sig til planlægning tilknyttet Parkbyområdet.
Med hensyn til forslag om ændringer i tidsbegrænset parkering i området ved Grønlandstorv er det formidlet
videre til vurdering i Trafik og Veje, der oplyser der er tale om ren privat parkering i området ved Lidl og
kirken, hvorfor det ikke er kommunen, som har kompetencen til at ændre på eksisterende p-begrænsninger.
2. Indsigelse fra Anette Vejdiksen vedrørende højhuse, dels viste fordebatten bygninger i 6-8 etager, dels
efterlyses kommunens højhuspolitik. Indsiger påpeger at ved at bygge højhuse i kanten af parken vil øjet
møde bygninger hvor end man kigger hen og give visuel støj, hvorved det unikke ved park-området og
følelsen af at være langt ude i naturen vil gå tabt.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er kommunens ambition at understøtte en kvalitetsrig og bæredygtig byfortætning i
byudviklingskorridoren langs den kommende +BUS-forbindelse.
I forbindelse med Universitetets fraflytning og salg af lokalplanområdet er det i tråd hermed kommunens
ønske at understøtte muligheden for indpasning af nye boliger, som dels kan gives en høj boligkvalitet i kraft
af udsigt og naboskab til de grønne rekreative parkområder, dels drage nytte af nærheden til en højklasset
kollektiv trafikforbindelse. Kommunen deler ikke indsigers vurdering af at fortætningen i væsentlig grad vil
forringe parkområdets unikke rekreative kvaliteter og store anvendelsespotentialer. Det er dog uomtvisteligt,
at nye høje bygninger i parkens kant dels visuelt vil ændre oplevelsen af parken. Desuden vil højhusene, jf.
udarbejdede skyggefilm, skabe nye skygger i parken.
Højhuset som typologi er anvendt for at sikre mulighed for at grønne kvaliteter også kan sikres mellem de
nye bygninger. Efter den gennemførte idékonkurrence er derfor arbejdet videre med højhus-typologien, hvor
antallet / højder er vokset relativt, som alternativ til indpasning af længebygninger. Ved sammenligning med
det forslag fra idékonkurrencen, som der planlægningsmæssigt blev valgt at arbejde videre med, blev der
oprindelig foreslået indpasning af i alt 5 højhuse (mellem 8 og 15 etager) + i alt 8 længebygninger i 2-3
etager. I løbet af projektudviklingen er bebyggelsesprocenten steget fra ca. 100 % til ca. 115 % (eksklusiv
parkeringshus – idéforslaget arbejdede med et lavere antal p-pladser, hvor biler parkerede på terræn).
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I relation til kommunens højhuspolitik, har byrådet ved godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 4.050
(udsendt i høring sammen med lokalplanforslaget) på mødet 24. august 2017 godkendt den foreslåede
opdatering af retningslinie 5.1.3 for højhuse, så den også omfatter ’Parkbyen’ som et potentielt
højhusområde.
3. Indsigelse fra Eric Facius vedrørende højhuse, indsiger finder herunder at ændringer og processen kan
være i lovmæssig uoverensstemmelse med hensyn til områdets bestemmelse/tinglyste forhold samt er
ganske anderledes end materiale forelagt i fordebatten. Indsiger anser byggeriet for belastende og ude af
samspil med omgivelserne, med risiko for her skabes en ghetto-bydel.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar 2 ovenfor.
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 13 ’For et område i Aalborg og Sønder Tranders
kommuner beliggende nord for Th. Sauers Vej mellem Sohngårdsholmsvej og den projekterede motorvej’.
I overensstemmelse med gældende planlægningspraksis ophæves byplanvedtægten for det område, der er
omfattet af lokalplan 4-1-115 i forbindelse med lokalplanens endelige godkendelse.
4. Indsigelse fra Ole S. Hansen, som værge for Tina Olsen vedrørende byudviklingens trafikale
konsekvenser og gener i den forbindelse, også i bygge-/anlægsfasen. Indsiger ønsker at områdets ro
bevares, set i forhold til her færdes mange hørehæmmede og døvblinde borgere
Svar: Delvis imødekommet.
Som led i udarbejdelse af lokalplanforslaget er nødvendige trafikale hensyn indarbejdet, herunder det forhold
at den interne del af Sohngårdsholmsvej fortsat skal fungere som en sikker og tryg skolevej - og
stiforbindelse for områdets mange brugere - og at der sikres nødvendig plads til parkering inden for
byudviklingsområdet.
Som konsekvens af +BUS-projektet flyttes det eksisterende lyskryds længere mod syd, i den forbindelse
sker en ombygning af krydset, således kapaciteten øges (i parentes bemærket vil der også i forbindelse med
+BUS-projektet etableres et lyskryds ved ind- og udkørsel til Kollegievej).
Som del af +BUS-projektet vægtes desuden generelt højt at skabe bedre forbindelser fra de nye
stationsknudepunkter på Sohngårdsholmsvej og videre ind i baglandets parker og bebyggelser, dette med
en særlig opmærksomhed på områdets mange forskelligartede brugere og institutioner.
Der kan som indsiger gør opmærksom på ikke undgås at opleves gener i forbindelse med en kommende
bygge- og anlægsfasen. I forbindelse med byggesagsbehandlingen sikres en regulering af diverse forhold
ved etablering af byggeplads osv., herunder at der fortsat vil være en sikker skolevej og trygge
stiforbindelser for områdets forskellige brugere.
5. Indsigelse fra skolerne Aalborg Friskole og Filipskolen vedrørende
a) ønske om at grønne arealer mellem parken og skolerne bevares
b) bekymring for stigende trafikmængde som følge af nybyggeri, og konsekvenser i forhold til at kunne sikre
en fortsat tryg skolevej - i den forbindelse spørges ind til forhold i relation til fremtidig stiføring tæt på
skel mod skolerne.
c) nybyggeriets skyggepåvirkninger: der ønskes en specificeret udregning for de 2 skoler, i forhold til Aalborg
Friskole er skyggepåvirkninger størst i skolens mest aktive timer, hvilket er en forringelse af
skolemiljøet.
d) Aalborg Friskole: forventeligt markant produktionstab på solcelleanlæg (beregnet til 7.000 kr./ årligt incl.
moms) samt generelt øget vedligehold som følge af øget skygge på grunden
e) Byggefasen - tilstrækkelige og skærmede til- og frakørselsmuligheder i byggeperioden: skolerne vil gerne i
dialog og har løsningsforslag - samt støj- og vibrationsgener: skolerne ønsker indsigt i beregninger,
regler og vilkår som vil være gældende i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne, herunder at der
udføres dokumentation af skolernes nuværende tilstand i fællesskab med bygherre, inden opstart af
nybyggeri.

Svar: Imødekommet.
a) Det bevaringsværdige plantebælte indtegnet i lokalplanen mellem parkby-området og Den gamle
Golfbane medfører ikke i sig selv ændringer ift. aktuel indretning og anvendelse, men har alene til
formål at kunne sikre, at her bevares et grønt bælte. Med hensyn til hvorvidt skolerne ønsker at
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b)

c)

-

-

d)

e)

anvende en del af parkby-områdets plantebælte kan lokalplanen ikke regulere dette, i stedet
henvises til en dialog med ejer-/bygherre.
Se svar 4 ovenfor. Det kan tilføjes, at eksisterende vejudlæg for den indre del af Sohngårdsholmsvej
er udvidet for at sikre plads til indpasning af sikker cykel-gangforbindelse langs vejen.
Mht. stiforbindelsen, indpasset op mod skel, er den tænkt som en primær intern stiforbindelse, kun
for gående. Forbindelsen vil bl.a. give nem adgang for parkbebyggelsens beboere til den fremtidige
+BUS station ved Danalien. Gældende regler med hensyn til bredde, afstand til skel etc. vil blive
sikret overholdt i forbindelse med efterfølgende byggesagsbehandling.
Efter høringsperiodens udløb er der udført de efterspurgte supplerende sol-skyggeberegninger, med
særligt fokus på konsekvenser i forhold til skolerne, og under hensyntagen til skoleskemaet og
børnenes hverdag.
Der har efterfølgende været dialog med de pågældende parter om en justering og optimering af
lokalplanens bebyggelsesplan, dels baseret på den grundigere analyse af de fremtidige sol/
skyggeforhold for naboskolerne, dels baseret på indhentet specialviden om skyggernes betydning,
set i forhold til kvaliteten af naboskolernes dagslysforhold. Analyseresultater samt 2 reviderede
forslag til bebyggelsesplan for Parkbyen har været forelagt og drøftet med parterne på 2
dialogmøder og processen mundede ud i et forslag til revideret lokalplanforslag, der efterfølgende er
udsendt i fornyet høring.
Konkret omfatter bearbejdningen,
at det nærmeste højhus set i forhold til Friskolen er flyttet ca. 5 m mod syd og de 4 nordligste
højhuse alle er reduceret forholdsmæssigt i etagehøjder, fra før 15 etager til henholdsvis 10, 11 og
13 etager, hvorved skyggevirkningerne for skolerne reduceres. Endvidere er alle højhuses
etagehøjder generelt reduceret med 10 cm pr. etage.
at det foreslåede parkeringshus indpasset syd for Filipskolen er reduceret fra en maksimal
bygningshøjde på 16,5 m over terræn til maksimal 13,6 m over terræn, hvorved skyggegener for
nabobebyggelse mod nord reduceres.
Analyser af bebyggelsens dagslysforhold v/ ÅF Midtconsult har efterfølgende påvist, at det
reviderede forslag til bebyggelsesplan lever op til gældende standarder med hensyn til
dagslyskvalitet (medium kvalitet), herunder også vurderet specifikt i forhold til skolebørnenes
hverdag / skoleskema.
Mht. produktionstab for solceller forventes et lavere estimat grundet de reducerede skygger.
Afhængig af om nyt kompensationskrav fremsendes, vil der efterfølgende blive taget konkret stilling
til kravet i dialog med relevante parter.
Mht. byggefasen, se svar 4, nederst. Kommunen har opfordret bygherre til at der arrangeres et
fællesmøde med skolerne, hvor kommunen også deltager, om byggepladsens indretning og
afvikling, herunder nødvendig indretning af interimsveje etc. Med hensyn til skolernes konkrete
løsningsforslag, fremlagt henholdsvis i indsigelsen og på et helt indledende infrastrukturmøde med
skolerne, er de som tidligere drøftet ikke umiddelbart mulige at gennemføre, henholdsvis begrundet i
det kommende +BUS projekt, samt det faktum at de vil omfatte andre ejendomme.
Med hensyn til den ønskede indsigt i forhold relateret til støj og vibrationer, herunder den ønskede
dokumentation, reguleres det både af bygge- og miljølovgivningen og arbejdet vil blive udført i
overensstemmelse hermed. Det foreslås at temaet også indgår i fællesmødets drøftelser, så de
forskellige parter er informeret om, hvilke opgaver /ansvar, der påhviler de forskellige parter.

6. Indsigelse fra Klaus Hansen vedrørende højhuse, herunder afledte miljøproblemer på Den gamle
Golfbane med formodet turbulens, vindstudier efterlyses. Endvidere spørges til hvorvidt der er regnet på
stigende trafik og p-behov.
Svar: Delvis imødekommet.
Se svar 2 og 4.
Med hensyn til mulig turbulens: Jf. kommunens højhuspolitik skal der i forbindelse med højhusprojekter
udarbejdes henholdsvis en højhusredegørelse og en konsekvensanalyse, der har til formål at belyse bl.a. de
miljømæssige konsekvenser af at bygge højt på det givne sted, herunder påvirkning af lokale vindforhold.
Da vindstudier først giver et retvisende indtryk, når man er rimelig langt mht. projekteringen og dermed
kender bygningskroppens mere konkrete og detaljerede udformning – for eksempel indpasning af altaner –
er det ikke i første omgang vurderet relevant at udarbejde vindstudier i relation til lokalplanlægningen, som
kun vil kunne give et overfladisk billede af hvor og hvordan, der evt. skal sættes ind med afbødende
foranstaltninger.
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Som opfølgning på denne indsigelse er bygherre dog bedt om at udarbejde et overordnet vindstudie, på
bebyggelsesplanniveau, som giver et foreløbigt indblik i ændrede vindforhold for bl.a. det tilgrænsende
parkområder.
Konklusionen herfra (som indgår i en opdateret højhusredegørelse, medsendt i fornyet høring) viser, at
højhusbebyggelsen som den er disponeret, generelt forventes at have en lægivende effekt, både internt og i
forhold til naboområder. Ift. vindretninger vest-sydvest og vest, ligger parkområdet nedenvinds
højhusbebyggelsen og i læ, og der forventes ikke accelererende vindhastigheder til gene for parkens
brugere. I øvrigt sikrer lokalplanen at det eksisterende grønne læbælte ind mod parkområdet bevares.
7. Bemærkning fra Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) vedrørende tryghed for centrets beboere og
brugere med sansemæssige og/eller kognitive vanskeligheder. Det forventes, at byudviklingen vil gøre det
sværere at orientere sig mellem bosteder, dagtilbud etc. (beliggende spredt i området, henholdsvis Danalien
og Borgmester Jørgensensvej i nord – Sohngårdsholmsvej og Kollegievej i syd). CDH gør opmærksom på
kommunens tilgængelighedsudvalg, og målet om at mennesker med handicap kan færdes i offentlige
bygninger og områder på lige fod med alle andre. I forlængelse heraf foreslås et tillæg til planlægningen
vedrørende opgradering af eksisterende stisystem i Den gamle Golfbane til et sikkert, trygt og
sansestimulerende stisystem med aktivitets- og opholdspladser. Bemærkningen er medsendt konkrete
forslag til nyindretning.
Svar: Taget til efterretning.
Den gamle Golfbane ligger uden for lokalplanområdet, det vil sige idéer og forslag lader sig ikke umiddelbart
implementere i denne planlægning, men er givet videre til aktuel projektudvikling i relation til forberedelse af
fredning af park-områderne og planlægning af +BUS-projektet.
8. Indsigelse fra Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører vedrørende bekymring for øget lysforurening
og at man mister en del af udsynet for kikkerten i Urania Observatoriet. Man mener ikke at være indbudt til at
deltage i fordebatten.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar 2. Som konsekvens af at bygge højt i kanten af parken kan det ikke undgås, at de øverste etager på
de nærmest beliggende højhuse vil fjerne en del af udsynet til stjernehimlen fra observatoriet, jf. specifikt
nævnt og vist i indsigelsen, del af Ekliptika set mod vestsydvest. Områdets lysforurening vil ligeledes øges
relativt. Der er indgået en aftale mellem kommunen og NAFA vedrørende driften af Urania Observatoriet. Af
aftalen fremgår, at den til hver en tid kan tages op til genforhandling af de 2 parter, hhv. NAFA og
kommunens Skole- og Kulturforvaltning, hvis for eksempel forudsætninger for aftalens indgåelse er blevet
ændret.
Det er selvfølgelig beklageligt, hvis invitation til at deltage i fordebatten ikke er nået frem til rette
vedkommende. Det kan oplyses, at fordebatten blev annonceret mere omfattende end kommunen
umiddelbart er forpligtet til, hhv. annonceret offentligt samt sendt digitalt til ejere, beboere, virksomheder i
hele lokalområdet, derfor burde invitationen også være nået NAFA.
9. Indsigelse fra Erik Ovesen vedrørende sikker vej ved skoler.
Svar: Imødekommet.
Se svar 4.
10. Indsigelse fra Poul Erik Hansen vedrørende
a) usikker skolevej, både under og efter færdiggørelse af nybyggeri samt løsningsforslag
b) skyggegener for skoler, hvorfor de 2 nordligste højhuse kun kan tillades i 2 etager og/eller tårnene kan
flyttes til et andet sted i lokalplanområdet.
c) støjgener i anlægsperioden samt forslag til løsning heraf
d) indsigtsgener for skolerne
Svar: Delvis imødekommet
Se svar 4 og 5
Med hensyn til indsigtsgener for skolerne er det en ny situation for skolerne med boliger, beliggende relativt
tæt på bygningerne. Omvendt kendes situationen fra andre steder i byen, hvor undervisningslokaler og
boliger ligger side om side.
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11. Indsigelse fra Kirstine Guldager Madsen vedrørende højhuse tæt på skoler, herunder skyggegener.
Svar: Imødekommet.
Se svar 5.
12. Indsigelse fra David S. Pedersen vedrørende uacceptabel skygge på skoler, bør undersøges langt
grundigere.
Svar: Imødekommet.
Se svar 5.
13. Indsigelse fra Tina D. Christensen på vegne af ca. 360 medunderskrivere vedrørende
a) skyggegener for skolebørnene
b) bevaring af de grønne områder, der er
c) sikker skolevej og ingen forstyrrende støjgener
Svar: Imødekommet.
Se svar 4 og 5.
14. Indsigelse fra David S. Pedersen på vegne af 364 medunderskrivere og en forældregruppe (link til
underskriftsindsamling, samme som ved 13) vedrørende uacceptabel skygge på skoler, forholdet bør
undersøges langt grundigere. Der medsendes skyggeanalyser, set i forhold til skoleskemaer for de 2 skoler
og et forslag til hvordan generne kan afbødes (sammenhæng til indsigelser 12 og 13).
Svar: Imødekommet.
Se svar 5.
15. Bemærkning fra Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø og Plan vedrørende ingen bemærkninger til
planforslag.
Svar: Taget til efterretning.
Der er yderligere modtaget følgende henvendelser i den supplerende 4 ugers høring:
1.Klaus Hansen, Godske Lindenovsvej 223, 9210 Aalborg SØ
2.Banedanmark, Vejlevej 5, 7000 Fredericia
3.Mikkel V. Kjær, Snekkerstenvej 81, 9270 Klarup
4.Poul Erik Hansen (adresse ikke opgivet)
5.Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
6.David S. Pedersen, Birkevej 4, 9000 Aalborg
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Klaus Hansen vedrørende turbulens og højhuse, der ønskes vindmålinger med andre /
flere vindhastigheder.
Svar: Delvis imødekommet.
Se svar 6 ovenfor - i kommunens højhuspolitik er der krav om udarbejdelse af mere detaljerede vindstudier i
forbindelse med efterfølgende projektering og byggesagsbehandling, dette for at kunne vurdere, hvor der
evt. vil være behov for at stille krav om etablering af vindafbødende foranstaltninger, for eksempel for at
imødegå uheldig ’downwash’ langs facaden, acceleration ved hjørner mv.
2. Bemærkning fra Banedanmark vedrørende ingen bemærkninger til planerne.
Svar: Taget til efterretning.
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3. Indsigelse fra Mikkel V. Kjær vedrørende højhusene, som af æstetiske grunde igen burde reduceres til 8
bygninger, til gengæld burde de højeste forhøjes til 20-26 etager (svarende til 60-78 m), for at skabe
yderligere variation og understregning af områdets topografi.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er vurderet, at den foreslåede højhusbebyggelse mht. etagehøjder, proportionering og mellemrum
mellem bygningerne vil kunne blande sig harmonisk ind i bybilledet og de grønne omgivelser, set i forhold til
øvrige bebyggelser langs Sohngårdsholmsvej (Eternitten – Danalien – Magisterparken), mens højhuse i op
til 26 etager vil udgøre en meget stor kontrast i forhold til det omgivende bymiljøs skala, som ikke er
ønskeligt.
4. Indsigelse fra Poul Erik Hansen vedrørende
a) tårn A, som af hensyn til skyggevirkninger på Aalborg Friskole kun bør opføres i 3 etager – et nyt højhus
kan i stedet opføres andet sted i lokalplanområdet.
b) bekymring for usikker skolevej under og efter nybyggeriets færdiggørelse, og forslag til ny vejføring fra
krydset i Danalien.
c) støjgener i anlægsperioden samt forslag til løsning heraf
d) indsigtsgener for skolerne
Svar: Delvis imødekommet.
a) Som led i arbejdet med revidering af bebyggelsesplanen, fremsendt i fornyet høring, har kommunen bl.a.
indhentet ekspertviden i forhold til at vurdere dagslyskvalitet. Herigennem er det eftervist, at det
reviderede forslag til bebyggelsesplan lever op til gældende standarder for dagslyskvalitet (medium
kvalitet), herunder også vurderet specifikt i forhold til skolebørnenes hverdag / skoleskema.
b) Som led i udarbejdelse af lokalplanforslaget er nødvendige trafikale hensyn indarbejdet, herunder det
forhold at den interne del af Sohngårdsholmsvej fortsat skal fungere som en sikker og tryg skolevej. Det
vil ikke være muligt at etablere en ny vej fra krydset ved Danalien, bl.a. begrundet i etablering af den nye
+BUS-forbindelse.
c) Som led i den kommende byggesagsbehandling sikres en regulering af diverse forhold i forbindelse med
etablering og drift af byggepladsen, dette bl.a. med henblik på at reducere støjgener i størst muligt
omfang (sidstnævnte reguleres af miljølovgivningen).
d) Det er en ny situation for skolerne med boliger, beliggende relativt tæt på bygningerne. Omvendt kendes
situationen fra andre steder i byen, hvor undervisningslokaler og boliger ligger side om side.
5. Bemærkning fra Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende ingen bemærkninger til planforslag
Svar: Taget til efterretning.
6. Bemærkning fra David S. Pedersen vedrørende p-huset stadig synes for højt, parkering kan fx flyttes til
kælderparkering under højhuse.
Svar: Ikke taget til efterretning.
Med henvisning til kommunens samarbejde med en belysningsekspert vurderes at dagslyskvaliteten som
følge af reduceret højde på p-huset vil leve op til gældende standarder, set i forhold til Filipskolens
undervisningsmiljø.
Den foreslåede løsning med parkering under højhusene er tidligere undersøgt. Studier viste, at det af
hensyn til at opnå en god helhedsplan med tilstrækkeligt plads til ophold og beplantning mellem boligerne
var en mere effektiv løsning at kunne samle parkeringen – en løsning, der samtidig i højere grad muliggør at
bevare grundens eksisterende karakteristiske terræn.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.050 for området ved Sohngårdsholmskvarteret
(Revideret) Forslag til Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med
miljørapport)
Indsigelser i samlet PDF
Supplerende høring - Indsigelser og bemærkninger i samlet PDF
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
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Punkt 9.

Godkendelse af kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med
miljørapport (2. forelæggelse)
2015-061874
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 5.021 med miljørapport endeligt.

Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 24. oktober 2016 (punkt 4)
Fordebatten var i perioden 2. november – 30. november 2016 med borgermøde 16. november 2016 på
Vestbjerg Skole. Der var deltagelse af ca. 450 borgere.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten på møde 20. april 2017 (punkt 12).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. november 2017 (punkt 4)
Magistratens møde 4. december 2017 (punkt 8)
Byrådets møde 11. december 2017 (punkt 16).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. december 2017 til og med 16. februar 2018. Der blev afholdt
borgermøde 22. januar 2018 på Vestbjerg Skole, hvor der var deltagelse af ca. 250 borgere. I
offentlighedsfasen modtog kommunen 17 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne handler primært om
trafiksikkerhed på Tingvej, mulighed for etablering af ældrevenlige boliger med fælles faciliteter, forslag til
geografisk udvidelse af det nye rammeområde nord for Bakmøllevej, udstrækning af nye grønne områder,
forslag til nyt rammeområde til boliger i Tandalen, beskyttelse af Hammer Bakker som naturområde,
stiforbindelse i den østlige del af Vestbjerg samt bekymring for sikkerhed i forbindelse med boliger syd for
Tingvej i forhold til, at der er placeret et millitært anlæg nord for Tingvej med oliedepot.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 5.021
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Vestbjerg, der sikrer, at byrådets mål og
strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Vestbjerg. Byen er i Fysisk Vision 2025
udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere klar identitet, struktur
og sammenhængskraft for Vestbjerg og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Vestbjerg har ca. 2.800 indbyggere og er beliggende i kort afstand til Aalborg. Byen har den særlige kvalitet,
at den er beliggende tæt på Hammer Bakkers natur- og landskabskvaliteter med let adgang til omverdenen
pga. beliggenheden ved motorvejen. Derudover kan Vestbjerg tilbyde en række service- og fritidstilbud.
Parallelt med byudviklingsplanen bliver der arbejdet med forskønnelse af et centralt beliggende grønt byrum
samt forbedring af forbindelsen på tværs af Mejlstedvej for bløde trafikanter. Det grønne byrum skal invitere
til flere fælles aktiviteter for byens borgere. Projekterne er en følge af, at byrådet har afsat 28 mio. kr. over 4
år til konkrete projekter i de 11 oplandsbyer.
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Kommuneplantillæggets indhold:
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i en plan med følgende indhold:
- Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 200 nye boliger i den kommende 12-års periode. Der
er pt. ingen rummelighed til boliger i Vestbjerg.
- De nye boligområder i Vestbjerg findes via omdannelse, fortætning og udlæg af nyt boligområde.
o Område syd for Mejlstedvej omdannes fra gårde til boliger.
o Område syd for Tingvej udlægges til nyt boligområde.
o Område nord for Bakmøllevej udlægges til boligformål i form af fritidslandbrug.
o Der kan ske omdannelse fra erhverv til boliger i den eksisterende centrale del af byen.
- Nye boligområder er indpasset i landskabsstrukturen og tilpasset kulturmiljø- og naturinteresser.
- Der udlægges ikke yderligere arealer til erhverv.
- Der er udpeget en bymidte for Vestbjerg, hvor indenfor der kan placeres butikker.
- Drikkevandsinteresserne i Vestbjerg respekteres.
- Område med boldbaner syd for Mejlstedvej er lavtliggende og egner sig derfor ikke til byudvikling.
Området udlægges i stedet til rekreativt område.
- Der udpeges et område til ”Idræt på toppen” bestående af en ramme til offentlige formål, hvor
bygninger skal placeres samt en ramme til rekreative formål, hvor boldbaner mm. skal placeres.
- Natur- og landskabsinteresserne i Hammer Bakker respekteres.
- Cykelsti langs Tingvej mellem Vestbjerg og Vodskov medtages i kommuneplanen. Der er pt. ikke
afsat midler til cykelstien.
- Rekreative stiforbindelser er revideret.
- Skovrejsningsområde i den nordlige del af byen er revideret. Det fremgår af kommuneplanramme
5.6.R1 og 5.6.H1, at skovrejsning mellem Bakmøllevej og erhvervsområdet skal foretages spredt, så
indsigt og udsyn bevares
- Revision og redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer for Vestbjerg.
- Konsekvensrettelser af øvrige retningslinjer.
Kommuneplantillæg 5.021 består af:
- Nyhedsbrev og vejledning side 1 – 5
- Byudviklingsplan for Vestbjerg side 6 – 21
- Redegørelse med miljørapport side 22 – 58
- Redigerede retningslinjer side 59 – 72
- Nye og redigerede kommuneplanrammer side 73 – 108
Den egentlige byudviklingsplan er udgivet i en layoutet udgave, der også er vedhæftet som bilag.
Byudviklingsplanen vil blive fulgt op af flere lokalplaner for de nye boligområder.
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.
Det er vurderet, at forslag til kommuneplantillæg 5.021 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for
Vestbjerg ikke kun omfatter et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer af eksisterende planer. I
forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er berørte myndigheder hørt.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse
af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)”:
Integrering af miljøhensyn i planen:
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er miljøhensyn også vurderet på et overordnet
niveau og ud fra en helhedsbetragtning for hele byen. I forbindelse med byudviklingsplanen er forsøgt at
skabe mulighed for at udvikle byen på en bæredygtig måde set i forhold til en lang række faktorer som
placering af nye arealudlæg, udnyttelse af eksisterende byområde til andre formål, trafikbetjening,
klimaforhold, naturinteresser osv.
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Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Miljørapporten har medvirket til at afdække relevante miljøforhold i relation til forskellige bindinger i byen eksempelvis klimaforhold, beskyttet natur, fredskov og grundvandsinteresser.
I forbindelse med offentlighedsfasen er indkommet 17 bemærkninger, hvoraf en enkelt stiller
spørgsmålstegn ved, om der er en sikkerhedszone i forbindelse med det millitære anlæg nord for Tingvej.
Millitære anlæg er undtaget for risikobekendtgørelsen og dermed er der heller ikke udpeget en
sikkerhedszone. Brændstofdepotet har i en periode være i dvale. Driften er delvis genoptaget ultimo 2017. I
planområdet nærmest depotet er der tinglyst zoner, hvor der ikke må opføres bebyggelse. Det fremgår af
kommuneplanrammen, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal inddrages i forbindelse med
kommende lokalplanlægning for nyt boligområde i nærheden af det millitære anlæg, og i den forbindelse vil
det i samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blive vurderet, om der skal stilles yderligere
sikkerhedskrav i lokalplanen. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i byudviklingsplanen.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune har stor interesse i at udnytte potentialet for byvækst. I
forbindelse med miljørapporten er vurderet forskellige alternative byudviklingsretninger for Vestbjerg. Den
valgte løsning vurderes at være den løsning, der har mindst indvirkning på miljøet.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er der ikke planer om at iværksætte
afbødeforanstaltninger eller overvågningsprogrammer. Det vil eventuelt være muligt i forbindelse med
kommende konkret planlægning.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport
Byudviklingsplan for Vestbjerg (layoutet udgave)
Samlet pdf af alle bemærkninger - Byudviklingsplan Vestbjerg
Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til byudviklingsplan for Vestbjerg
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Punkt 10.

Godkendelse af lokalplan 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej,
Vodskov (2. forelæggelse)
2017-033647
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 5-2-111 endeligt uden ændringer
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
2
Lokalplanen omfatter et areal på 26.500 m og er en del af Institutionsområdet i Hammer Bakker. Der kan
etableres et behandlingscenter i den østlige del af området. Behandlingscentret består af en hovedbygning
2
indeholdende 20 boliger samt 5 fritliggende huse, som en selvstændig klynge. Byggeriet er i alt ca. 2.050 m .
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 8. februar 2018 (punkt 11)
Magistratens møde den 12. februar 2018 (punkt 12)
Byrådets møde den 26. februar 2018 (punkt 8).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 2. marts til og med 3. april 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-110
Oversigtskort
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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).
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. 2.050 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
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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 gangbesværede. 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 ikke anvendes 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.
Ophævelse af 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.
Lokalplan 5-2-106 ophæves for så vidt angå det areal, der er omfattet af nærværende lokalplan.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget klager over afgørelsen om ikke at lave miljørapport.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Kommunen har ikke modtaget klager over afgørelsen om ikke at lave miljøkonsekvensrapport.
Økonomi
Behandlingscentret planlægges, opføres og drives af Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker
Kirsten Elkjær Schrøder
Niels Andreasen, Den Røde Gårds Vej 2, 9310 Vodskov
Bodil Bolding og Finn Rasmussen, Vodskov Kirkevej 60, 9310 Vodskov
Vodskov Samråd
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6. Finn og Katrine Nielsen, Søhusevej 46, 9380 Vestbjerg
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker vedrørende placeringen i Hammer
Bakker.
Lodsejersammenslutningen mener ikke, at behandlingscentret skal placeres i Hammer Bakker og stiller
spørgsmålstegn ved om der er en behandlingsmæssig grund til denne placering.
Svar: Ikke imødekommet.
Den gruppe af borgere, der arbejdes med på behandlingscentret, profiterer af at være tæt på by (Vodskov),
men også i en afstand, hvor ikke alle fristelser er lige uden for døren. Behandlingscentret har været placeret i
Hammer Bakker siden 1996. I denne periode har erfaringerne vist, at denne gruppe af borgere har behov
for, at der er ”højt til loftet”. De mange års placering i Hammer Bakker/Vodskov gør, at denne gruppe af
borgere er accepteret af øvrige borgere og i særdeleshed af forretningerne i Vodskov, som bruges flittigt.
Årsagen til, at behandlingscentret udvides er, at der forsat er stor efterspørgsel efter pladser til denne
målgruppe.
2. Indsigelse fra Kirsten Elkjær Schrøder vedrørende de fraflyttede boliger, utryghed ved færden i
området, støj og luftkvalitet fra trafik samt lokalplanprocessen.
Kirsten Elkjær Schrøder anfører, at anvendelsen af de fraflyttede boliger skal inddrages i vurderingen af
projektets konsekvenser. Hun spørger til konsekvenserne for områdets rekreative anvendelse, da flere er
utrygge på grund af beboerne i behandlingscentret. Hun anfører, at øget trafik bør vurderes ift. støj, luft og
påvirkning af friluftslivet. Hun undrer sig endvidere over, at der er fældet træer og udsendt udbudsmateriale
inden forelæggelse for byrådet.
Svar: Ikke imødekommet.
Aflastningstilbuddet Nøddehuset samles i bygningen på Bodil Hjortsvej 9. Aflastningspladserne er for børn
og unge inden for autismespektret og/eller ADHD i alderen 0-18 år. Der vil være plads til 17 børn og unge ad
gangen. Aflastningstilbuddet har allerede 8 pladser på Røllikevej i Vodskov, og der er således tale om en
nettoudvidelse på 9 pladser.
Når der er konflikter, er det i langt de fleste tilfælde inden for behandlingscentret, og dette medvirker således
ikke til at skabe utryghed i Hammer Bakker som helhed. Der arbejdes meget individuelt i forhold til den
enkelte borger. Når der arbejdes individuelt med den enkelte borger, så øges risiko for uro ikke ved at
gruppen er sammensat af forskellige adfærdsmæssige udfordringer.
Ud fra oplysninger om det nuværende og fremtidige antal kørsler, ansatte og nye funktioner i området, kan
det fremtidige behandlingscenter kun forventes at generere en begrænset mertrafik ind og ud af Hammer
Bakker. Set i forhold til den nuværende trafikmængde i Hammer Bakker, samt Vodskov i helhed, forventes
ændringerne ikke være mærkbare.
Muligheden for opførelsen af et nyt behandlingscenter på dette areal er fastlagt i den gamle Lokalplan 5-2106 fra 2014. Nærværende lokalplan fastlægger, hvordan dette nye behandlingscenter skal placeres og
udformes. Der er fældet træer for at give plads til at lave geotekniske undersøgelser og flytte pavillonen.
Udbudsmaterialet er udsendt den 6. marts 2018, efter byrådets godkendelse af lokalplanforslaget den 26.
februar 2018. Udbudsmaterialet tager forbehold for, at lokalplanen udarbejdes sideløbende.
3. Indsigelse fra Niels Andreasen vedrørende afstand til nabo, ulovlig færdsel på mindre vej,
lokalplanprocessen samt skovbyggelinjen.
Niels Andreasen mener, at behandlingscentret burde placeres et andet sted i stedet for tæt på hans
ejendom. Han spørger til hvad kommunen agter at gøre ift. den ulovlige færdsel på skovvej mellem
Storemosevej og Vodskov Byvej/Den Røde Gårds Vej. Han mener, at høringen af lokalplanen er en
skueproces, da der allerede er fældet træer, og projektet allerede er detaljeret beskrevet. Han finder det
endvidere betænkeligt, at Aalborg Kommune giver sig selv dispensation fra skovbyggelinjen.
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Svar: Ikke imødekommet.
Afstanden fra bygningerne på Niels Andreasens ejendom på Røde Gårds Vej 2 til lokalplanområdets
afgrænsning mod syd er godt 175 meter.
Forvaltningen er ikke bekendt med ulovlig færdsel på den aktuelle skovstrækning, Gammel Hedevej, der har
status af en privat fællesvej i landområde. For opfølgning på problemer med eventuelle ulovlige kørsler på
den aktuelle strækning henvises til Nordjyllands Politi.
Muligheden for opførelsen af et nyt behandlingscenter på dette areal er fastlagt i den gamle Lokalplan 5-2106 fra 2014. Nærværende lokalplan fastlægger, hvordan dette nye behandlingscenter skal placeres og
udformes. Der er fældet træer for at give plads til at lave geotekniske undersøgelser.
Kommunen er myndighed ift. skovbyggelinjen, og har ikke mulighed for at overdrage kompetencen til andre
myndigheder.
4. Indsigelse fra Bodil Bolding og Finn Rasmussen vedrørende trafik.
Bodil Bolding og Finn Rasmussen gør indsigelse mod, at der etableres yderligere funktioner i Hammer
Bakker, der skaber trafik i Vodskov by, inden der er etableret en omfartsvej sydvest om byen. De er uenige i
konklusionen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Svar: Ikke imødekommet.
Ud fra oplysninger om det nuværende og fremtidige antal kørsler, ansatte og nye funktioner i området, kan
det fremtidige behandlingscenter kun forventes at generere en begrænset mertrafik ind og ud af Hammer
Bakker. Set i forhold til den nuværende trafikmængde i Hammer Bakker, samt Vodskov som helhed,
forventes ændringerne ikke at være mærkbare. Det nye behandlingscenter kan derfor godt etableres
uafhængig af planerne for etablering af en fremtidig omfartsvej sydvest om Vodskov, ligesom centeret heller
ikke skaber grundlag for prioritering af tiltag på andre strækninger i og omkring Vodskov by.
På Vodskov Kirkevej blev der udført en ny trafiktælling i slutningen af 2017. Ved denne tælling blev der talt
en trafik på 3.644 biler pr. døgn mod 3.638 biler i 2009. Trafikken ses altså ikke at være stigende på denne
strækning.
I forhold til miljøscreeningen vurderes den at være dækkende med udgangspunkt i en forventning om, at det
fremtidige behandlingscenter vil skabe en begrænset mertrafik ind og ud af Hammer Bakker.
5. Indsigelse fra Vodskov Samråd vedrørende trafik.
Vodskov Samråd er stærkt bekymrede for den ekstra trafik, som behandlingscentret giver anledning til i
Vodskov by. Trafikken på Vodskov Kirkevej bør aflastes ved hjælp af en omfartsvej.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar under indsigelse nr. 4.
6. Indsigelse fra Finn og Katrine Nielsen vedrørende byudvikling.
Finn og Katrine Nielsen mener ikke, at der bør laves flere bymæssige indhug som boliger og institutioner i
Hammer Bakker.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanen giver ikke mulighed for udvikling af nye boligområder. De omtalte boliger er en del af
behandlingscentreret. Muligheden for opførelsen af et nyt behandlingscenter er fastlagt i den gamle
Lokalplan 5-2-106. I 2014 blev denne lokalplan udarbejdet 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.
Planlægningsmæssigt er der således ikke tale om at inddrage et nyt areal i Hammer Bakker til bebyggelse.
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Bilag:
Forslag til lokalplan
LP 5-2-111 - Samlet pdf af indsigelser
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Punkt 11.

Godkendelse af lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
2017-004039
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 7-1-109 endeligt uden ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.

Beslutning:
Anbefales, idet vejadgangen flyttes hen over for Postvej.
Udvalget er opmærksom på, at sikker skolevej undersøges nærmere i forbindelse med den øgede
trafikbelastning.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m2. Der kan etableres en dagligvarebutik og/eller
udvalgsvarebutikker i området, der vejforsynes fra Klarupvej.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på mødet den 22. juni 2017 (punkt 10).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 8. februar 2018 (punkt 12).
Magistratens møde den 12. februar 2018 (punkt 13).
Byrådets møde den 26. februar 2018 (punkt 9).
Forslag har været offentliggjort i perioden 2. marts til 3. april 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-109
Oversigtskort
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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 2000 m , hvilket er bestemt af
lokalplanområdets størrelse.
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.
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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.
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
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. Dagrofa ApS, Kærup Industrivej 12, 4100 Ringsted
2. Kenneth H Sørensen, Klarupvej 65, 9270 Klarup
3. Martin Leismann, Romdrupvej 2, 92710 Klarup
Henvendelserne er resumeret i rækkefølge og hvert emne, der rejses i indsigelserne, er besvaret samlet
neden for.
1. Indsigelse fra Dagrofa vedrørende placeringen i byen og hastighed:
Dagrofa anfører, at den valgte placering er i modstrid med byudviklingsplanen, hvorefter bymidten skal
styrkes ved placering af fremtidige byfunktioner i bymidten. Den valgte placering spreder bymidten.
Dagrofa mener endvidere, at hastighedsnedsættelsen vil nedsætte fremkommeligheden i byen.
Svar: Ikke imødekommet.
2. Indsigelse fra Kenneth H Sørensen vedrørende støj.
Kenneth H. Sørensen er bekymret for støj fra biler, smækkende bildøre, larm fra kundevogne, lastbiler og
køleanlæg. Han mener desuden, at støjberegningerne er lavet på baggrund af et for lavt antal parkeringer i
timen.
Han frygter endvidere støj fra skatere og andre unge, der vil anvende området uden for åbningstid til at
skate, drikke øl mv.
Han mener, at lokalplanen bør gå om, så borgerne kan få svar på ovenstående uafklarede spørgsmål.
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Svar: Ikke imødekommet.
3. Indsigelse fra Martin Leismann vedrørende placeringen i byen, støj og hastighed.
Martin Leismann er ked af, at bymidten nu kommer helt ud til ham. Han mener, at butikken bør placeres i
centrum af byen, og spørger til om der ikke blev fastlagt en placering for en ny dagligvarebutik i forbindelse
med byudviklingsplanen.
Han er bekymret for støj fra lastbiler med vareindlevering, kundernes biler, kundevognenes raslen og
køleanlægget og for lys. Han stiller spørgsmålstegn ved, om støjgrænserne reelt kan overholdes.
Martin Leismann mener endvidere, at oversigtsforholdene er dårlige. Han anfører, at der ofte bliver kørt for
stærkt. De nye bump bør bygges til 30 km/t ellers vil denne nye fartgrænse ikke blive overholdt. Der bør som
minimum opføres fodgængerovergang med gule blink.
Svar: Ikke imødekommet.
Svar på de emner, der er rejst i indsigelserne
Placering i byen
Butikken placeres inden for bymidteafgrænsningen langs Klarupvej, således som denne er vedtaget i
Byudviklingsplanen for Klarup. Byudviklingsplanen sikrer, at byens handelsfunktioner koncentreres omkring
strækningen langs Klarupvej inden for den udpegede bymidte og ikke kun inden for en del af denne.
Bymidteafgrænsningen er udvidet i byudviklingsplanen, da der grundet byens størrelse, den overordnede
infrastruktur og nærheden til Aalborg og de store udviklingsprojekter i Aalborg Øst forventes et øget behov
for yderligere offentlige og private serviceudbud i byen. Det vurderes på den baggrund, at placeringen vil
medvirke til at styrke bylivet i byen.
Støj
Der er ikke planer om at opsætte støjafskærmning i forbindelse med opførelse af en butik på det aktuelle
sted, idet der ikke forventes at blive tale om støj fra butikken - herunder støjbidrag fra trafik, vareleverancer
og kundeparkeringer - der overstiger de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger.
Støjrapporten ses nu under Øvrige Sagsbilag på lokalplanportalen.
I forhold til støjende skatere og andre unge har kommunen ikke, gennem lokalplanlægning, mulighed for at
styre, hvor unge mennesker samles.
Hastighed
Som det står beskrevet i lokalplanens bestemmelser, skal der sikres overensstemmelse mellem oversigten
ved udkørslen fra butikken og den tilladte hastighed. Den maksimalt tilladte hastighed skal derfor skiltes ned
til 30 km/t. Det er imidlertid nødvendigt at udforme bumpene på Klarupvej/Romdrupvej til en lidt højere
designhastighed end den skiltede af hensyn til busdriften. Bus- og lastbilchauffører er af komforthensyn
nemlig nødt til at køre over et bump med en hastighed, der er ca. 10-15 km/t lavere end den skiltede
hastighed og den hastighed, som personbiler normalt kan passere et bump med, uden at chaufføren mærker
væsentligt ubehag herved.
Det er planen, at der skal etableres en signalreguleret fodgængerovergang på Romdrupvej i løbet af 2018.
Sammenspillet af en lavere skiltet hastighed, etablering af et ekstra fartdæmpende bump samt den nye
signalregulerede overgang vest for vejkurven forventes alle at kunne bidrage til et fremtidigt
hastighedsniveau, der svarer til den ønskede hastighed på den aktuelle strækning. Når ændringerne er
gennemført, vil det være muligt at følge op på, om den faktiske hastighed svarer til den ønskede ved at
udføre en hastighedsmåling på stedet.
Nedsættelsen af hastigheden fra 40km/t til 30 km/t vurderes ikke at have indflydelse på fremkommeligheden
i byen.
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Forslag til Lokalplan
LP 7-1-109 - Samlet PDF af indsigelser
Udbygningsaftale
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Punkt 12.

Godkendelse af kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med
miljørapport (supplerende høring)
2015-038742
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
udlæg af ny kommuneplanramme 5.2.B13 Vodskov Syd i stedet for perspektivområde,
udtagning af kommuneplanramme 5.2.B6 Englodden som boligramme,
revideret forslag til kommuneplantillæg 5.020,
revideret redegørelse og miljørapport for kommuneplantillæg 5.020, og
at det reviderede forslag fremsendes i fornyet/supplerende offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i mødet 10. november 2016 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden 23. november – 21. december 2016 med borgermøde afholdt 30. november
2016. By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten i mødet 23. marts 2016 (punkt 9).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. november 2017 (punkt 3).
Magistratens møde 4. december 2017 (punkt 7).
Byrådets møde 11. december 2017(punkt 15).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. december 2017 til 16 februar 2018. Den 15. januar 2018 blev
der afholdt borgermøde i Vodskov Kultur- & Idrætscenter med stort fremmøde. I offentlighedsfasen modtog
kommunen 16 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne handler primært om de trafikale forhold i Vodskov
herunder for og imod ændringen af Halsvejs forlængelse, ændring af perspektiv område til et egentlig
boligområde, udtagning af et eksisterende boligområde, inddragelse af nyt boligområde mellem Vodskovvej
og motorvejen, bedre forhold for cyklister og boligformer for ældre.
Fremsendelse i fornyet høring
Jf. de 2 medsendte bilag med hhv. indsigelser i høringsperioden, samt resume heraf, og foreløbig vurdering,
er der i 2. offentlighedsfase bl.a. fremsendt indsigelser relateret til at udtage rammeområde 5.2.B6
Englodden på ca. 7,8 ha til ca. 40-60 boliger og at ændre perspektivområdet syd for Vodskov til et egentligt
boligområde ved en kommuneplanramme.
Denne ændring betyder, at der er udarbejdet et nyt forslag til kommuneplanramme 5.2.B13 Vodskov sydvest
på ca. 7,1 ha til ca. 60 boliger, og at kommuneplanramme 5.2.B6 Englodden udgår.
Det vurderes, at ændringerne berører andre myndigheder og borgere end dem, der ved indsigelsen har givet
anledning til ændringerne. Der er derfor behov for en fornyet høring (supplerende høring) i henhold til Lov
om planlægning.
Videre proces efter fornyet høring
Det forventes, at planen kan fremsendes til endelig politisk godkendelse (2. forelæggelse) før og efter
sommerferien 2018 efter følgende tidsplan:
By- og Landskabsudvalgets møde den 21. juni og i byrådet i august 2018.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
 Ny ramme for boligområde syd for Vodskov 5.2.B13 Vodskov sydvest. Arealerne ændres fra
kystnærhedszone A til kystnærhedszone B. Slettes som særligt værdifuldt landbrugsområde og
slettes som perspektivområde.
 Ramme 5.2.B6 Englodden udgår. Arealet overføres til øvrigt landområde og fra kystnærhedszone B
til kystnærhedszone C.
 Byudviklingsplanen, redegørelsen og miljørapporten er opdateret som følge af ændringerne.
 I samtlige rammer ændres ”Parkering i henhold til bilag F” til ”Parkering og cykelparkering i henhold
til bilag F”.
 I byudviklingsplanen under mobilitet ændres: ”Det skal være trygt, nemt og sikkert at cykle til
busforbindelser, handelsområder” til ”Det skal være trygt, nemt og sikkert at cykle til busforbindelser,
handelsområder, skoler, institutioner, arbejdspladser og fritidsaktiviteter”.
 I byudviklingsplanen under mobilitet ændres: ”Det eksisterende stinet skal sikres og udvides” til ”Det
eksisterende stinet (gangstier, cyklestier og rekreative stier) skal sikres og udvides.”
 Stisignaturer på kortet med stier under mobilitet forbedres.
 På oversigtskortet over boligområder (rummelighed) justeres afgrænsningen af område 6, så den
følger kommuneplanramme 5.2.B10 Vodskov Enge.

Link til digital plan
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Kommuneplantillæg 5.020.
Oversigtskort

Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Vodskov, der sikrer, at byrådets mål og
strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Vodskov. Vodskov er i Fysisk Vision
2025 udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere klar identitet,
struktur og sammenhængskraft for Vodskov og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Vodskov har ca. 4.400 indbyggere, og er beliggende i kort afstand til Aalborg og har den særlige kvalitet, at
den er beliggende tæt på Hammer Bakkers natur- og landskabskvaliteter samt let adgang til omverdenen
pga. beliggenheden ved motorvejen. Derudover kan Vodskov tilbyde en række service- og fritidstilbud.
Parallelt med byudviklingsplanen har der været arbejdet med en planlagt forskønnelse af hovedgaden og
en renovering af det grønne areal (centralt i byen) på matr. nr. 4f Vodskov By, Hammer, samt et grønt areal
(baneareal) bag tand- og lægehuset på matr. nr. 34a, 4q og 8o Vodskov by, Hammer så de kommer til at
fremstå mere attraktive og som en god velkomst til byen. Projekterne er en følge af, at byrådet har afsat 28.
mio. kr. over 4 år til konkrete projekter i de 11 oplandsbyer.
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i et forslag med følgende indhold:
 Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 290 boliger til den kommende 12 årsperiode.
 Der gives mulighed for ca. 90 ekstra boliger i forhold til eksisterende rummelighed.
 De nye boligområder i Vodskov findes via omdannelse, fortætning og udlæg af nye
boligområder.
 Eksisterende boligområde (5.2.B6 Englodden), mellem Vodskovvej og motorvejen, udgår som
boligområde.
 Nye boligområder er indpasset i landskabsstrukturen syd for Vodskov.
 Der overføres boliger fra erhvervsområde til boligområde ved Smørblomstvej.
 Centerområdet justeres, så det følger bymidteafgrænsningen.
 Der udlægges ikke yderligere boligområder mellem Vodskovvej og motorvejen med denne plan.
 Den udlagte Halsvejs forlængelse slettes og erstattes af en planlagt omfartsvej vest om
Vodskov. Der er for nuværende ikke afsat midler til vejen.
 Cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg medtages. Der er for nuværende ikke afsat midler til
cykelstien.
 Der udlægges ikke yderligere arealer til erhverv bl.a. på grund af eksisterende rummelighed.
 Drikkevandsinteresserne i Vodskov respekteres.
 Natur- og landskabsinteresserne i Hammer Bakker respekteres.
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Revision/redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer for Vodskov.
Konsekvensrettelser af tilhørende retningslinjer.

Kommuneplantillæg 5.020 består af:
- Nyhedsbrev inkl. vejledning side 1 – 3.
- Byudviklingsplan for Vodskov side 7 – 18.
- Redegørelse med miljøvurderingsrapport side 19 – 58.
- Retningslinje side 59 - 82.
- Nye, justrede og udgåede kommuneplanrammer side 83 -137.
Den egentlige byudviklingsplan for Vodskov er udgivet i en layoutet udgave, der også er vedhæftet som
bilag. Byudviklingsplanen vil blive fulgt op af flere lokalplaner for de nye boligområder.

Miljøvurdering af planer
”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” indeholder kriterier for,
hvilke planer der kræver udarbejdelse af miljørapport.
Det er vurderet, at forslag til kommuneplantillæg 5.020 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for
Vodskov ikke kun omfatter et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer af eksisterende planer. I
forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er berørte myndigheder hørt.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med redegørelsen for
kommuneplantillægget.

Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Bilag: Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til byudviklingsplan for Vodskov
Samlet pdf af bemærkninger - Byudviklingsplan Vodskov.
Ændret forslag til kommuneplantillæg 5.020 - Byudviklingsplan med miljørapport (supplerende høring)
Byudviklingsplan for Vodskov i layoutet udgave - supplerende høring
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Punkt 13.

Godkendelse af startredegørelse, Boliger, Østre Alle 91, Vejgård
2013-39813
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at lokalplanen udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen og
at der igangsættes en fordebat, idet projektet ikke kan realiseres inden for gældende
kommuneplanramme 4.1.D3.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Link til digitale planer
Startredegørelse for Boliger, Østre Alle 91, Vejgård
Sagsbeskrivelse
Bygherre ønsker med projektforslaget at opfylde visionen om bæredygtig byfortætning langs BRTforbindelsen. Projektet vil skabe en fornyet urban ramme omkring Østre Alle og den sydlige del af
Sohngårdsholmsvej samt tilføre en visuel markering af krydset Sohngårdsholmsvej/Østre Alle med et
punkthus i 16 etager.
Oversigtskort

Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe de planmæssige rammer for etableringen af et boligprojekt på
2
20.300m på ejendommen Østre Alle 91 - svarende til en bebyggelsesprocent på 120 og op til 300 boliger.
Der etableres vejadgang til området fra Samsøgade og eventuelt fra Østre Alle.
Trafik
Der skal tilvejebringes en trafikal redegørelse, der belyser belastningen fra de nye projekter på Samsøgade
på det omgivende vejnet, for at sikre, at fremkommeligheden på dette ikke påvirkes uacceptabelt, som følge
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af de nye projekter. På baggrund af den trafikale redegørelse skal den kommende trafikafvikling til/fra
projektejendommen samt den interne trafikstruktur fastlægges endeligt. Den trafikale redegørelse skal
medtage trafikbelastning fra lokalplan 4-1-114 og boligprojektet for Samsøgade 52-54, der beskrives i
Startredegørelse for lokalplan 4-1-117, jf. dette mødes punkt 14.
Det nye projekt medfører en øget belastning på det omgivende vejnet, hvor særligt Samsøgade, der er del af
cykelpendlerruten fra midtbyen og til Vejgård/Universitetet, og krydset Østre Alle/Samsøgade vil blive
påvirket. Der var fokus på denne problemstilling i forbindelse med behandlingen af lokalplan 4-1-114 for nye
boliger ved den gamle skøjtehal sydligst på Samsøgade.
Der skal på baggrund af den øgede trafik på Samsøgade etableres en 2,5 meter bred, ensrettet cykelsti i
begge sider af gaden.
Parkering
I projektforslaget etableres 210 parkeringspladser til boligerne, hvoraf 165 etableres på terræn og 45 i
konstruktion. Den store andel fladeparkering skal belyses i forhold til andelen af kvalitetsfyldte interne
opholdsarealer.
Det foreslåede antal parkeringspladser svarer til en p-norm på ¾ plads/bolig. Jævnfør kommuneplanens
bilag F, er gældende P-norm for ejendommen 1½ plads/bolig.
Udkast til kommuneplantillæg H.033 BRT i Aalborg foreslår en reduceret parkeringsnorm på ¾ for
fortætningsprojekter med høj stationsnærhed til BRT-forbindelsen. En forudsætning for fortætning er at der
skabes anvendelige byrum og udendørs arealer af høj kvalitet, herunder med fokus på beplantning,
opholdskvaliteter, forbindelser og anvendelser. Bilparkeringspladser skal som udgangspunkt etableres
pladsbesparende, fx i kælder eller konstruktion.
Den endelige p-norm for projektet skal fastsættes i forbindelse med lokalplanlægningen.
Opholdsareal
I projektet er der udlagt opholdsareal svarende til 15% af det bebyggede areal. Jævnfør kommuneplanens
retningslinie 6.1.2 skal der ved nye projekter, udlægges udendørs opholdsareal svarende til min. 30% af
etagearealet.
I lokalplanlægningen skal det sikres, at kommuneplanens krav om tilstrækkeligt opholdsareal opfyldes i
projektet. Der bør endvidere være fokus på at opnå en bedre kvalitet og sammenhæng i opholdsarealerne
på fladen, og at disse etableres forud for parkering.
Trafikstøj
Området er delvist belastet af trafikstøj fra Østre Alle, der overskrider de vejledende støjgrænser for følsom
anvendelse. I forbindelse med lokalplanprocessen skal det sikres, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
for ophold, inde såvel som ude, kan overholdes.
Bevaringsværdige træer
De tre sydligste store kastanjetræer foreslås fjernet til fordel for placering af bebyggelse og dennes
strukturelle markering af hjørnet. Bygherre foreslår i stedet at lade det grønne areal mod Sohngårdsholmsvej
reetablere som et grønt parkstrøg der kulminerer med de to store kastanjetræer, der er placeret ved krydset
mellem Sohngårdsholmsvej og Østre alle.
Ønsket om fældning af de tre træer er i modstrid med lokalplan 11.018, hvor alle fem kastanjetræer er
udpeget som bevaringsværdige. Træerne på hjørnet er af en karakter og størrelse, der giver krydset et
markant grønt udtryk, som også søges videreudviklet i tracélokalplanen for BRT-forbindelsen. På den
baggrund anbefales det at fastholde bevaringen af alle fem træer.
Langs den interne vej etableres parkering omkring vejen i mindre afgrænsede lommer. P-pladserne syd for
vejen er flere steder i konflikt med den eksisterende skrænt og den eksisterende beplantning på denne.
Flere træer på skrænten er udpeget som bevaringsværdige i Lokalplan 11-018.
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Det anbefales at lade projektet respektere den eksisterende, udpegede bevaringsværdige beplantning, men
foretage udtynding for at skabe forbedrede sollysforhold på opholdsarealer.
Øvrigt
Der skal indgås frivillig udbygningsaftale med grundejerne af de nye projekter om eventuel ombygning af
krydset Østre Alle/Samsøgade, samt anlæg af enkeltrettet cykelsti på Samsøgade, som følge af den øgede
belastning fra de nye projekter. Grundet behovet for etablering af ensrettet cykelsti på Samsøgade, kan det
blive nødvendigt at der skal afstås areal fra ejendommen til vejareal.
Der skal udarbejdes en detaljeret højhusredegørelse for højhusets påvirkning af omgivelserne som del af
lokalplanlægningen.
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Bilag:
Startredegørelse Lokalplan 4-1-109, Boliger, Østre Alle 91, Vejgård
Projektbeskrivelse, Østre Alle 91
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Punkt 14.

Godkendelse af startredegørelse, Boliger og Erhverv, Samsøgade/Karnersvej, Vejgård
2018-022609
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at lokalplanen udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen og
at der igangsættes en fordebat, idet projektet ikke kan realiseres inden for gældende
kommuneplanramme 4.1.B5 og 4.1.O4.
Beslutning:
Ikke godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Link til digitale planer
Startredegørelse for Boliger og Erhverv, Samsøgade/Karnersvej, Vejgård
Sagsbeskrivelse
Bygherre ønsker etablere et projekt, der erstatter den eksisterende bebyggelse til Aalborg Citykirkes lokaler
og den eksisterende blomsterhandel på Samsøgade. Projektet vil skabe visuel og rumlig forbindelse mellem
den kommende bebyggelse på ejendommen Østre Alle 91 og projektet på ’skøjtehalsgrunden’ sydligst på
Samsøgade. Samtidigt skaber projektet en lavere bygningsmæssig overgang til villaerne på Karnersvej.
Oversigtskort

Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe de planmæssige rammer for etableringen af et boligprojekt på ca.
2
4500m på ejendommene, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 120. Bebyggelsen udføres som en

kombination af 60 lejligheder i etagebyggeri og 8 rækkehuse. Under etagebebyggelsen etableres nye
lokaler til blomsterbutikken og parkeringskælder. Etageboligerne får tilkørsel fra Samsøgade og
rækkehusene fra Karnersvej.
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Trafik
Der skal tilvejebringes en trafikal redegørelse, der belyser belastningen fra de nye projekter på Samsøgade
på det omgivende vejnet, for at sikre, at fremkommeligheden på dette ikke påvirkes uacceptabelt, som følge
af de nye projekter. Den trafikale redegørelse skal medtage trafikbelastning fra lokalplan 4-1-114 og
boligprojektet for Østre Alle 91, der beskrives i Startredegørelse for lokalplan 4-1-109, jf. dette mødes punkt
13.
Det nye projekt vil medføre en øget belastning på det omgivende vejnet. Særligt Samsøgade, der er del af
cykelpendlerruten fra midtbyen og til Vejgård/Universitetet, og krydset Østre Alle/Samsøgade vil blive
påvirket. Der var fokus på denne problemstilling i forbindelse med behandlingen af lokalplan 4-1-114 for nye
boliger ved den gamle skøjtehal.
Der skal på baggrund af den øgede trafik på Samsøgade etableres en 2,5 meter bred, ensrettet cykelsti i
begge sider af gaden, hvorfor der evt. kan blive behov for arealoverdragelse. Der forventes flere biler på
Samsøgade end i dag, hvorfor parkeret sættevogn på gaden ikke kan forventes tilladt. Det skal belyses i
lokalplanen, hvorledes butikslokalet betjenes med varetransport.
I forbindelse med projektet skal bygherre overtage matriklen med den offentlige sti, som herefter får status af
privat fællessti med offentlig adgang.
Parkering
Der etableres parkering til etageboligbebyggelsen i p-kælder og til rækkehusene på terræn. Den endelige pnorm for projektet skal fastsættes i forbindelse med lokalplanlægningen.
Opholdsareal
I projektet er der udlagt opholdsareal svarende til 60% af det bebyggede areal. Grundet behovet for
etablering af ensrettet cykelsti på Samsøgade, kan det blive nødvendigt at der skal afstås areal fra
ejendommen til vejareal. Kommuneplanens krav til opholdsareal på min. 30% af det bebyggede areal vil
stadig være opfyldt.
Trafikstøj
Området er delvist belastet af trafikstøj fra Østre Alle, der overskrider de vejledende støjgrænser for følsom
anvendelse. I forbindelse med lokalplanprocessen skal det sikres, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
for ophold, inde såvel som ude, kan overholdes.
Bevaringsværdige træer
Bebyggelsen kan komme i konflikt med del af den bevaringsværdige beplantning på naboejendommen Østre
Alle 91. Evt. omfang skal afklares i den kommende proces.
Det store bøgetræ midt i gårdrummet skal udpeges som bevaringsværdigt i lokalplanen. Det skal sikres, at
etablering af parkeringskælderen ikke kommer i konflikt med træets rødder.
Øvrigt
Der skal indgås frivillig udbygningsaftale med grundejerne af de nye projekter om eventuel ombygning af
krydset Østre Alle/Samsøgade, samt anlæg af enkeltrettet cykelsti på Samsøgade, som følge af den øgede
belastning fra de nye projekter.
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Bilag:
Startredegørelse, Lokalplan 4-1-117, Boliger og Erhverv, Samsøgade/Karnersvej, Vejgård
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Punkt 15.

Godkendelse af fordebat. Lokalcenter ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej i
Universitetsområdet
2017-045884
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 2 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Forslag til afgrænsning af et nyt lokalcenter.
Formål
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning i Universitetsområdet, der muliggør en byfortætning
med boliger, uddannelsesbygninger, butikker mm. ved krydset Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej. Ønsket er
en udløber af den overordnede strategiske planlægning der skal styrke krydset som et centralt mødested i
bydelen, der får navnet 'Campus Forum'. Det ligger centralt i Universitetsområdet i Aalborg Øst og er en del
af Aalborg Kommunes vækstakse. Rygraden i vækstaksen er en højklasset kollektiv trafikkorridor med den
planlagte BRT-forbindelse (+BUS), som løber tværs gennem området og bl.a. får stoppested ved den nye
pladsdannelse ved Campus Forum.
Området rummer også et projekt med 70 ungdomsboliger fra boligprogram 2015-2018. Projektet indebærer
at stueetagen mod Bertil Ohlins Vej skal rumme udadvendte funktioner som understøtter campusmiljøet
herunder butikker, restaurant, cafe, cykelværksted/salg, iværksætterlokaler, mv. Projektet kræver, at en
lokalplan bliver endeligt godkendt inden udgangen af 2018. Udformningen af området er udarbejdet i et tæt
samarbejde med kerneaktører og borgere i området.
På den baggrund arbejdes der med en planlægning, der skal muliggøre et nyt lokalcenter centralt i
universitetsområdet. Udlægning af et nyt lokalcenter er omfattet af krav om foroffentlighed. Derfor
gennemføres en fordebat, hvor alle har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for
indholdet i den videre planlægning.
Planlægningen skal muliggøre opførelse af et nyt lokalcenter – Campus Forum – hvor der kan etableres
dagligvarebutikker og andre mindre udvalgsvarebutikker med et samlet maksimalt butiksareal på 3.000 m².
Dagligvarebutikker må opføres i en størrelse på op til 1.200 m². Udvalgsvarebutikker må opføres med en
størrelse på op til 250 m². Derudover kan der etableres boliger, service, klinikker, institutioner, restauranter,
kulturelle formål, rekreative formål, undervisning og tekniske anlæg.
Trafikken til og fra centerområdet skal sikres en god afvikling. Vejadgangen skal ske fra Fredrik Bajers Vej,
der via Alfred Nobels Vej og Niels Bohrs Vej vil give adgang til det overordnede vejnet og motorvejen.
Fordebatten vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra 4. maj 2018 til
18. maj 2018.
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Punkt 16.

Godkendelse af Gistrup. Debatoplæg om byudvikling
2018-024168
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Debatmaterialet er startskuddet på en 4 ugers offentlig debat fra 9. maj til 6. juni 2018 om udviklingen af
Gistrup. Den 23. maj 2018 holdes borgermøde i Gistrup.
Debatten skal munde ud i en byudviklingsplan for Gistrup via et kommuneplantillæg og evt. efterfølgende
lokalplaner og/eller projekter.
Der er særlige udfordringer med byudvikling i Gistrup, fordi der er mange bindinger i og omkring byen.
Skoven afgrænser byen mod syd. Egnsplanvej og et lavtliggende areal afgrænser byen mod nord. Hadsund
Landevej danner afgrænsning mod øst. Grundvandsinteresserne findes mod vest og desuden flere andre
steder i og omkring Gistrup.
Debatmaterialet ”Deltag i debatten om Gistrup” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive sendt
til samtlige borgere i Gistrup som led i fordebatfasen.
Tidsplan

Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget.
Fordebatten forløber i perioden 9. maj – 6. juni 2018
Opsamling på fordebat
By- og Landskabsudvalgets møde ultimo 2018.
Udkast til Byudviklingsplan
By- og Landskabsudvalgets møde primo 2019.
Endelig Byudviklingsplan
By- og Landskabsudvalgets møde medio 2019.
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Borgermøde
Der afholdes borgermøde 23. maj 2018 kl. 18:30 – 20:30 i Gistrup Hallen
Der afholdes evt. yderligere et borgermøde i forbindelse med udkast til Byudviklingsplan.
Oversigtskort

Formål
Fysisk Vision 2025 (hovedstruktur i Kommuneplanen godkendt af byrådet i november 2013) var startskuddet
til en bearbejdning af 11 udpegede oplandsbyer med særligt vækstpotentiale. Gistrup var ikke en af disse
byer, idet den delvis var begrænset i sin potentielle udbygningsmulighed, og dels kan betegnes som en af
flere randbyer til selve Aalborg. Med baggrund i Fysisk Vision 2025 skal udviklingen i Gistrup derfor i stedet
tage afsæt i at sikre kvalitet og bedre udnyttelse af byens potentialer. Omdannelse og byfortætning skal
prioriteres frem for byspredning. Med afsæt i Vision 2025 er formålet med byudviklingsplanen for Gistrup at
få defineret identitet, struktur og sammenhængskraft i byen, så byens potentialer kan udnyttes bedst mulig.
Med dette debatmateriale godkender By- og landskabsudvalget at sætte Gistrups udvikling til debat. Skal der
fx fokus på forbedring af det eksisterende gode stinet, eller skal der fokus på at ændre centerområdet, så der
fx kommer ny torvedannelse eller andre fælles mødesteder i byen. Aalborg Kommune vil gerne høre, hvad
borgerne i Gistrup kan lide i Gistrup i dag, og deres ønsker for fremtiden.
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Bilag:
Gistrup - debatoplæg om byudvikling
Deltag i debatten om Gistrup
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Punkt 17.

Godkendelse af skema B, renovering af Kjeldsens Alle nr. 1-22, Nr. Sundby - Sundby
Hvorup Boligselskab afd. 21
2018-017598
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
at renoveringsprojektet og tilhørende helhedsplan godkendes inden byggestart med en ombygningsudgift på
10.856.294 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilges
at der bevilges rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. som led i kapitaltilførsel til afdelingen (særlig driftsstøtte)
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby Hvorup Boligforening afd. 21.
Afdelingen består af 21 rækkehuse opført i to plan á 101 m² pr. hus. Afdelingen er taget i brug i år 1951 og
der har ikke tidligere været fortaget renoveringer.
Renoveringen indeholder
Tagrenovering og efterisolering af loftrum
Udskiftning af vinduer og udvendige døre
Etablering af ventilationsanlæg/genvex
Diverse mindre renoveringsarbejder.
Projektet skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 i Bygningsreglement 2015.
Økonomi
Renoveringsudgiften er steget minimalt fra 10.239.600 kr. ved skema A til 10.856.294 kr. ved skema B
Som en del af finansieringen ydes der en kapitaltilførsel på i alt 250.000 kr. hvoraf Aalborg Kommunes andel
er 50.000 kr. Fordelingen sker efter den såkaldte 1/5-model:
Aalborg Kommune
Rente- og afdragsfrit lån
20%
50.000 kr.
Realkreditinstitutter
Rente- og afdragsfrit lån
20%
50.000 kr.
Landsbyggefonden
Lån fra Landsdispositionsfonden
20%
50.000 kr.
Landsbyggefonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
20%
50.000 kr.
Boligorganisationen
Tilskud fra egen dispositionsfond
20%
50.000 kr.
I alt

100%

250.000 kr.

Huslejekonsekvenser
Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 417 kr. pr. m2 pr. år. Huslejen vil som følge af renoveringen og
med den foreslåede støtte stige til 620 kr. pr. m2 pr. år. Huslejen vil for en bolig på 101 m2 stige fra 3.510 kr.
til 5.215 kr.
Finansiering:
Udgift
I alt

Støttede
Ustøttede
realkreditlån realkreditlån
1)

Egen
Kapitaltilførsel Kommunal
finansiering til driften
garanti 3)
og tilskud 2) (se ovenfor)
- - - Kr. - - -

Renoveringsudgift
Skema A

10.239.600

2.145.440

8.094.160

660.000

250.000

Ikke beregnet

Renoveringsudgift
Skema B

10.856.294

2.319.186

8.537.108

660.000

250.000

maks. 10.856.294

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggeler og lokal støtte.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på de støttede lån.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken. Som
normalt ved renoveringssager skal der stille en række almindelige vilkår og særlige vilkår for støttetilsagnet.
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Punkt 18.

Godkendelse endelig anskaffelsessum skema C - Himmerland Boligforening afd. 74
Rendsburggade 10
2017-018104
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
en endelig støtteberettiget anskaffelsessum på 78.788.000 kr.,
en kommunal garanti på 51.018.360 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 10.
Projekt
Boligerne er opført som etagebebyggelse på Rendsburggade. Stueetagen er indrettet til
administrationslokaler for boligadministration medens de øvrige etager indeholder 68 almene
2
2
ungdomsboliger hver med et boligareal inklusiv fællesareal på 50 m . Det samlede boligareal er på 3.400 m .
Byggeriets art

Antal boliger

Etagebyggeri

68 stk. 2-rums á ca. 50 m

Husleje pr. måned
1)
Skema B

Husleje pr. måned
1)
Skema C

3.588 kr.

3.593 kr.

2

1): Huslejen er fratrukket ungdomsboligbidrag

Det er oplyst, at byggeriet overholder energikravene til lavenergibygninger, klasse 2015 i bygningsreglement
2015 i overensstemmelse med de krav, der er stillet i lokalplan 1-1-118.
Skema A blev godkendt på byrådsmøde, den 18. maj 2015, punkt 8
Skema B blev godkendt på byrådsmøde, den 18. maj 2015, punkt 8
Ændringer i forhold til skema B:
Projektet er i princippet uændret i forhold til skema B.
Økonomi:
Den samlede stigning i anskaffelsessummen i forhold til skema B er på 964.000 kr. Anskaffelsessummen må
ikke overskrides ved skema C. Dog kan der godkendes en overskridelse af budgettet pga. indeksering som
følge af, at byggeperioden har været længere end den gældende 1-årige fastprisperiode. Denne indeksering
kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumbeløbet.
Anskaffelsessummen er steget med 964.000 kr. hvilket svarer til indekseringsbeløbet.
Sagen forelægges for byrådet, idet kommunalgarantien er steget i forhold til den oprindelig godkendte ved
skema B.
Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessu
m

Realkreditlån
88%

Kommunal
grundkapital
10%

Beboerindskud
2%

1) Kommunal
garanti

---- Kr.---Skema B
Ændring

77.824.000
+ 964.000

68.485.100
+ 847.900

7.782.400
+ 96.400

1.556.500
+ 19.260

50.172.111
+846.249

Skema C

78.788.000

69.333.000

7.878.800

1.575.760

51.018.360

1) Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
(markedsværdien). Den endelige garanti ved skema C er beregnet af det långivende realkreditinstitut til 73,58 % af
lånebeløbet.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
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Bilag:
Himmerland Boligforening. Rendsburggade - uddrag af projektmappe
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Punkt 19.

Orientering om indledende drøftelser om ny højhuspolitik
2017-064244
Aalborg Kommunes højhuspolitik har i henved 15 år reguleret omfang, placering og udformning af højhuse i
Aalborg. Siden vedtagelsen har synet på højhuse imidlertid ændret sig:
Synet på byliv og tæthed har ændret sig.
Der er øget fokus på bylandskab, skala og sammenhæng med den omgivende bymæssige kontekst.
Opmærksomheden på at byens udvikling og fortætning har sammenhæng med mobilitetsknudepunkter og
vækstområderne.
Højhuse ses ikke længere kun som solitære objekter, men som en del af byfortætningen.
Desuden er der mere konkrete forhold, som peger på behovet for en justering:
Kortet i kommuneplanen med udpegede højhusområdet er forældet og skal opdateres.

Vi oplever for mange projekter under 11 etager/35 meter som er de grænser, hvor
højhuspolitikken skal bringes i anvendelse.

Behov for at reaktivere diskussionen qua de mange projekter.
Beslutning:
Drøftedes.
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Ansgar Kirke, menighedshus.
Brohuset, Godsbanearealet.
Gabriel.
Bygaden 28, Hasseris.
Oktan 8.
Per Clausen var fraværende.
Ole Risager forlød mødet under behandlingen af punktet kl. 15.00.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 92
1 afaf1119

By- og Landskabsudvalget

Punkt 21.

Godkendelse af administration af servicevejvisning
2018-000098
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i forbindelse med
sagsbehandling, etablering samt nedtagning af kommerciel servicevejvisning administreres i henhold til de af
By- og Landskabsforvaltningen beregnede faste priser herfor.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den 1. januar 2018 trådte nye regler i Vejafmærkningsbekendtgørelsen i kraft for servicevejvisning ved
vejnettet. Servicevejvisning er den blå/hvide skiltning, der bruges i forbindelse med henvisning til
virksomheder, seværdigheder m.m. langs vejnettet. Det har lovgivningsmæssigt været intentionen med
ændringen af bekendtgørelsen at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark.
Fremover vil servicevejvisning skulle opdeles i trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel
servicevejvisning. Den trafikalt begrundede servicevejvisning henviser til mål som containerhavn, færge,
lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter, mens servicevejvisning til
kommercielle servicemål eksempelvis er attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål samt
offentlige og private virksomheder.
Selvom der er mere lempelige regler om servicevejvisning, så er der i reglerne stadig taget
færdselsmæssige- og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, således at der ikke kommer så mange informationer
op, at trafikanterne ikke vil kunne nå at læse og forholde sig til dem. Trafiksikkerhed skal derfor stadig
vurderes konkret i hver enkelt tilfælde for det pågældende sted, hvor en tavle ønskes opsat.
Blandt ændringerne i Vejafmærkningsbekendtgørelsen er blandt andet, at det bliver muligt for
vejmyndighederne at opkræve betaling for samtlige omkostninger ved ordningen, da de kommercielle mål får
bedre mulighed for at reklamere.
By- og Landskabsforvaltningen foreslår, at kommerciel servicevejvisning fremover administreres efter de
beregnede priser, som svarer til den ordning, som indtil nu har været gældende om særlig servicevejvisning.
De faktiske udgifter til opsætning af skiltning beløber sig til:



Sagsbehandling af ansøgning
Indkøb, opsætning og nedtagning
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Punkt 22.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Punkt 23.

Orientering om åbning af Østerå
2014-5159
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering sag om åbning af
Østerå.
Beslutning:
Til orientering.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Projekt åbning af Østerå gennem byen har været under udvikling og planlægning siden 2008. Projektet er
udviklet på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen, og planlægges fortsat
videreudviklet og gennemført i et tæt, tværgående samarbejde.
Projektet går i korthed ud på at åbne og lede den kanal- og rørlagte Østerå gennem
Godsbanearealet/Hjulmagerkvarteret og Karolinelund samt at åbne kanalen over Musikkens Plads. Projektet
bidrager med naturkvaliteter og stier som led i den igangværende byomdannelse og byudvikling i hele
forløbet. De to nye forløb indrettes, så de kan rumme og tilbageholde store mængder vand, når det er
nødvendigt. Samtidig med de nye åbne åforløb bevares de eksisterende kanaler, henholdsvis ved Gørtlervej
og under Kanalstien. Kanalerne bidrager også til vandafledningen med en ekstra kapacitet som en
nødvendig klimasikring af byen.
Projektet er hjemmehørende i By- og Landskabsforvaltningen i forhold til projektledelse og budget. By- og
Landskabsforvaltningen har således ansvaret for planlægning, landskabs- og byudvikling og gennemførelse,
mens Miljø- og Energiforvaltningen har ansvaret for miljø, vandløb herunder hydraulik og afledning af
regnvand (Kloak A/S). Miljø- og Energiudvalget har på sit møde d. 7.3.2018 (godkendelse af åbning af
Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser) (pkt. 7) godkendt at kommunens
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spildevandsplan ændres, bl.a. med henblik på at sikre medfinansiering fra Kloak A/S til gennemførelse af
projektet. Byrådet har efterfølgende godkendt sagen på sit møde d. 9.4.2018 (pkt. 3).
Illustrationen viser den vision, kommunen arbejder efter. Strækningen mellem Gabrielområdet og Åparken er
dog endnu ikke på plads. I øjeblikket er et stykke udviklingsarbejde i gang for at finde den bedste rute for
åen her set i forhold til byudvikling, erhvervelse af arealer/økonomi og de fremtidige rekreative kvaliteter.
De tre nævnte formål med projektet: klimasikring, natur i byen/vandmiljø og byudvikling/rekreation skal
opfyldes samtidigt. Det gælder både for projektet som helhed og for hver enkelt strækning. I det følgende
forklares de tre formål hver for sig.
Klimatilpasning er et vigtigt formål med projektet. Ved at skabe større kapacitet for afledning af regnvand i
hele Østerås opland medvirker projektet til at gøre Aalborg mere robust overfor ekstreme regnhændelser,
som der forventes stadig flere af. Det sker ved
- At vandet kan forsinkes i Åparken ved hjælp af et dobbeltprofil for vandløbet i terrænet, således at
stier og skrænter inddrages som ’bassin’, når det regner meget.
- At kanalen v. Gørtlervej bibeholdes og fungerer som ekstra skybrudsvej, når det regner meget. Det
forventes, at Østre Landgrøft kommer til at levere vand til kanalen, og Østre Landgrøft bidrager
netop med meget vand fra byområderne Frydendal, Gug osv., på den østlige skråning af
Trandersbakken, når det regner meget.
- At kanalen under Kanalstien bevares som ekstra skybrudsvej, samtidig med at Østerå åbnes
gennem Karolinelund. Det betyder større kapacitet til afledning i det samlede vandsystem.
- Kanalen mellem Musikkens Hus og Østre Havn er bygget i 1950’erne samtidig med de øvrige
industrielle anlæg på havnen dengang, og den rummer rigelig kapacitet til afledning af vand – her er
der således ikke behov for at øge kapaciteten.
Der er løbende i projektudviklingen foretaget hydrauliske beregninger af de mulige løsninger v. Miljø, og der
er på baggrund heraf sket en optimering af løsningen. Miljø- og Energiforvaltningen har beregnet, at Kloak
A/S med gennemførelse af projektet kan spare forsinkelsesbassiner, som man uden projektet ville have
været forpligtet til at etablere i forbindelse med separatkloakering af omkringliggende byområder, for 30,4
mio kr. Der arbejdes på at sikre disse midler fra Kloak som en medfinansiering til Østeråprojektet. En
betingelse er, at kommunen gennemfører samtlige etaper i projektet inden for en 5 års årrække.
Vandmiljøet i hele Østeråsystemet forbedres med åbning af vandløbet gennem byen. Projektet indgår i
vandplanlægningen, selvom der ikke længere er tilskud fra staten, med fjernelse af spærringer for fisk ved
Gabriel samt med den generelle forbedring af vandmiljøet, der sker ved ændringen fra det lukkede
kanalsystem til et åbent åsystem med grusbund og brinker på langt de fleste strækninger gennem byen. Åen
gennem byen forventes at få en god økologisk tilstand, bl.a. med mulighed for at fiske.
Langs med åløbet, på landjorden, tænkes også i biodiversitet og bynatur med varieret beplantning.
Hele strækningen planlægges som en rekreativ bevægelsesrute med et tilknyttet stisystem, og der lægges
stor vægt på både oplevelses- og opholdskvaliteterne. Med hensyn til byudvikling kan Østerå gennem
Åparken, Karolinelund og Musikkens Plads medvirke til en rekreativ styrkelse af den blå og grønne struktur,
og åen som naturelement vil skabe en rå kontrast til den bymæssige bebyggelse, byrummene og parkerne.
Østerå fungerer som en drivkraft for byudvikling. Enggaards udvikling af Musikhuskvarteret på Østre Havn
har været helt integreret med udvikling og etablering af denne første etape af Østeråprojektet, og Enggaard
har også medvirket, sammen med Aalborg Kommune, både i projektudvikling, projektering, etablering og
finansiering af kanalåbningen der. Også Åparken med Østerå fungerer som en drivkraft for byudvikling.
Lærernes Pensionskasse har allerede bygget boliger i Godsbanearealet, ikke mindst afledt af kommunens
planer om Østerå gennem området, og der er også interesse fra andre investorer i byudvikling i
Hjulmagerkvarteret, i kanten af Åparken. Endelig spiller åbning af åen i området omkring Gabriel tæt
sammen med overvejelser om byudvikling i området her.
I det følgende forklares lidt om de enkelte etaper, og hvordan økonomien og tidsplanerne ser ud for dem.
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Den første etape ved Musikkens Plads er under anlæg og forventes færdig i løbet af 2018. Låget ovenpå
kanalen mellem Musikkens Hus og Østre Havn (under Stuhrsvej) er skåret væk, og der skal bygges og
tilføres 2 broer over åløbet, henholdsvis en vejbro i forlængelse af Østre Havnegade og en promenadebro
helt ude ved Limfjordskajen. Kanterne skal bearbejdes til et rekreativt anlæg med opholdstrapper og
udsigtsmuligheder, og der skal plantes hængepil. Belysning i området får en høj kvalitet, tilpasset den
eksisterende belysning på havnefrontsområdet ved Musikkens Hus. Denne etape kommer i alt til at koste ca.
16 mio kr, hvoraf Enggaard har bidraget med halvdelen.
Den næste etape mellem Gabriel og Karolinelund, dvs. hen over Godsbanearealet via den nye park
Åparken, er budgetsat med 50 mio. kr. til at skulle gennemføres i årene 2018-2021. Udviklings- og
planlægningsarbejdet er i fuld gang, og kommunen satser på en endelig afklaring af åens forløb inden
sommer 2018. Der planlægges gennemført et udbud af rådgiverydelser også i 2018, således at kommunen
kan komme i gang med at få justeret skitseprojektet fra 2015 for etapen, med henblik på senere projektering
og gennemførelse. Underføring af åen under Sønderbro, som er budgetsat med 16 mio. kr. i 2019 og 2020,
skal koordineres med vejarbejdet i forbindelse med anlæg af +bussen. Fremover vil der til daglig løbe langt
mindre vand i kanalen ved Gørtlervej end der gør i dag, så det er vigtigt at få sikret de rekreative værdier her.
En opgradering af kanalen v. Gørtlervej, herunder bearbejdning af kanter og skråninger, hører med i denne
etape.
Etapen gennem Karolinelund er sidste del af Østeråprojektet og vil fuldende det samlede projekt åbning af
Østerå som en grøn, rekreativ bevægelsesrute, der styrker midtbyens grønne struktur, samt klimasikring af
byen. Denne etape rummer
- en pladsdannelse, hvor vandet trækkes ind i parken fra kanalen under Kjellerupsgade
- forløbet gennem den vestlige del af parken, tæt på muren af terrænmæssige hensyn og for ikke at
fylde mere end nødvendigt af hensyn til de øvrige, attraktive funktioner i parken
- afslutning af forløbet på Karolinelunds forplads ved Teglgårds Plads, inden vandet igen dykker under
Karolinelundsvej for at komme til syne igen ved Østre Havn nord for Nyhavnsgade.
- Broer over åløbet i Karolinelund skal indgå som en del af denne etape. Derimod ligger en generel
opgradering af Karolinelund uden for Østeråprojektet.
Som led i budgetdrøftelserne 2018-2022 søges om at få den sidste etape af Østerå, Karolinelund, på
budgettet i 2022. Der er i forvejen afsat 1 mio. kr. i overslagsåret 2021 til Karolinelund. Overslagspris for de
ovenfor nævnte anlægsarbejder for Østerå gennem Karolinelund er 15 mio. kr. Derfor foreslås det at
fortsætte med 14 mio. kr. i 2022 – til gengæld forventes en resterende medfinansiering fra Kloak A/S på 10
mio. kr. Det vil være nødvendigt at færdiggøre det samlede Østeråprojekt med denne etape inden for en 5
års periode for at sikre medfinansiering fra Kloak A/S, foreløbigt beregnet til i alt 30,4 mio.

BUDGET
Musikkens
Plads
Godsbanen

Forbrugt
16.000
-8.000

Sønderbro

2018

2019

2020

2021

5.000
-1.500

5.000
-1.500
500

25.000
-8.500
15.500
-3.000

15.000
-4.500

Karolinelund
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Punkt 24.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
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Punkt 25.

Godkendelse af beslutning om kondemnering
2018-004589
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der nedlægges
forbud mod, at ejendommen, beliggende Æblehaven 7, 9230 Svenstrup benyttes til beboelse og ophold for
mennesker (kondemnering), på grund af sundhedsfare. Forbuddet meddeles i medfør af Lov om byfornyelse
og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, § 76, stk. 1.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Ejendommen Æblehaven 7, 9230 Svenstrup J er et ubeboet dobbelthus opført i 1964 med et bebygget areal
2
der udgør 71 m . Bygningens facader er opført i murværk. Taget er udført som built-up tag. Vinduer og døre
er med termoruder, og bygningen opvarmes med fjernvarme.
By- og Landskabsforvaltningen er blevet gjort bekendt med ejendommen 15. januar 2018 af Miljø- og
Energiforvaltningen der har forestået bl.a. rottebekæmpelse ved ejendommen. Miljø- og Energiforvaltningen
har rekvireret besigtigelsesrapport ved Søren Garde Rådgivning A/S.
Ejendommen blev besigtiget den 15. december 2017, hvor der blev udtaget prøver for fugt og evt.
skimmelsvamp.
Der er konstateret fugt- og skimmelangreb i et omfang i den besigtigede bolig, som skønnes at udgøre
sundhedsfare ved ophold og beboelse i strid med § 75 i Byfornyelsesloven (LBK nr. 1228 af 03/10/2016).
Det vurderes, at sundhedsfaren er nærliggende, niveau 1.
Bygningen udgør den ene del af et dobbelthus og de 2 huse er adskilt af et træskur. Bygningen er generelt
meget misligholdt og vurderes at være i meget ringe stand.
Bygningen er opført med ydervægge i murværk, og store dele af de murede facader har sokkel under
terræn, hvilket betyder at murværket er meget opfugtet. Generelt er murværket og fugerne i ringe til meget
ringe stand. Vinduer og udvendige døre ses med nedslidt træværk og begyndende råd. Ved facaden mod
syd ses vinduer og træpartier som er helt nedbrudt af råd.
I forbindelse med igangværende rottebekæmpelse på ejendommen er det konstateret at kloaksystemet er
defekt, så spildevandet ikke føres til offentlig kloak.
Bygningen vurderes at være i kraftigt forfald, og ved besigtigelsen kan der registreres skimmelvækst overalt i
bygningen, og i opholdsrum ses udbredt skimmelvækst på vægge, lofter, gulve og inventar. Der kan
desuden måles højt til meget højt fugtindhold på ydervægge i opholdsrum, op til 1.8 m over gulvniveau.
Der blev udtaget 2 aftryksprøver til laboratorieanalyse i bygningen på vægge i hhv. stue og værelse.
Analyserne viser moderat til høj koncentration af levedygtige svampesporer. I prøverne forekommer moderat
til høj individuel forekomst af arter af skimmelsvampe med sundhedsfarlige karakteristika.
Det vurderes med baggrund i besigtigelsen, at beboelse og ophold i bygningen er forbundet med
nærliggende sundhedsfare i strid med Byfornyelseslovens § 75 stk. 3, hvorfor der bør nedlægges forbud
mod beboelse og ophold (kondemnering) i henhold til § 76 stk. 1.
Kondemnering
Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer,
skal kommunalbestyrelsen anvise husstanden en anden bolig.
Husstanden har også mulighed for selv at skaffe sig en anden bolig.
For andelshavere og beboere, der selv ejer deres bolig, gælder retten kun, hvis boligen skal fraflyttes som
følge af en beslutning efter kapitel 6 eller kapitel 9 (kondemnering) i denne lov.
Iht. § 68, stk. 1 gælder, at husstanden har ret til godtgørelse af flytteudgifter.
Iht. § 79 kan ejere af en ejendom, der kondemneres helt eller delvis, søge kondemneringen ophævet ved at
fremsætte et forslag til ombygning over for kommunalbestyrelsen, som afhjælper forhold, der har begrundet
kondemneringen, jf. § 76, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan nægte at godkende et forslag til ombygning, hvis
ejendommen eller en del af denne også efter gennemførelse af forslaget ville vedblive at være væsentlig
ringere end ejendomme med boliger og opholdsrum, som opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen.
Udgifter
Kommunens samlede udgifter anslås til 1.660,00 kr. som omfatter tinglysningsafgifter.
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Ejendommens ejer er med hjælp fra Miljø- og Energiforvaltningen fraflyttet ejendommen. Ejendommen er sat
til salg hos ejendomsmægler med henblik på salg til nedrivning.
Ejendommen står ubenyttet, og Miljø- og Energiforvaltningen er i gang med at få afsluttet rottebekæmpelsen.
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Bilag:
Æblehaven 7, 9230 Svenstrup, besigtigelsesrapport.pdf
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Punkt 26.

Godkedendelse af beslutning om kondemnering af ejendom
2017-060716
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der nedlægges
forbud mod, at ejendommen, beliggende Ejdrupvej 41, Ejdrup, 9240 Nibe benyttes til beboelse og ophold for
mennesker (kondemnering), på grund af sundhedsfare. Forbuddet meddeles i medfør af Lov om byfornyelse
og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, § 76, stk. 1.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Ejendommen Ejdrupvej 41, Ejdrup, 9240 Nibe, er et fritliggende enfamiliehus beliggende i landzone opført i
2
1769 med et areal på 145 m , jf. BBR. Facaderne er opført i murværk på et kampestensfundament, trægulve
nedlagt på strøer direkte ovenpå sand. Taget er udført med stråtag. Vinduer og døre er delvist med
termoruder, og bygningen opvarmes med et oliefyr.
By- og Landskabsforvaltningen er blevet gjort bekendt med ejendommen 4. december 2017 af Miljø- og
Energiforvaltningen der har forestået rottebekæmpelse ved ejendommen. Der har i perioden 2012-2017
været 7 anmeldelser om rotter på ejendommen. Miljø- og Energiforvaltningen har fremsendt billedregistrering
til Embedslægen, som 6. december 2017 udtaler, at kombinationen af massiv rotteinfestation og dårlig
hygiejne gør, at det er forbundet med sundhedsfare at bebo huset, som det ser ud nu.
Ejendommen blev, efter advokatudsættelse, besigtiget den 12. januar 2018, hvor der blev udtaget prøver for
fugt og evt. skimmelsvamp.
Der er konstateret brandfare samt fugt- og skimmelangreb og rotter i et omfang i den besigtigede bolig, som
skønnes at udgøre sundhedsfare ved ophold og beboelse i strid med § 75 i Byfornyelsesloven (LBK nr. 1228
af 03/10/2016). Det vurderes, at sundheds- og brandfaren er nærliggende, niveau 1.
Bygningen er generelt ikke tilfredsstillende vedligeholdt. Bygningen vurderes at være nedbrudt i et sådant
omfang, at en renovering til et tidssvarende niveau ikke skønnes at være økonomisk og teknisk rentabel.
Bygningen vurderes at være nedslidt og i kraftigt forfald, og ved besigtigelsen kan der partielt registreres
skimmelvækst på lofter og enkelte vægge. På ydervægge og enkelte lofter ses brandfarlige Cellutex-plader.
Overalt i bygningen ses store mængder rotteekskrementer og huller i vægge, gulve og under dørtrin mv. som
følge af et massivt rotteproblem, og gulvet er flere steder sunket. Det vurderes, at der er stor risiko for at
skjulte installationer og øvrige bygningsdele er beskadiget.
Der blev udtaget 2 skimmelprøver til laboratorieanalyse på loft i stue og fyrrum. Analyserne viser lav
koncentration af levedygtige svampesporer. I prøverne forekommer lav individuel forekomst af arter af
skimmelsvampe med sundhedsfarlige karakteristika.
På baggrund af besigtigelsen vurderes det, at boligen er nedbrudt i et sådant omfang, at en renovering til et
tidssvarende niveau ikke skønnes at være økonomisk og teknisk rentabel. Boligophold her vil kunne
medføre helbredsgener for beboeren, og at en kondemnering er nødvendig.
Kondemnering
Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer,
skal kommunalbestyrelsen anvise husstanden en anden bolig.
Husstanden har også mulighed for selv at skaffe sig en anden bolig.
For andelshavere og beboere, der selv ejer deres bolig, gælder retten kun, hvis boligen skal fraflyttes som
følge af en beslutning efter kapitel 6 eller kapitel 9 (kondemnering) i denne lov.
Iht. § 68, stk. 1 gælder, at husstanden har ret til godtgørelse af flytteudgifter.
Iht. § 79 kan ejere af en ejendom, der kondemneres helt eller delvis, søge kondemneringen ophævet ved at
fremsætte et forslag til ombygning over for kommunalbestyrelsen, som afhjælper forhold, der har begrundet
kondemneringen, jf. § 76, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan nægte at godkende et forslag til ombygning, hvis
ejendommen eller en del af denne også efter gennemførelse af forslaget ville vedblive at være væsentlig
ringere end ejendomme med boliger og opholdsrum, som opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen.
Udgifter
Kommunens samlede udgifter anslås til 1.660,00 kr. som omfatter, tinglysningsafgifter.
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Den ene af ejendommens beboere er gået bort, og den anden har fået ophold på et kommunalt plejehjem.
Der er derfor ikke udgifter til flytning eller indfasningsstøtte.
Ejendommen står ubenyttet, og Energi- og Miljøforvaltningen er i gang med at få afsluttet rottebekæmpelsen.
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Punkt 27.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Punkt 28.

Godkendelse af salgspriser for 12 sokkelgrunde på Elektravej i Gug Sydøst, etape 2
2018-017608
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 12 sokkelgrunde på
Elektravej i Gug Sydøst sælges for mindstepriser på 850.000 kr. pr. grund inkl. moms, jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde 12 sokkelgrunde på Elektravej i Gug til salg efter By- og
Landskabsudvalgets stillingtagen til salgspriserne. Udbuddet af grundene forventes iværksat i maj måned
med tilbudsfrist medio juni 2018.
Det indstilles, at mindstepriserne fastsættes til 850.000 kr. pr. grund inkl. moms.
Udstykningen er omfattet af lokalplan 08-065 ”Boliger og rekreative områder m.m. ved Zeusvej, Gug
Sydøst”. Grundene er beliggende indenfor storparcel D7-D9 i lokalplanens område D, som er udlagt til
boliger (tæt-lav og etageboliger).
Bebyggelsesprocenten er ifølge lokalplanen fastsat til 30 for hver storparcel. Der tinglyses i forbindelse med
salget servitutstiftende bestemmelse om, at der på hver af sokkelgrundene maksimalt må opføres
henholdsvis 208 m² eller 210 m² etageareal bolig på hver ejendom, fordelt på mindst 2 etager og maksimalt
3 etager. Fodaftrykket for bebyggelsen på hver ejendom må ikke overstige 100 m². Derudover må der
maksimalt bygges samlet 35 m² garage/carport/udhus mv. samt to småhusbygninger på max 10 m² jf.
bygningsreglementet.
Aalborg Kommune har i 2016 solgt 18 parcelhusgrunde på Elektravej for priser mellem 1.089.000 kr. og
1.811.199 kr. inkl. moms. Endvidere er der i 2017-2018 blevet solgt 3 sokkelgrunde på Elektravej i etape 1
for priser mellem 850.000 kr. og 1.129.863 kr. inkl. moms.
Der er foretaget geotekniske undersøgelser af jordens bæreevne på de enkelte grunde. Nærmere oplysning
herom vil indgå som en del af udbudsmaterialet. Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at der kan
gennemføres dels en traditionel direkte fundering, dels en sandpudefundering efter konkret behov som følge
af tykt overjordslag/fyld eller regulering af det let skrånende terræn. Herudover anbefales det generelt
køberne at få foretaget yderligere jordbundsundersøgelser på de enkelte grunde, inden byggeri planlægges
og iværksættes.
De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
ca. 108.000 kr. inkl. moms.
De 12 sokkelgrunde på Elektravej udstykkes og byggemodnes af Aalborg Kommune i foråret 2018, med
henblik på at de kan overtages af køberne efter den 1. august 2018.
Økonomi
De samlede omkostninger til byggemodning af de 12 sokkelgrunde beløber sig til ca. kr. 1,6 mio. Udgifterne
afholdes over projektet 2b2761, Gug Øst, Metisvej m.m.
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Bilag:
Salgsrids - Sokkelgrunde på Elektravej, etape 2
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Punkt 29.

Godkendelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Ferskenvej i Hasseris - etape 3 og 4
2018-017613
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 20 parcelhusgrunde
på Ferskenvej i Hasseris sælges for mindstepriser på henholdsvis 950.000 kr., 1.100.000 kr., 1.150.000 kr.,
1.200.000 kr., 1.300.000 kr., 1.400.000 kr. og 1.500.000 kr. inkl. moms pr. grund, jf. sagsbeskrivelsen og
vedlagte salgsrids.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde 20 parcelhusgrunde i boligområdet Ferskenvej i Hasseris til
salg. De første 10 grunde i etape 3 udbydes til salg snarest muligt efter By- og Landskabsudvalgets
stillingtagen til salgspriserne. Udbuddet af grundene forventes iværksat i maj 2018 med tilbudsfrist 15. juni
2018. De resterende 10 grunde forventes udbudt til salg, når de første 10 grunde er solgt.
De 20 parcelhusgrunde udgør tredje og sidste etape af udstykningen af boligområdet omfattet af lokalplan 33-106 ”Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris”, der omfatter i alt 97 parcelhusgrunde, hvoraf 72
grunde var kommunalt ejede og 25 grunde oprindeligt var ejet af Erik Nørgaard-Pedersen.
Første etape af de kommunalt ejede grunde blev udbudt til salg i december 2014, og etape 2 blev udbudt til
salg i juni 2017. Alle grunde i begge etaper er blevet solgt.
Mindstepriserne for grundene er fastsat på baggrund af en vurdering fra ejendomsmægler Stig Theilmann,
EDC Erhverv Poul Erik Bech sammenholdt med erfaringerne fra de tidligere udbud og salg inden for
området. Herudover er der konkret foretaget reduktioner af mindstepriserne for flere af ejendommene som
følge af oplysninger om jordbundsforholdene på disse grunde.
På baggrund heraf indstilles det, at


at grunden Ferskenvej 77 mod det grønne fællesareal udbydes til salg for en mindstepris på
1.500.000 kr.,



at grundene Ferskenvej 75 og 95 mod det grønne fællesareal udbydes til salg for en mindstepris på
1.400.000 kr.,



at grunden Ferskenvej 97 i det sydvestlige hjørne ved beplantningsbæltet og det store
regnvandsbassin udbydes til salg for en mindstepris på 1.300.000 kr.,



at de centralt beliggende grunde Ferskenvej 79, 81, 83, 91 og 93 udbydes til salg for en mindstepris
på 1.300.000 kr.,



at grundene Ferskenvej 69, 71, 73 og 85 udbydes til salg for en mindstepris på 1.200.000 kr.,



at grundene Ferskenvej 89 og 99 udbydes til salg for en mindstepris på 1.150.000 kr.



at grundende Ferskenvej 67, 87, 101 og 103 udbydes til en mindstepris på 1.100.000 kr. ,og



at grunden Ferskenvej 105 i det nordvestlige hjørne mod Ferskenvej under hensyn til
jordbundsforholdende udbydes til en mindstepris på 950.000 kr.

Alle priser er inkl. moms.
Byggemodningen af grundene udføres i foråret / sommeren 2018, således at grundene kan overtages af
køberne efter den 1. august 2018.
Der er foretaget geotekniske undersøgelser af jordens bæreevne på de enkelte grunde i etape 3. Nærmere
oplysninger herom vil indgå som del af udbudsmaterialet. Med de konstaterede jordbunds- og
vandspejlsforhold vurderes fundering på grundene at kunne ske såvel som direkte fundering på intakte
aflejringer og som fundering efter udskiftning af aflejringer over bæredygtigt lag med indbygget sandfyld. På
grundlag af den geotekniske rapport vil der således for flere grunde skulle påregnes meromkostninger til
udgravning og fundering på indbygget sandfyld. Der er taget højde herfor ved prisfastsættelsen. Det
anbefales desuden grundkøberne at foretage yderligere jordbundsundersøgelser, inden bebyggelse
projekteres og iværksættes.
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De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
cirka 120.000 kr. inkl. moms. Det forudsættes, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S overtager alt
afvandingsanlæg, inkl. forsinkelsesbassiner.
Økonomi
Udgiften til byggemodning af de 20 grunde beløber sig til ca. kr. 3,5 mio. Projektøkonomien afholdes over
projekt 2b2827 – Ferskenvej (Morbærhaven), Hasseris.
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Bilag:
Salgsrids - Parcelhusgrunde på Ferskenvej, etape 3 og 4

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.05.2018
kl. 08.30

Side 116
4 af 4
af
119

By- og Landskabsudvalget

Punkt 30.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Vindmøller, Nørrekær Enge.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Punkt 31.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Punkt 32.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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