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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af vedtægter for bygningsfond og driftsfond for Art Center og
Saracenoværk på Spritten
2015-026915
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller til byrådet,
at vedtægten for den erhvervsdrivende fond ”Bygningsfonden MonAA” godkendes med henblik på stiftelse af
fonden,
at vedtægten for den erhvervsdrivende fond ”Fonden Art Center Aalborg – MonAA” godkendes med henblik
på stiftelse af fonden under betingelse af, at vedtægtens formål præciseres som nævnt i sagsbeskrivelsen,
at kommunaldirektøren indgår som Aalborg Kommunes bestyrelsesrepræsentant i bygningsfonden, og.
at direktøren for Sundheds- og Kulturforvaltningen indgår som Aalborg Kommunes bestyrelsesrepræsentant i
driftsfonden.
Magistraten anbefaler indstillingen
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen modtog den 5. oktober 2017 en anmodning fra Fonden Artcenter MonAa
om aktivering af Aalborg Kommunes sindetskrivelse om økonomisk støtte til etablering af Art Center og
Saracenoværk på Spritten, jf. Aalborg Kommunes sindetskrivelse af 15. april 2016.
Sundheds- og Kulturudvalget behandlede anmodningen i møde den 13. december 2017, og sagen blev
herfra videresendt til Budgetforligspartierne, som behandlede sagen i møde den 15. januar 2018.
Budgetforligspartierne udsatte sagen.
Sundheds- og Kulturforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning har siden sagens behandling i
Budgetforligspartierne haft drøftelser med Realdania og Det Obelske Familiefond, som er de to fonde, der
har givet de væsentligste økonomiske tilsagn til realisering af Art Center og Saracenoværket.
De tilskudsgivende fonde har ønsket en ny konstruktion, hvor selve opførelsen af værket og omdannelsen af
bygningen varetages af en bygningsfond (stifter Realdania), mens den efterfølgende drift af artcentret
varetages af en driftsfond (stifter Det Obelske Familiefond). Begge nye fonde tænkes som erhvervsdrivende
fonde – ligesom den oprindelige fond.
Der har været drøftelser med de tilskudsgivendes fondes juridiske rådgiver, om hvorvidt det er mest
hensigtsmæssigt at omdanne den eksisterende fond eller at stifte to nye fonde. De tilskudsgivendes fondes
juridiske rådgiver vurderer, at det af tidsmæssige grunde er mest hensigtsmæssigt at stifte to nye fonde, hhv.
”Bygningsfonden MonAA” og driftsfonden ”Fonden Art Center Aalborg – MonAA”.
Aalborg Kommune tager initiativ til afklaring af den oprindelige fonds fremadrettede status, herunder bl.a. om
den eksisterende fond kan nedlægges, fusioneres ind i den nye driftsfond eller videreføres med et formål,
der supplerer de to nye fonde.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget udkast til vedtægter for de to erhvervsdrivende fonde, som
er vedlagt som bilag.
Formålsbeskrivelsen for bygningsfonden lyder (§ 2 i vedtægten), at:
”Fondens formål er:
På alment velgørende, almennyttigt grundlag at anlægge, ombygge, opføre, vedligeholde og udleje
bygninger med videre, til brug for en kulturinstitution på højt internationalt niveau i de gamle
spritfabrikker i Aalborg, herunder at realisere Tomás Saracenos ideer til et udendørs kunstværk.
I form af uddeling at støtte fortrinsvist aktiviteter i og udvikling af Art Center MonAA og dernæst
almennyttig kulturelle formål i Aalborg Kommune.
Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital, erhverve og
afhænde aktiver og modtage bidrag fra myndigheder, private virksomheder, institutioner,
organisationer, fonde mv.”
Det fremgår af formålsbeskrivelsen for driftsfonden (§ 2 i vedtægten) at:
”Fondens formål er på almennyttigt grundlag at drive og udvikle en kulturinstitution på højt international
niveau i de gamle spritfabrikker i Aalborg – Art Center MonAA. Ved kulturinstitution forstås at skabe fysiske
og organisatoriske rammer om kunstnernes forsøg på at skabe åndelige oplevelser for byens borgere og
turister fra hele verden. Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital,
erhverve og afhænde aktiver og modtage bidrag fra myndigheder, private virksomheder, institutioner,
organisationer mv.”
Det anbefales, at formålet for driftsfonden præciseres således, at det står tydeligt, at ”Fonden Art Center
Aalborg – MonAA” konkret vedrører drift af både Art Center og Saracenoværket på Spritten.
Det vurderes, at der inden for kommunalfuldmagten kan gives støtte til de to fonde, jf. fondenes formål og
vedtægter.
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Når Aalborg Kommune indgår samarbejde med selvejende institutioner om at fremme kommunale formål,
sker dette med afsæt i Aalborg Kommunes Administrative Forskrift nr. 26 og der indgås en udviklingsaftale
mellem kommune og selvejende institution.
Driftsfondens og bygningsfondens vedtægter er blevet vurderes i forhold til nævnte forskrift, bl.a. i dialog
med Erhvervsstyrelsen. Det anbefales, at Aalborg Kommune accepterer vedtægterne med ovennævnte
præcisering og at den administrative forskrift i videst mulig omfang danner grundlag for udarbejdelse af en
gensidig udviklingsaftale.
Det fremgår af vedtægterne, at Aalborg Kommune er repræsenteret i både bygnings- og driftsfonden, og ved
stiftelse af fondene forventes følgende bestyrelsessammensætning:
Driftsfonden:
 Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol
 Michael Bjørn Nellemann, direktør for Det Obelske Familiefond
 Aalborg Kommunes repræsentant
 Derudover skal der udpeges yderligere et til to medlemmer til bestyrelsen.
Bygningsfonden:
 Peter Spøer, CEO Damptech A/S
 Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol
 Anne Skovbro, direktør Realdania
 Aalborg Kommunes repræsentant
 Derudover skal der udpeges yderligere et til to medlemmer til bestyrelsen.
Det foreslås, at Aalborg Kommune repræsenteres ved kommunaldirektøren og direktøren for Sundheds- og
Kulturforvaltningen i hhv. bygningsfonden og i driftsfonden.
Den endelige stiftelse af fondene afventer den politiske godkendelse.
Set i lyset af den seneste udvikling i sagen, anbefales det, at nærværende sag samt en sag om frigivelse af
midler til projektet, erstatter udvalgets sag til Budgetforligspartierne af 15. januar 2018 (punkt 7). Begge
sager er udarbejdet af Sundheds- og Kulturforvaltningen i dialog med bl.a. Borgmesterens Forvaltning og
Juridisk Kontor og skal ses i sammenhæng.
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Bilag:
VEDTÆGTER Fonden Art Center Aalborg - MonAA 09.03.2018
VEDTÆGTER Bygningsfonden MonAA 09.03.2018
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Punkt 3.

Godkendelse af drifts- og anlægstilskud til Art Center og til opførelse af
Saracenoværket – Tillægsbevilling 2018
2015-026915
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at sindetskrivelsen af 15. april 2016 aktiveres som en tillægsbevilling til Sundheds- og Kulturudvalget,
at udbetaling af støtte til projektets bygningsfond og driftsfond sker jf. de vilkår, som fremgår af
sagsbeskrivelsen,
at der til drift i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 920.000 kr. til budget 2018 som tilskud til
etablering og drift af Art Center på Spritten, og varigt tilskud indarbejdes i budget 2019,
at der til anlæg i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 19.505.000 kr. til budget 2018 som
tilskud til opførelse af Saracenoværket på Spritten,
at der til anlæg i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 830.000 kr. til budget 2018 som tilskud til
vedligeholdelse, og varigt tilskud fra 2019 på 1.660.000 kr. indarbejdes i budget 2019, og
at finansieringen af tillægsbevillingerne på i alt 21.255.000 kr. sker via den særlige kassebeholdning på
22.000.000 kr., der er afsat til kulturinvesteringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.

Byrådet

Møde den 14.05.2018
kl. 16.00

Side 6
1 af 27
4

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Realdania og Det Obelske Familiefond har under henvisning til Aalborg Kommunes sindetskrivelse af 15.
april 2016 om støtte til etablering af Art Center og Saracenoværk på Spritten, anmodet om:
 at Aalborg Kommune påbegynder udbetalingen af driftstilskuddet på årligt 1 mio. kr. til den nye
driftsfond i 2018
 at Aalborg Kommune påbegynder udbetalingen af anlægsmidler på i alt 23,5 mio. kr. til den nye
bygningsfond fra stiftelsen af fonden
 at det årlige anlægstilskud på 2 mio. kr. udbetales til driftsfonden fra tidspunktet for erhvervelse af ret
til ejendommenSundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler, at sindetskrivelsen aktiveres som en bevilling til Sundheds- og
Kulturudvalget og at forvaltningens udbetaling af anlægsstøtte (23,5 mio. kr.) til projektets realisering bl.a.
sker på disse vilkår:






Aalborg Kommunes tilskud gives på baggrund af projektrealiseringens konkrete realiseringsbehov
og projektstøtten udbetales successivt.
Aalborg Kommunes tilskud gives på baggrund af en godkendt udviklings- og betalingsplan, der også
omfatter aftaler med fondene om deres betalingsplan.
Aalborg Kommunes tilskud til projektet forudsætter, at kommunens og fondenes støttebeløb alene
anvendes til realisering af Art Center og Saracenoværket, og at dette dokumenteres ved
fremsendelse af regnskab og årlig afrapportering.
Aalborg Kommunes tilskud til projektet ophører såfremt projektet ikke er i fornøden fremdrift eller
ikke kan realiseres.
Hvis projektet ikke kan realiseres, tilbageføres ikke-forbrugte midler til Aalborg Kommune.

Sundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler, at nævnte udviklings- og betalingsplan for projektets realisering
godkendes administrativt.
Forvaltningen anbefaler også, at det i sindetskrivelsen angivne årlige anlægstilskud på 2 mio. kr. i 2018
udbetales med 1 mio. kr., og at det tidligst fra og med 2019 udbetales fuldt ud.
Ovennævnte tilskud er opgjort brutto. Efter momsrefusion i henhold til momsrefusionsordningens positivliste
udgør kommunens udgifter:
Driftstilskud på 1 mio. kr. udgør:
Anlægstilskud på 23,5 mio. kr. udgør:
Anlægstilskud på 2 mio. kr. udgør:

920.0000 kr.
19.505.000 kr.
1.660.000 kr. (udgør 830.000 kr. i 2018)

De samlede udgifter i 2018 på 21.255.000 kr. indstilles finansieret af den særlige kassebeholdning på 22,0
mio. kr., der er afsat til kulturinvesteringer. De økonomiske konsekvenser for anlægsstøtte på brutto 2 mio.
kr. og for driftsstøtte på brutto 1 mio.kr. i overslagsårene indarbejdes i budget 2019.
Budgetmæssige konsekvenser:
DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor Kultur og Biblioteker

920

03.35.64. Andre kulturelle opgaver
Tilskud til etablering og drift af Art Center på Spritten .....................................
Ændring i alt – drift .......................................................................................
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ANLÆG 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor Kultur og Biblioteker
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
Tilskud til opførelse af Saracenoværket på Spritten ........................................
Tilskud til vedligeholdelse 2018 .......................................................................

19.505
830

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

20.335

Ændring drift og anlæg i alt .........................................................................

21.255
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Bilag:
Sindetskrivelse - Spritten. 15. april 2016
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Punkt 4.

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2018
2018-031122
Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar – marts 2018.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den første kommenterede virksomhedsrapport for 2018 dækker årets første tre måneder. Udvalgene har i
den forbindelse fremsendt økonomisk status og forventninger til 2018 for drift og anlæg. Dato for og
bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af tabel 2.
Det budgetmæssige udgangspunktet for den kommenterede virksomhedsrapport for januar-marts 2018 er
det korrigerede budget som det så ud pr. ultimo marts. Det vil sige eksklusiv virkningen af overførselssagen
vedrørende regnskab 2017, som blev behandlet i byrådet 23. april 2018. Dog har to forvaltninger,
Borgmesterens Forvaltning samt By- og Landskabsforvaltningen, indarbejdet virkningen af overførselssagen
i deres forventninger.
Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til afvigelsen fra korrigeret budget.
Tabel 1: Økonomisk status 2018 – drift og anlæg – afvigelser fra korrigeret budget
Skattefinansieret
område,
mio. kr.
Forvaltning
*Borgmesterens
Forvaltning
*By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb

Serviceudgifter
Fra

Til

-12,0**

Ikke rammebelagte
driftsudgifter
Fra
Til

Budgetgaranterede
udgifter
Fra
Til

Anlæg
(Udgifter)

Anlæg
(Indtægter)

Fra

Til

Fra

Til

-8,0**

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,0**

-5,0**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt
-14,0
16,5
0,0
0,0
25,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)
*) Den forventede afvigelse fra korrigeret budget under Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen er
inklusiv virkningen af overførselssagen vedrørende regnskab 2017.
**) Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen (inkl.
virkning af overførselssag vedrørende regnskab 2017) indebærer, at begge forvaltninger kan overholde den forudsatte
overførsel til 2019.

I tillæg til ovenstående tabel 1, som opsamler drift og anlæg, skal det bemærkes at By- og
Landskabsforvaltningen anfører, at der er betydelige forskydninger i forhold til de forventede indskud i
Landsbyggefonden. Der forventes pt. et merforbrug i størrelsesordenen 50,3 mio. kr. Under forudsætning af
overførsel 2017 på 20 mio. kr. forventes der uden forskydninger i 2018 et merforbrug på i alt 30,3 mio. kr.
Salget af HMN Gas A/S den 11. april 2018, har indbragt 34,6 mio. kr. Heraf er 6,9 mio. kr. tilgået kassen til at
imødegå bloktilskudsreduktion, som skal betales i oktober-december 2019. Det resterende beløb på 27,7
mio. kr. er deponeret og frigives med 1/10 årligt i årene 2019-2028.
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Tabel 2: Overblik over udvalgenes behandling af virksomhedsrapport januar-marts 2018
Magistraten
(Borgmesterens Forvaltning)
By- og Landskabsudvalget

Forventes behandlet som samlet virksomhedssag den 7. maj 2018

Familie- og Socialudvalget samt
Beskæftigelsesudvalget
Ældre- og Handicapudvalget

Familie- og Socialudvalget: Behandles den 4. maj 2018.
Beskæftigelsesudvalget: Godkendt den 24. april 2018 uden bemærkninger
Behandles i udvalget den 18. maj 2018 (behandlet i FL, den 1. maj 2018)

Skoleudvalget

Godkendt den 17. april 2018 uden bemærkninger

Sundheds- og Kulturudvalget

Godkendt den 25. april 2018 uden bemærkninger

Miljø- og Energiudvalget

Til orientering den 18. april 2018
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Bilag:
Bilag 1 - udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Bilag 2 - kommenteret virksomhedsrapport - januar-marts 2018
Bilag 3 - Notat vedrørende forventet regnskab 2018 Rammebeløb til boligprogram
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Punkt 5.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny
Kærvej/Asylvej, Kærby (2. forelæggelse)
2017-054248
By- og Landskabsudvalget 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 i
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.

Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.
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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

Byrådet

Møde den 14.05.2018
kl. 16.00

Side 15
2 afaf927

Byrådet

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 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, 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. Det 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 refereres 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 sendt 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. Det 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 det 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)
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
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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 bevaret 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
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 det reelt betyder. Generelt kan man sige, at
lokalplanlægning er erstatningsfri 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.
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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 KærvejAsylvej, Kærby
Udkast til Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej-Asylvej, Kærby
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 6.

Godkendelse af ekspropriation til separatkloakering - Primulastien, Bellisvej m.fl.,
Vestbjerg
2017-059493
By- og Landskabsudvalget indstiller til byrådet,
at der træffes afgørelse om ekspropriation af rettigheder til udførelse af separatkloakering, pålæg af servitutter
samt rettigheder til midlertidig brug af arbejdsarealer i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§§ 58-64b,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen godkendes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at indgå forlig med lodsejerne vedrørende
erstatningsspørgsmålene.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse
Byrådet har den 13. juni 2016 (punkt 4) godkendt ændringen af kommunens spildevandsplan for
tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for separatkloakering i Vestbjerg. Dette indebærer
separatkloakering af ejendommene i K-område 1.0.03 og 1.0.04, som skal være udført inden den 31.
december 2021.
Den 11. februar 2017 har Miljø- og Energiplanlægningen vedtaget ændringer for at muliggøre projektets
udførelse.
For at realisere separatkloakeringen er det nødvendigt at erhverve de nødvendige rettigheder til udførelse af
anlægsarbejderne og sikring af ledningsanlæggene ved tinglysning af deklarationer. Rettighederne
erhverves ved ekspropriation, i forlængelse af Aalborg Byråds vedtagelse af ændringen i kommunens
spildevandsplan.
Projektet omfatter etablering af ny spildevandsledning i stisystemet Primulastien samt stierne mellem
Bellisvej 5-7 og Bellisvej 15-17.
Projektets indhold
Ledninger og brønde til separatkloakeringen placeres hovedsageligt i vej- og stiarealer, hvor ledninger ligger
efter gæsteprincippet. Flere ejendomme vil blive berørt af ledningerne, og på disse ejendomme tinglyses en
deklaration om anlægget. Der er planlagt anlægsarbejde i stisystemet Primulastien samt stierne mellem
Bellisvej 5-7 og Bellisvej 15-17. For at sikre den fremtidige adgang til at foretage tilsyn og
reparationsarbejder på ledningerne, der etableres, skal der tinglyses servitutter med deklarationsbælter
omkring de nye ledninger. Disse deklarationsbælter vil ligge på private arealer.
Fra hovedledning til skel på den enkelte ejendom etableres stik, som lodsejeren skal anvende ved tilkobling
af egne kloakker til anlægget.
Projektets udførelse
Ned ad Primulastien fra Kongelysvej til Mejlstedvej skal anlægges en ny spildevandsledning. Ledningen
anlægges ved styret underboring. Den eksisterende fællesvandsledning strømpefores og anvendes
fremadrettet som regnvandsledning.
På de enkelte ejendomme langs Primulastien er der udlagt to typer arbejdsarealer. Et arbejdsareal, hvor der
med sikkerhed skal udføres gravearbejde i forbindelse med anlæg af ejendommens nye stik. Den andet type
arbejdsareal er en buffer, hvis der opstår uforudsete hindringer ved den styrede underboring. Dette areal vil
alene blive anvendt, hvis der skal foretages gravearbejde for at etablere kloakledningen. Hvis det bliver
nødvendigt at grave på ejendommen, erstattes den beplantning, der fjernes. Efterfølgende reetableres det
opgravede areal.
Tre ledningsstræk anlægges som traditionelt gravearbejde. Dette indebærer, at på disse steder bliver
eksisterende beplantning fjernet, og efterfølgende reetableres området. Eksisterende hegn genopføres, og
der ydes erstatning for beplantning, der fjernes.
Der er i projektet afsat arbejdsarealer til jorddepot, opsætning af skurvogne mm. Fra arbejdsarealet nord for
Vestbjerg Skolesti foregår den styrede underboring.
Arbejdsarealet syd for Mejlstedvej anvendes primært til udlægning af den fremtidige spildevandsledning.
Ekspropriationens omfang
Ekspropriationens omfang fremgår af ekspropriationsbeskrivelserne for de enkelte ejendomme,
lodsejerfortegnelsen samt tilhørende ekspropriationsplaner, som er i sagen. Afgørelsen om ekspropriation
omfatter ekspropriation af rettigheder til udførelse af separatkloakeringen med anlægs-og gravearbejder,
pålæg og tinglysning af servitutter samt rettigheder til midlertidig brug af arbejdsarealer i anlægsperioden.
Ekspropriationen omfatter i alt 39 ejendomme (lb.nr. 1-39), hvoraf 2 er ejet af Aalborg Kommune.
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Projektet planlægges igangsat således, at klargørelse af arbejdsarealerne nord for Vestbjerg Skolesti og syd
for Mejlstedvej planlægges igangsat primo juni 2018. Den styrede underboring planlægges igangsat primo
august 2018 og afsluttes ved udgangen af 2018.
For de øvrige arbejdsarealer er anlægsperioden fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningerne den 7., 14. og 15. februar 2018 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation
og dennes nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de
omfattede ejendomme.
Der er foreløbigt indgået forlig om erstatningen for pålæg af servitutter samt rettigheder til midlertidig brug af
arealer mv. med ejerne af i alt 27 private ejendomme, som ligeledes har givet tilladelse til, at anlægsarbejdet
kan påbegyndes umiddelbart efter byrådets beslutning om ekspropriation.
Såfremt der ikke opnås forlig om erstatningens størrelse, påhviler det Aalborg Kommune at indbringe
erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen.
Økonomi
Erstatningsbeløbene afholdes af Aalborg Kloak A/S.
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Bilag:
Oversigtskort - Vestbjerg
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Punkt 7.

Godkendelse af køb af areal til sti ved Mejlstedvej, Vestbjerg
2018-012715
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
aftale om køb af areal til ny sti ved Mejlstedvej i Vestbjerg, og

tilkendegivelse om at ville ekspropriere det pågældende areal, såfremt det ikke erhverves ved
en frivillig aftale, jf. sagsbeskrivelsen.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.
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