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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 1 af 84
1

By- og Landskabsudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af Budget 2019-22.
2018-041584
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse materiale til budget
2019-22.
Beslutning:
Drøftedes.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører tredje drøftelse af budget 2019-22 på By- og Landskabsforvaltningens område.
Materialet er tilrettet efter By- og Landskabsudvalgets budgetdrøftelse på mødet den 22. juni 2018.
På de første sider af budgetrapporten findes læsevejledning til budgetmaterialet.
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Bilag:
Budgetrapport 2019-22 By- og Landskabsforvaltningen (BLU 16.08.2018)
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Punkt 3.

Godkendelse af regnskab 2017 - Limfjordsbroen
2017-014449
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender regnskab 2017 for Limfjordsbroen.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Broudvalget for Limfjordsbroen har godkendt regnskab 2017 den 26. juni 2018.
Limfjordsbroens driftsudgifter er på 5.262.599 kr., og statstilskuddet for 2017 er på 5.444.000 kr. Årets
resultat er herefter 181.401 kr., som er opkrævet for meget ved Vejdirektoratet.
By- og Landskabsforvaltningen skal indsende Limfjordsbroens regnskab med revisionspåtegning og
byrådets godkendelse til Vejdirektoratet.

Limfjordsbroens driftsresultat:
Drift (1.000 kr.)

Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse

- - - Hele kr. - - Personaleudgifter ...............................
Vedligeholdelse .................................
Drift ....................................................

3.308.000
1.568.000
568.000

3.155.525
1.588.049
519.024

-152.475
20.049
-48.976

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

5.444.000

5.262.599

-181.401

- for meget opkrævet/+ for lidt opkrævet.

Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2017:
Aktiver (1.000 kr.)
Tilgodehavende ved Skat - moms
Bankindestående

Ultimo 2017
313
5.229

Aktiver i alt

5.542

Passiver (1.000 kr.)
Kortfristede gældsforpligtigelser:
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)
Forudbetaling fra Vejdirektoratet vedr. drift 2018
Skyldige kreditorer
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)

Ultimo 2017

Passiver i alt
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227
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689
63
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Bilag:
Limfjordsbroen - Revisionspåtegning, årsregnskab 2017
Limfjordsbroen - Revisionsprotokollat, årsregnskab 2017
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Punkt 4.

Godkendelse af budget 2019 - Limfjordsbroen
2017-063419
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender budget 2019 og budgetoverslag
2020-2028 på Limfjordsbroen.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Limfjordsbroen er en selvejende institution med fuld finansiering fra Vejdirektoratet.
Broudvalget for Limfjordsbroen har på møde den 26. juni 2018 godkendt budget 2019 og budgetoverslag
2020-2028.
Ud over byrådets godkendelse skal budget og budgetoverslag godkendes af Vejdirektoratet.
Efterfølgende oversigt viser beløbene for regnskab 2017, budget 2018 og budget 2019.
Udgifter (1.000 kr.)
Personaleudgifter
Vedligeholdelse
Drift

Regnskab
2017
3.156
1.588
519

Budget
2018
3.320
3.370
620

Budget
2019
3.323
11.282
636

5.263

7.310

15.241

I alt

I tilhørende bilag ses bemærkninger til budget 2019 og til budgetoverslag 2020-2028.
Særligt kan nævnes, at der i 2019 er budgetteret med:
 3,6 mio. kr. til ny kunststofbeklædning på fortov og cykelsti m.m.
 2,3 mio. kr. til nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti m.m.
 3,3 mio. kr. til maling af kantplader.

Nedenfor ses Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2017:
Aktiver (1.000 kr.)
Tilgodehavende ved Skat - moms
Bankindestående

Ultimo 2017
313
5.229

Aktiver i alt

5.542

Passiver (1.000 kr.)
Kortfristede gældsforpligtigelser:
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)
Forudbetaling fra Vejdirektoratet vedr. drift 2018
Skyldige kreditorer
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)

Ultimo 2017

Passiver i alt
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Bilag:
Limfjordsbroen - budgetforslag 2019
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Punkt 5.

Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport
(1. forelæggelse)
2016-053895
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 9.015.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 9.015.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Hals fastlægger retningen og målene for Hals’ fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanens rammer og retningslinjer for Hals i
overensstemmelse med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 9. april 2015 (punkt 12).
Fordebatten var i perioden 2. juni til 10. juli 2015.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 8. december 2016 (punkt 10).
Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslaget den 26. september 2018 kl. 19-21 på Hals Skole.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 22. november 2018 og Byrådet den 10. december 2018.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 9.015
Oversigtskort

Formål og baggrund
I kommuneplanens Hovedstruktur - Fysisk Vision 2025 - er Hals udpeget som én af 11 oplandsbyer med
vækstpotentiale. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes byudviklingsplaner for hver oplandsby i form af
kommuneplantillæg.
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Befolkningstallet i Hals har i en årrække ligget stabilt omkring 2.500. Med nye initiativer og planer forventer
kommunen, at byen vil opleve en befolkningstilvækst de kommende år. Hals har med udgangspunkt i store
natur- og landskabskvaliteter, et attraktivt by- og havnemiljø og samtidigt et stærkt turistknudepunkt alle
muligheder for at vokse befolkningsmæssigt. Hals er samtidigt den største by i denne del af kommunen.
I de sidste 10 år har egentlig byudvikling været begrænset til ét areal, som ligger knap så attraktivt bl.a. langt
fra vandet og tæt på et erhvervsområde. Målet med byudviklingsplanen er at åbne for nye arealer til
byudvikling. Det har været et lokalt ønske at se på byens sammenhæng og skabe rummelighed til en
udvikling af byen tættere for fjorden og byens centrum.
Kommuneplantillæggets indhold
Indholdet og retningen i byudviklingsplanen bygger på input fra de offentlige borgermøder på Hals Skole den
2. juni 2015 og 7. januar 2016. Siden har der været dialog med en række væsentlige interessenter om
muligheder og løsninger i Hals, herunder: grundejere i og omkring Hals by, sommerhusejere, Samråd,
Erhvervsforeningen, VisitAalborg, statslige myndigheder, potentielle bygherrer, virksomheder, golfklubben,
boligselskab m.fl.
Udvalgte elementer fra byudviklingsplanen:
 Strategisk fokus på bosætning, især børnefamilier, udvikling af mødesteder og sikring af Hals’
historiske strukturer. Men der er også fokus på nærheden til Limfjorden og de grønne og rekreative
kvaliteter i og omkring Hals, ikke mindst hvordan de ”kittes sammen” med stiforbindelser.
 Ændring af byudviklingsretning fra ”nord-planen” til byudvikling mod øst og fortætning omkring
bymidten.
 Omdannelse af Hals Camping til boligområde.
 Udlæg af ejendommen Nordmandshage 35 til boligområde.
 Der er fortsat byggemuligheder i Lokalplan 5.43 (del af ”nord-planen”) (Ved ophævelse af planen vil
kommunen være erstatningspligtig.)
 Omdannelse af dele af Østpieren. Det konkrete indhold og proces skal fastlægges i en kommende
selvstændig planproces.
 Den tidligere genbrugsstation og området umiddelbart nord for ved Ulstedvej omdannes til regulær
erhvervsområde.
 Bymidteafgrænsningen for butikker fastholdes med fokus på Midtergade, Havnegade og Vestpieren.
 Mulighed for butikker, som sælger pladskrævende varer, i erhvervsområderne Bygmestervej og
Bisnapkratvej.
 Udpegning af nyt mødested i form af et aktivitetsområde i den østlige del af havnen (hænger
sammen med de 15 mio. kr. som byrådet har afsat til fritid, sport og oplevelser i Hals-området.)
 Udpegning af område langs Skriveren til skovrejsning i form af bynær skov.
 Reservation af nye stiforbindelser, bl.a. forbindelse fra Golfstien over Hals Camping til bymidten.
 Vejreservation til omfartsvej nord om Hals tages ud af planlægningen.
 Revision af alle kommuneplanrammer (fra gl. Hals Kommune til Aalborg Kommuneplan-koncept).
Den grundlæggende gennemgang og revision af alle kommuneplanrammer i Hals betyder, at der er
lavet masser af små tilpasninger, som det vil være for omfattende at redegøre for. Der er fx for nogle
kommuneplanrammer tilføjet bestemmelser om landskabelig tilpasning mod det åbne land,
beskyttelse af kulturmiljøer, erhvervsområders visuelle fremtræden ligesom bebyggelsesprocenten
er hævet en smule for nogle områder.
Byudviklingsplanen skal følges op med konkrete lokalplaner og kommunale projekter, men også private
byggeprojekter. Med hensyn til de private investeringer er formålet, at der udvikles og tydeliggøres
potentielle investeringsmuligheder. Men også at der gives investeringssikkerhed ved, at kommunens
planlægning er langsigtet og strategisk.
Kommuneplantillæg 9.015 består af:
 Nyhedsbrev og vejledning for kommuneplantillæg
 Byudviklingsplan for Hals (strategidelen som desuden er vedlagt som bilag i en grafisk opsat
udgave.)
 Redegørelse
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o Baggrund og formål
o Forudsætninger for planen
o Beskrivelse af ændringer i forhold til gældende planlægning
o Miljørapport
Reviderede retningslinjer
Nye kommuneplanrammer

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan, men kan også læses som en pdf. Kortene i Aalborg
Kommunes digitale kommuneplan fungerer således, at den nye planlægning vises ovenpå gældende
planlægning. Det kan gøre ændringer svære at se – ikke mindst når der er tale om omfattende ændringer,
som i dette tilfælde. Fx viser kortene i de enkelte kommuneplanrammer de gældende rammenumre fra gl.
Hals Kommune og ikke de nye numre. Der henvises til før og efter-kortene i redegørelsen.
Sideløbende med byudviklingsplanen er der, som en del af puljen på 28 mio. kr. til oplandsbyerne, etableret
konkrete projekter, som kan understøtte byudviklingsplanen, bl.a. nye træer langs Havnegade og
Midtergade, fornyelse af Torvet og udsætning af får på Skansen. De ideer til byudviklingsprojekter, som
borgere og andre er kommet med i løbet af processen med byudviklingsplanen er samlet i ”Katalog over
byudviklingsprojekter i Hals” (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.
Det er vurderet, at forslag til kommuneplantillæg 9.015 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for Hals
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:
Byudviklingsplan for Hals (grafisk opsat)
Forslag til kommuneplantillæg 9.015 med miljørapport
Hals - Katalog over byudviklingsprojekter - web udgave
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Punkt 6.

Godkendelse af kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for
Hålsvej, Fjellerad (1. forelæggelse)
2015-044736
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 7.010.
forslag til Lokalplan 7-5-101.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for
lokalplanområdet navngives Bakkekammen.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter et areal på ca. 3 ha. Der kan etableres op til 24 boliger på
grunden fordelt på åben/lav, tæt/lav og etagebebyggelse i max. 2 etager. Adgang til området skal ske fra
Hålsvej, og den interne infrastruktur opbygges med en overordnet stamvej, boligveje herfra samt interne
stier, som skal binde det nye område sammen med den eksisterende by. De nye boliger skal indpasses i det
eksisterende terræn.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 24. november 2016 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 30. november 2016 - 2. januar 2017
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 9. februar 2017 (punkt 6)
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 6. december 2018 og Byrådet den 14. januar 2019
Link til digitale planer
Lokalplan 7-5-101
Kommuneplantillæg 7.010
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Baggrunden for planerne er et ønske om at tiltrække nye indbyggere til Fjellerad. Dette bygger på et lokalt
borgerinitiativ, som understøttes af en bygherre, der vil udvikle området.
Planerne giver mulighed for at udvide Fjellerad med op til 24 boliger. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen
tilpasses det eksisterende terræn, at der udlægges fælles friarealer i områdets lavning mod syd, at
vejadgang sker fra Hålsvej, at der føres en offentlig sti gennem området, at der etableres LAR-løsninger for
håndtering af overfladevand, og at der etableres en pumpestation i den sydlige del af området.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 7.010 udvider kommuneplanramme 7.5.L1 med ca. 3 ha. Af denne grund indskrænkes
kommuneplanramme 7.9.A3 med samme areal. Bestemmelserne i kommuneplanramme 7.5.L1 ændres
desuden, så det bliver muligt at bygge 2 etager i stedet for 1½, og der åbnes op for at kunne etablere
etageboliger i max. 2 etager. Herforuden ændrer kommuneplantillægget på retningslinje 2.1.1 og 3.1.1, idet
der udlægges ca. 3 ha nyt areal til boligudvikling. Retningslinje 11.2.3 indskrænkes med samme areal.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre 24 boliger på et areal syd for Fjellerad. Der kan opføres åben-lav
og tæt-lav bebyggelse samt etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,50 meter.
Dog kan max. halvdelen af boligerne være etageboliger. Tæt-lav bebyggelse og etageboliger kan opføres i
grupper med max. 3 boliger i stueplan.
Arkitektonisk stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse opføres med facader i teglsten. Enkelte elementer
kan dog udføres i andre materialer. Herforuden skal tage udføres som sadeltage med en hældning mellem
15º og 45 º. Dette er for at sikre, at det nye boligområde bliver en forlængelse af den eksisterende by.
Den nye bebyggelse placeres på et areal, hvor terrænet falder 5 m fra nord mod syd. Det skrånende terræn
ønskes bevaret, og derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om bebyggelsens placering i landskabet og
generelt terrænregulering.
Herforuden er der en lavning i den sydligste del af lokalplanområdet. Dette areal skal friholdes til fælles
opholdsareal, stiforløb, regnvandsbassin og andre LAR-løsninger.
Syd for lokalplanområdet løber en eksisterende sti, kaldet ”Møllestien” af de lokale. Denne sti skal føres ind
gennem lokalplanområdet, og der skal sikres offentlig adgang for alle byens borgere.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra Hålsvej. Internt i området opbygges infrastrukturen med en
overordnet stamvej, hvorfra trafikken kan fordeles til boligvejene. Lokalplanen indeholder bestemmelser om
vejenes bredde og udtryk.
Det nye boligområde er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Den eksisterende
spildevandsledning ligger under Hålsvej, nord for lokalplanområdet. For at få de nye boligers spildevand ledt
til den eksisterende spildevandsledning er det nødvendigt at etablere en pumpestation i lokalplanområdets
sydlige del. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre areal og vejadgang til pumpestationen.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Hålsvej via en ny boligvej, som foreslås navngivet Bakkekammen.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 7.010 for boliger ved Hålsvej i Fjellerad
Udkast til Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad
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Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 6.024 Byudviklingsplan for Godthåb med
miljørapport (1. forelæggelse)
2016-052150
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 6.024
miljørapport for Kommuneplantillæg 6.024
at forslaget sendes i offentlig høring i min. 8 uger,
forslag om at et areal tilbageføres fra byzone til landzone, og
at forslag om tilbageførsel af areal fra byzone til landzone sendes i høring ved grundejerne i min.
8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Godthåb fastlægger retninger og mål for Godthåbs fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanrammer og retningslinjer i overensstemmelse
med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 26. januar 2017 (punkt 18).
Fordebatten var i perioden 1. februar til 1. marts 2017.
Opsamling på fordebat godkendt i By- og Landskabsudvalget på møde 7. september 2017 (punkt 5).
Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslaget den 12. september 2018 kl 19-21 i Godthåb Forsamlingshus.
Forventet endelig godkendelse
Ultimo 2018.
Byudviklingsplan for Svenstrup
Arbejdet med at udarbejde en byudviklingsplan for nabobyen Svenstrup er i gang. De to byer er i vid
udstrækning vokset sammen og byudviklingsplanlægningen i de to byer samtænkes og koordineres.
Der blev afholdt borgermøde den 16. maj 2018 med workshops om byens udvikling. I efteråret 2018
igangsættes den formelle fordebat, hvorefter et konkret forslag til byudviklingsplan for Svenstrup udarbejdes.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 6.024
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Godthåb, der sikrer, at byrådets mål og
strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Godthåb. Byen er i Fysisk Vision 2025
udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere klar identitet, struktur
og sammenhængskraft for Godthåb og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Godthåb har ca. 2.130 indbyggere og er beliggende i kort afstand til Aalborg. Godthåb er et af kommunens
mindre bysamfund med en særlig landsbykarakter. I kraft af byens natur- og landskabskvaliteter, den
forholdsvis lille størrelse, de mange historiske islæt, og service som skole, købmand mv., er Godthåb en
meget attraktivt bosætningsby.
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i et forslag med følgende indhold:
 Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 265 nye boliger i den kommende 12-års periode.
Rummeligheden udvides hermed fra ca. 60 boliger.
 De nye boligområder i Godthåb findes via omdannelse af 2 tidligere erhvervsområder:
 Andersens Stålvarefabrik, Døsebækparken: Området rummer den tidligere
Andersens Stålvarefabrik og et ubebygget areal. Der kan ske en omdannelse af de
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tidligere fabriksbygninger med respekt for områdets kulturhistoriske værdier, der er
kortlagt efter SAK-metoden (Screening Af Kulturmiljøer). Ny lokalplan for området
udarbejdes tidsmæssigt parallelt med byudviklingsplanen.
 Ved Oldstien: Området rummer pt. Den gamle Brugs, der er omdannet til boliger
samt en murer- og entreprenørvirksomhed med mindre erhvervsbygninger og oplag.
Der kan etableres et nyt boligområde på arealet i harmoni med beliggenheden ved
Hammerværket og Guldbækken.
Nye boligområder er indpasset i forhold til landskabs- og naturinteresser.
Centerområdet langs Ridemandsmøllevej udvides, og der er udpeget en bymidte for Godthåb, hvor
der kan placeres butikker.
Det udlagte erhvervsareal i Godthåb reduceres ved omdannelse til boligområder og udvidelse af
centerområdet.
Drikkevandsinteresserne i Godthåb respekteres. Boligområdet ved Skipper Clements Vej er
reduceret med den del, der ligger inden for indvindingsoplandet til Svenstrup Vandværk, Atletikvej.
Skovrejsningsområde er udvidet med den del af boligområdet ved Skipper Clements Vej, der er
reduceret grundet beliggenheden i indvindingsopland.
Cykelsti er fastlagt i boligområde ved Lille Volstrupvej.
Rekreative stiforbindelser er udvidet med planlagte forbindelser vest og nord for byen.
Revision og redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer for Godthåb.
Konsekvensrettelser af tilhørende retningslinjer.

Kommuneplantillæg 6.024 består af:
 Nyhedsbrev og vejledning for kommuneplantillæg
 Byudviklingsplan for Godthåb (strategidelen som desuden er vedlagt som bilag i en grafisk opsat
udgave.)
 Redegørelse
o Baggrund og formål
o Forudsætninger for planen
o Beskrivelse af ændringer i forhold til gældende planlægning
o Miljørapport
 Reviderede retningslinjer
 Nye og reviderede kommuneplanrammer
Den egentlige byudviklingsplan er udgivet i en grafisk opsat udgave, der er vedhæftet som bilag.
Byudviklingsplanen vil blive fulgt op af lokalplaner for nye boligområder.
Som opfølgning på byudviklingsplanen vil der endvidere blive udarbejdet konkrete projekter i Godthåb i
samarbejde med Godthåb Samråd. Projekterne er en følge af, at byrådet har afsat 28. mio. kr. over 4 år til
konkrete projekter i de 11 oplandsbyer.
Overførsel af areal fra byzone til landzone
Kommuneplantillægget omfatter endvidere tilbageførsel af følgende byzonearealer til landzone, da arealerne
ikke skal anvendes til byudvikling:
Matr.nr. 6ap Nr. Svenstrup By, Svenstrup, ca. 3,7 ha. Ejet af Naturstyrelsen.
Arealet er ikke omfattet af eksisterende kommuneplanrammer, og er fredskovspligtigt.
Del af matr.nr. 70b Volstrup By, Ø. Hornum, ca. 8,3 ha. Ejet af Aalborg Kommune.
Matr.nr. 77b Volstrup By, Ø. Hornum, ca. 3,0 ha. Ejet af Aalborg Kommune.
Matr.nr. 78 B Volstrup By, Ø. Hornum, ca. 3,7 ha. Privatejet.
Arealet tages ud af boligrammen 6.2.B11, udlægges til skovrejsningsområde og ligger i indvindingsopland til
Svenstrup Vandværk, Atletikvej.
Berørte grundejere skal høres i min. 8 uger inden endelig beslutning om tilbageførsel.
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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 6.024 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for
Godthåb 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 kan medføre udgifter for kommunen i forbindelse med
tilbageførsel af arealer til landzone. Ejer kan fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med
henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Det er alene positive udgifter som eksempelvis
rådgiverhonorarer og skat, der kan erstattes, hvorimod eventuel mistet spekulationsgevinst ikke erstattes.
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Bilag:
Byudviklingsplan for Godthåb (grafisk opsat)
Forslag til kommuneplantillæg 6.024
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Punkt 8.

Godkendelse af kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger,
Søndergade, Nibe (1. forelæggelse)
2018-031729

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 10.015.
forslag til Lokalplan 10-1-114.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,3 ha. Området er beliggende i den sydvestlige del af Nibe og er
synligt fra Aalborgvej.
I den østlige del af lokalplanområdet findes eksisterende åben/lav boligbebyggelse, som bevares. Der bliver
med planen mulighed for at etablere en ny vejforbindelse med vejadgang fra Søndergade. I den vestlige del
af området er der planer om at etablere 4 nye åben/lav boliger. Planen sikrer bevaringsværdigt træ og
beplantningsbælte samt udlægger stiforbindelser.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 22. november 2018 og Byrådet den 10. december 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 10-1-114
Kommuneplantillæg 10.015
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre, at området kan udbygges med boliger.
Baggrunden for at planerne udarbejdes er, at den eksisterende lokalplan for området ikke giver mulighed for
at bygge åben/lav boligbebyggelse, hvilket der er et ønske om. Desuden er der et ønske om at regulere
bebyggelsens placering, højde og udtryk.
Kommuneplantillæggets indhold
Der er tale om en mindre justering af en eksisterende kommuneplanramme, og der er derfor ikke gennemført
en fordebat. Kommuneplantillægget vedrører en tekstmæssig justering af kommuneplanramme 10.1.B21.
Kommuneplanrammens fysiske afgrænsning ændres ikke.
Det fremgår nu af kommuneplanrammens mål og anvendelsesbestemmelse, at der er mulighed for åben/lav,
tæt/lav og etage boligbebyggelse i området. Tidligere var området forbeholdt eksisterende åben/lav
boligbebyggelse i den østlige del af kommuneplanrammen, mens det vestlige ubebyggede område af
kommuneplanrammen var forbeholdt etage- eller tæt/lav boligbebyggelse.
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Desuden er bebyggelsesregulerende bestemmelser ændret, så der er mulighed for bebyggelse i op til 2
etager og maks. højde på 8,5 m. Førhen kunne bygges i op til 3 etager og maks. højde på 11 m.
Bebyggelsesprocent er ændret fra maks. 90 til maks. 30 for åben/lav og maks. 40 for tæt/lav og etage.
Lokalplanens indhold
Med lokalplanen bliver der mulighed for både åben/lav, tæt/lav og etage boliger i op til 2 etager. Det
forventes, at området bliver udbygget med 4 nye åben/lav boliger. Planen er dog udarbejdet, så der er
fleksible bestemmelser, såfremt der i fremtiden skulle blive behov for andre boligtyper. De nye boliger skal
opføres i funkis-stil for arkitektonisk at spille godt sammen med eksisterende boliger op mod Søndergade.
Den nye bebyggelse skal opføres i en højde på maks. 7,5 m fra reguleret terræn.
Området skal terrænreguleres, så der, af hensyn til klimasikring, bliver mulighed for at etablere gulvkote i
min. kote 2,5 m.
Området skal vejbetjenes fra Søndergade, og der etableres en ny asfaltvej med vendemulighed i området.
Eksisterende blodbøg, beplantningsbælte nord for Dyrskuepladsen samt beplantning i den nordlige del af
lokalplanområdet skal bevares.
Den sydlige del af lokalplanområdet omfatter en mindre del af Dyrskuepladsen og skal bevares med det
nuværende udtryk. Den vestlige del af lokalplanområdet skal desuden bevares med det nuværende naturlige
præg.
I forlængelse af Koldsmindevej sikres eksisterende stiforbindelse, og der sikres en stiforbindelse langs
Dyrskuepladsens nordlige skel.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan L90 Nibe Strandpark, Etageboliger nord for Dyrskuepladsen i Nibe
mellem Koldsmindevej og Søndergade. Denne lokalplan ophæves i sin helhed i forbindelse med den
endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe
Forslag til kommuneplantillæg for område mellem Søndergade og Koldsmindevej i Nibe
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Punkt 9.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv,
Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse)
2015-032906
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.054 endeligt uden ændringer
Lokalplan 4-1-112 endeligt uden ændringer
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen kan ikke anbefale.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
-pt. ubebygget hjørnegrund vis-a-vis Grønlands Torv og fremtidig +BUS-station, tæt på parkområde
-mål: markant arkitektonisk fyrtårn og et byrum som urbant knudepunkt og mødested med grønt præg
-ny byggemulighed 13.560 m2 (eks. parkering i konstruktion) - bebyggelsesprocent max. 280.
-kompakt karrébebyggelse i 6-8 etager med mulighed for et højhustårn i nordlige hjørne op til 15 etager
(bygningshøjde max. 50 m)
-mix af boliger (almene), butikker og erhverv
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 10.november 2016 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 16. november – 14. december 2016.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 24. august 2017 (punkt 4).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 8. februar 2018 (punkt 8)
Magistratens møde 12. februar 2018 (punkt 9)
Byrådets møde 26. februar 2018 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 2. marts til og med 27. april 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-112
Kommuneplantillæg 4.054
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for en bæredygtig byfortætning på hjørnet af
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmvej, hvor beliggenheden i vækstaksen og på den kommende
+BUS-rute generelt skaber et nyt byudviklingsperspektiv for hele bydelen, - et gradvist skifte fra forstad til
mere tæt by. I tråd med ambitionerne om at skabe gode rammer for en mere bæredygtig mobilitet er det
samtidig målet, at hjørnebebyggelsen skal understøtte dannelsen af et urbant mobilitets knudepunkt, der kan
medvirke til at sikre et attraktivt byliv omkring den kommende +BUS-station ved Grønlands Torv.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 4.054 er dels udarbejdet med henblik på at muliggøre udvidelse af det eksisterende
bydelscenter Grønlands Torv til også at omfatte lokalplanområdet, herunder at forøge arealrammen for
detailhandelen i bydelscentret fra 5.500 m2 til 6.500 m2.
Forud for kommuneplantillægget er der udarbejdet en detailhandelsanalyse, som sandsynliggør, at der er et
behov for dagligvarebutikker, da lokalområdet og oplandet hertil er underforsynet med dagligvarer. Derfor er
der omsætningsgrundlag for et udvidet bydelscenter.
Endvidere udlægges en ny kommuneplanramme ”4.1.C3 Ved Grønlands Torv” for lokalplanområdet, der vil
muliggøre anvendelse til bl.a. boliger og erhverv, samt at nye bygninger må opføres i op til 15 etager og med
en maks. højde på 50 m. Bebyggelsesprocenten i den nye ramme øges til maks. 280 (mod tidligere 50%).
Endelig omfatter kommuneplantillægget ændringer i henholdsvis retningslinjen for byudviklingsområder,
”2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål”, hvor det nye byudviklingsområde er tilføjet, samt ændringer i
retningslinje for højhuse ”5.1.3 Højhuse”, som er tilføjet mulighed for at opføre et højhus i lokalplanområdet.
Kommuneplanens retningslinjer om højhuse foreskriver, at der skal foretages en konsekvensvurdering af
højhusprojekter, fx hvad angår skygge og vind. Højhuskonsekvensvurderingen indgår i lokalplanen under
øvrige bilag.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet omfatter en p.t. ubebygget hjørnegrund, som har været udbudt til salg af Aalborg
Kommune, i første halvdel af 2017.
I tråd med vinderprojektet ’KOA’ giver lokalplanen mulighed for at opføre en kompakt bebyggelse, i et mix af
butikker, erhverv og boliger. Hjørnebebyggelsen disponeres i udgangspunktet som en klassisk
karrébebyggelse (i 6-8 etager), der ligger indpasset lidt tilbagetrukket fra Kollegievej og er lavest mod nabokollegier.
I karréens nord-vestlige hjørne gives mulighed for opførelse af et højhus i op til 15 etager, med en maksimal
bygningshøjde på 50 m.
Med lokalplanen lægges der vægt på at sikre, at den nye bebyggelse fremstår som et markant arkitektonisk
fyrtårn. I den forbindelse stilles krav om, at facader mod omgivende veje fremstår i tegl, og der stilles fx
særlige krav til udformning af den del af øst-facaden, som rummer parkering i konstruktionen.
Lokalplanen stiller krav om publikumsorienterede funktioner i bebyggelsens stuetager, mod hhv.
Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej samt Kollegievej. Mod Kollegievej disponeres endvidere med
et ankomstareal med mulighed for parkering, primært tiltænkt kunder til butiksarealerne i bygningens laveste
niveau (0), der grundet grundens skrånende terræn får indgang mod nord (pt tiltænkt en dagligvarebutik).
Endelig vægtes det højt at sikre, at det fremtidige byrum omkring hjørnet i form af en let hævet
’landskabstrappe’, både bliver et urbant knudepunkt og et rart mødested med grønne kvaliteter, som vil
understøtte flows og byliv i relation til den fremtidige +BUS-station. Som led i udarbejdelse af lokalplanen er
der jf. kommunens højhuspolitik udarbejdet sol/skygge-analyser og vindstudier, hvor sidstnævnte bl.a. har
medført krav om indpasning af læskabende beplantning på særlige udsatte steder ved foden af den relativt
høje bebyggelse.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 13 (fra august 1964), som udlægger området til primært
offentlige formål, herunder kollegier mv. Byplanvedtægten ophæves i sin helhed for det område, der er
omfattet af nærværende lokalplan 4-1-112 i forbindelse med den endelige godkendelse.
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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 et selvstændigt bilag.
Økonomi
Gennemførelse af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at det gennemførte kommunale udbud og
den forbundne indtægt kan endelig realiseres.
Som led i den forestående +BUS-planlægning, skal der koordineret med +BUS-anlægsprojektet etableres et
nyt lyskryds ved Kollegievej. Udgiften hertil afholdes af +BUS-projektet.
Endvidere har Aalborg Kommune i forbindelse med salget reserveret støttekvoter til almennyttigt byggeri til
brug på grunden, svarende til ca. 10.000 m2 med et maksimalt rammebeløb på 19.370 kr. pr. m2 inkl. moms
og inkl. energitillæg.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Aalborghus Gymnasium v/ Rektor Torben Poulsen, Sohngårdsholmsvej 60, 9000 Aalborg
2. Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
3. Ivan Sønder, Grønlands Torv 5, 12.th, 9210 Aalborg SØ
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Aalborghus Gymnasium vedrørende skyggevirkninger fra højhuset, frygt for yderligere
belastning af gymnasiets p-pladser samt bekymring for etablering af café eller fastfood-restaurant.
Svar: Delvis imødekommet.
Skyggevirkninger fra højhuset:
Som led i planlægningen af den kommende højhus-bebyggelse er udarbejdet en
højhuskonsekvensvurdering, som bl.a. omfatter en nærmere analyse af områdets fremtidige sol-skygge
forhold. I den forbindelse er genereret skyggefilm, som viser situationen før og efter det kommende
nybyggeri, herunder skyggernes bevægelse time for time, hen over årets 12 måneder.
Studierne viser, at det er i årets 4 mørkeste måneder (hvor skyggerne er længst), at skygger fra den nye
bebyggelse vil nå helt over til gymnasiets østfløj, dette primært i formiddagstimerne. Man kan samtidig se, at
skyggerne ikke vil udfylde hele østfløjens facader, men rykker sig partielt hen over facaden. I forlængelse
heraf er det kommunens samlede vurdering, at nybyggeriets skyggegener for gymnasiet er tålelige, set i
forhold til den daglige undervisning.
Skyggefilmene ligger offentligt tilgængelige på dk-plan (under øvrige sagsbilag).
Parkeringsforhold:
I relation til anlæg af den kommende +BUS / BRT-forbindelse, har der været afholdt møde med kommunen,
hvor bl.a. den aktuelle belastning af gymnasiets p-plads har været drøftet.
I forhold til et nybyggeri på hjørnegrunden, vil den nødvendige parkering i tilknytning hertil jf. lokalplanen
skulle tilvejebringes på egen grund. Med hensyn til byggefasen er kutymen, at der ifm.
byggesagsbehandlingen også fx redegøres for, hvor håndværkere skal parkere, og man kan i den
forbindelse ikke råde over anden ejers p-pladser.
Etablering af café / fastfood-restaurant:
Det er kommunens ambition, at den nye hjørnebebyggelse skal medvirke til at skabe et urbant knudepunkt
og rart mødested, også set i relation til den fremtidige +BUS-station ved Grønlandstorv. Derfor stiller
lokalplanen bl.a. krav om at der skal være publikumsorienterede funktioner i bebyggelsens stuetager, mod
hhv. Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej samt Kollegievej.
Kommunen anerkender gymnasiets ambition om at understøtte en sund og bæredygtig madkultur for
eleverne. Dog ligger det uden for planlovens rammer fx at forbyde særlige typer af caféer / restauranter, og
der er derfor ikke taget stilling til typen af caféer / restauranter i lokalplanen.
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2. bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende bilag IV-arter - det bemærkes, at det ikke fremgår af
kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder for bilag IV-arter.
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.

3. indsigelse fra Ivan Sønder vedrørende højhusbyggeri grundet bekymring for h.h.v. udsigtsgener samt et
generelt mindre attraktivt bebyggelsesmiljø ved Grønlands Torv.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er kommunens vurdering, at nybyggeriet kun i mindre udsnit vil fratage udsigten for de eksisterende
lejligheder i højhuset på Grønlands Torv, og dermed ikke vil påvirke det eksisterende højhus’
attraktionsværdi, set i forhold til udsigtsforhold.
Med hensyn til værdien af det samlede bebyggelsesmiljø omkring Grønlands Torv er det netop ambitionen
bag lokalplanen at understøtte et generelt mere attraktivt og levende bymiljø og byliv, hvorfor kommunen
ikke deler indsigers bekymring.
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Bilag:
Indsigelser i samlet PDF
Forslag til Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (med miljørapport)
Kommuneplantillæg 4.054 for området ved hjørnet af Sohngårdsholmsvej / Universitetsboulevarden
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
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Punkt 10.

Godkendelse af lokalplan 6-2-105 Boliger, Omdannelse af Andersens Stålvarefabrik,
Godthåb (1. forelæggelse)
2017-045556
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 6-2-105,
at der ikke skal laves en miljørapport og
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for
lokalplanområdet navngives Døsebækparken.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på godt 5 ha. Den østlige del af området er præget af tidligere
industribebyggelse, der rummer kulturhistoriske værdier. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte dette
område til ca. 61 tæt-lav og etageboliger. Den vestlige del af området er ubebygget og har været anvendt til
juletræsproduktion. Dette område kan anvendes til ca. 27 åben-lav boliger.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
Ultimo 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-2-105
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for omdannelse af Andersens Stålvarefabrik og et ubebygget areal
vest herfor til et attraktivt og varieret boligområde, der passer naturligt ind i Godthåb By.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et boligområde med forskellige boligtyper.
Den østlige del af området omdannes fra den tidligere industribebyggelse Anderens Stålvarefabrik til et
boligområde med tæt-lav boliger og etageboliger. Andersens Stålvarefabrik blev grundlagt i 1920 og er et
autentisk (tidligere) fabriksområde. Området er kendetegnet ved forskellige typer af bygninger, udformet
efter deres funktion og en karakteristisk bebyggelsesstruktur dannet af beliggenheden mellem jernbanen og
Døsebækken. Der er gennemført en screening af kulturmiljøets bevaringsværdier og udviklingspotentiale
efter SAK-metoden (Screening Af Kulturmiljøer). Det nye boligområde indrettes med respekt for fabrikkens
kulturhistoriske værdier. Dette sikres blandt andet ved bestemmelser i lokalplanen om, at enkelte bygninger
og bygningsdele skal bevares, gadeforløb, skala og spring i højde mv. skal videreføres, der skal anvendes
robuste materialer og bebyggelse skal gives et enkelt arkitektonisk udtryk.
Den vestlige del af området kan udvikles til et nyt boligområde med åben-lav boliger. Arealet er disponeret
med et vejforløb indpasset i landskabet og med parcelhusgrunde med forskellige størrelser, der sikrer en
bedre udnyttelse af det kuperede terræn. Ny bebyggelse indpasses i landskabet.
Området rummer landskabelige og rekreative kvaliteter, herunder Døsebækken, der løber gennem området.
Vandløbet er ved planens udarbejdelse kun delvist fritlagt i den vestlige del af området og fremstår som en
smal grøft. Vandløbet åbnes op og fritlægges igennem hele lokalplanområdet, hvilket bidrager til områdets
rekreative værdi.
Den vestlige del af lokalplanområdet fremstår meget kuperet - især mod nord. For at undgå for store
terrænreguleringer samt sikre, at ny bebyggelse indpasses i landskabet, fastsætter lokalplanen for den
enkelte grund etageantal samt maksimale bygningshøjde. På de mest skrånende grunde skal ny bebyggelse
opføres i forskudte planer, så bebyggelsen indpasses i terrænet og uhensigtsmæssige terrænreguleringer
undgås.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Tostrupvej i områdets østlige del.
Der sikres stiforbindelser fra området til den omkringliggende by, til det åbne land og til Bjergbanestien, der
løber umiddelbart syd for lokalplanområdet og har forbindelse til Svenstrup og Nibe.
Eksisterende beplantning mod syd, op mod Bjergbanestien, skal bevares.
Forhold til kommuneplanen
Lokalplanen udarbejdes parallelt med Byudviklingsplanen for Godthåb. I forbindelse med byudviklingsplanen
ændres rammebestemmelserne for lokalplanområdet fra erhvervsområde til boligområde.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Tostrupvej via en ny boligvej, som foreslås navngivet Døsebækparken.
Vejen navngives efter Døsebækken, der løber igennem området.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Kulturmiljø_AndersensStålvareFabrik
Udkast til Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 42
5 afaf584

By- og Landskabsudvalget

Punkt 11.

Godkendelse af lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup
(1. forelæggelse)
2015-058353
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 7-1-108.
miljørapporten for Lokalplan 7-1-108.
forslag til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg på Klarupvej.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej i den sydlige
del af lokalplanområdet navngives Klarup Søpark, samt at stiforbindelse mellem stamvejene foreslås
navngivet Lodsholmstien.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanen omfatter et areal på godt 15 ha og er beliggende i den vestlige udkant af Klarup. Med
lokalplanen skabes mulighed for at etablere ca. 140 nye boliger med tilhørende rekreative opholdsarealer.
Hensigten er at sikre et område med en stor boligdiversitet. Der etableres to overordnede stamveje, som
forbindes med en overordnet stiforbindelse. Derudover etableres boligveje og øvrige stiforbindelser.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 9. februar 2017 (punkt 5).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 22. november 2018 og Byrådet den 10. december 2018.
Link til digitale planer

Udkast til lokalplan
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanen har til formål at muliggøre den ønskede byomdannelse af området og sikre, at bebyggelsen
indpasses i landskabet.
Klarup er i kommuneplanen udpeget til oplandsby med vækstpotentiale, og der er godkendt en
byudviklingsplan for byen i 2016. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget til byomdannelsesområde,
hvilket betyder, at der i en overgangsperiode er lempede støjkrav til støj fra virksomheden i området (Skagen
Beton). Skagen Beton har planer om over en årrække at flytte virksomhedens filial i Klarup.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere ny boligbebyggelse i området og rekreative opholdsarealer.
Planen tager udgangspunkt i områdets unikke karakter, der blandt andet byder på en markant tidligere
kystskrænt, som deler området i to niveauer. Bebyggelse skal tilpasses skrænten og ikke omvendt.
Et særligt fokus i planen er at skabe basis for et område med afvekslende boligbebyggelser, som kan
bidrage til at sikre en varieret beboersammensætning i området. Lokalplanen muliggør opførsel af tæt-lav
boligbebyggelse i form af række-, klynge- og gårdhavehuse og åben-lav boligbebyggelse i form af
fritliggende parcelhuse. Desuden er der også mulighed for boliger i 2 etager med vandrette lejlighedsskel,
som betegnes som etageboliger.
Der er med lokalplanen lagt op til, at hvert delområde til boligbebyggelse får hvert sit særkende. Der er
indført bestemmelse om, at ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk formsprog og have et
højt kvalitetsniveau. Inden for hvert af delområderne (områder til åben/lav boligbebyggelse undtaget) skal
bebyggelsen have et arkitektonisk helhedspræg med hensyn til materialer, bygningshøjder og
bygningsvolumen. Da der ikke på nuværende tidspunkt findes konkrete byggeprojekter for området, er det
valgt at gøre bestemmelser om bebyggelsens udseende fleksible. Dog er der bestemmelser, som skal sikre,
at facader får en visuel variation, og der er bestemmelse om udformning af udvendige trapper og
altangange, som skal sikre at disse fremstår som en integreret del af arkitekturen.
Engområdet i den vestlige del af lokalplanområdet er lavtliggende og ikke egnet til bebyggelse. Området
udlægges til fælles rekreativt område med offentlig adgang. Inden for dette område vil der være mulighed for
at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand.
Vejadgang til området skal ske dels fra nord via eksisterende vej Lodsholmvej, som forlænges ind i
lokalplanområdet og dels via en ny stamvej med adgang via Klarupvej.
Vejdirektoratet ejer området sydøst for lokalplanområdet. Dette område er også i kommuneplanen udlagt til
fremtidigt boligområde. Desværre har Vejdirektoratet ikke i øjeblikket være i stand til at melde ud, hvornår
materielgården flytter. Derfor indgår Vejdirektoratets areal ikke i lokalplanen.
Da området er udpeget til byomdannelse er der mulighed for, at Skagen Beton over en årrække kan udflytte
virksomheden samtidig med, at arealet udnyttes til boligbebyggelse. Virksomheden skal senest 8 år efter
planens godkendelse være flyttet. Lokalplanen indeholder derfor en etapeopdeling af bebyggelsen, således
at de lempede støjkrav kan overholdes. Der kan derfor etableres midlertidige støjafskærmninger i
lokalplanområdet. Såfremt Vejdirektoratet fortsætter med at drive materielgården i området vil det desuden
være nødvendigt med en støjafskærmning for at undgå natte-støj i forbindelse med vinterbekæmpelse.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området fra syd skal ske fra Klarupvej via en ny boligvej, som får navnet Klarup Søpark.
Vejadgang til området fra nord skal ske via en forlængelse af Lodsholmvej. Vejforlængelsen fastholder
navnet Lodsholmvej.
Navnet Klarup Søpark henviser til, at der findes flere søer i den vestlige del af lokalplanområdet. Desuden
forventes også anlagt en ny ”sø” i form af et regnvandsbassin med rekreative kvaliteter.
Stien mellem Klarup Søpark og forlængelsen af Lodsholmvej navngives Lodsholmstien.
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Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
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 en
venstresvingsbane på Klarupvej. Udkast til udbygningsaftalen 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 lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Da der har været behov for at undersøge flere parametre yderligere er resultatet af screeningen, at der er
udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes
at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen
med lokalplanen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (med miljørapport)
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg på Klarupvej
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Punkt 12.

Godkendelse af Lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe (2. forelæggelse)
2017-018773
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 10-1-113 endeligt uden ændringer
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 48
1 afaf584

By- og Landskabsudvalget

Sagsbeskrivelse
Tidsplan
Forslagene har været offentliggjort i perioden 13. april til og med 14. maj 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=4391
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udnyttelse af et mindre område til parcelhusbebyggelse på
Skovbrynet ved Nibe Svømmebad.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til boligformål med udstykning af 4 parcelhusgrunde med
tilhørende grønt fællesopholdsareal.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 49
2 afaf584

By- og Landskabsudvalget

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Nibe og er omgivet af eksisterende parcelhusbebyggelse.
Mod nord grænser lokalplanområdet op til Høje Nibe, der udgøres af en nyere moderne
parcelhusbebyggelse fra 00’erne – og umiddelbart nord herfor ligger Skalskoven. Skovbrynet og
Rosenparken – begge eksisterende parcelhusbebyggelser fra 60’erne og 70’erne er beliggende umiddelbart
syd for lokalplanområdet.
For at sikre sammenhæng til naboområdernes øvrige parcelhusbebyggelser gives der mulighed for at
bebygge området med enfamiliehuse i et harmonisk og nutidigt udtryk. Lokalplanområdet er let skrånende
og der opfordres til, at områdets terrænforskelle udnyttes arkitektonisk, så der opnås spændende
planløsninger evt. byggeri i forskudte plan eller flere niveauer. Ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager –
med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Skovbrynet, og der sikres adgang gennem området via en ny sti,
der knyttes op på eksisterende stisystem – mod nord til Høje Nibe og mod syd via Nibe Skolesti.
Mod nordvest afgrænses lokalplanområdet af et fælles grønt opholdsareal, der indrammes af et
bevaringsværdigt rønnehegn, der reguleres i lokalplanens bestemmelser i forhold til beskæring og
genplantning. Randbeplantningen (rønnehegnet) ønskes bevaret, idet det vurderes at understøtte
opholdsarealets værdi for den nye bebyggelse.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 1 for et område til fællesantenneanlæg mm. ved Skalvej i Nibe
by. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 10-1-113 i forbindelse med den
endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Aalborg Kommune forestår selv byggemodning og efterfølgende salg. Byggemodningsudgifter er estimeret til
ca. kr. 1.500.000, hvilket svarer til ca. kr. 390.000 pr. grund.
Idet grunden ejes af Aalborg Kommune estimeres arealudgifterne til 300.000 – hvorfor de egentlige
byggemodningsomkostninger udgør ca. kr. 1.200.000 + tilslutningsafgifter.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende indsigelser:
1. Lisbeth og Thorkil Pedersen, Rosenparken 36, 9240 Nibe
2. Connie og Hans Ole Pedesen, Skalvej 16, 9240 Nibe
1. Bemærkning Lisbeth og Thorkil Pedersen vedrørende områdets ændrede anvendelse.
Gør opmærksom på at området gennem mange år har været brugt som grønt område til leg og boldspil.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med principperne for de grønne og rekreative kvaliteter, som
byudviklingsplanen for Nibe udstikker. Lokalplanen indeholder derfor også et fælles friareal og stiforbindelse,
der knyttes op på det eksisterende stisystem.
2. Indsigelse fra Connie og Hans Ole Pedesen vedrørende det grønne fælles areal og placering af husene
Ønsker en sti fra egen grund til lokalplanens grønne sti. Ønsker at det pålægges ejerne af de nye grunde at
slå græsset på stien. Ønsker også at der i lokalplanen stilles krav til placering af de nye huse med et bestemt
antal meter fra deres grund.
Svar: Ikke imødekommet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 50
3 afaf584

By- og Landskabsudvalget
I henhold til lokalplanens § 11 skal der, når Aalborg Kommune kræver det oprettes en grundejerforening,
som skal forestå drift og vedligehold af fælles opholdsarealer samt vej- og stiarealer. Lokalplanen udlægger
desuden et fælles friareal og stiforbindelse mellem den nye bebyggelse og indsigers grund – afstanden til de
nye grunde udgør ca. 17.5 meter.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 51
4 afaf584

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Lokalplan 10-1-113 - udkast
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-113
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-113
2018732 - INDSIGELSE OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 10-1-113
VS_ INDSIGELSE MOD LOKALPLAN 10-1-113, BOLIGER, SKOVBRYNET, NIBE
INDSIGELSE OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 10-1-113

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 52
5 afaf584

By- og Landskabsudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af startredegørelse. Boliger, butikker og erhverv, Kastetvej og
Borgergade, Vestbyen
2016-028660
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at lokalplanerne udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 53
1 afaf484

By- og Landskabsudvalget

Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Startredegørelse
Oversigtskort

Formål
Formålet med planerne er at give mulighed for stationsnær fortætning langs den kommende BRT-forbindelse
på Kastetvej og Borgergade. Projekterne består af nye etagebebyggelser, der erstatter eksisterende
bygninger.
Omfang
De fire bygherrer foreslår samlet set at planlægge for ca. 11.000 etagemeter, fordelt på ca. 138 boliger og
ca. 1.000 m² erhverv/butikker. Forvaltningen anbefaler at reducere omfanget af nogle af projekterne, således
at der samlet set planlægges for op til ca. 10.100 etagemeter.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 54
2 afaf484

By- og Landskabsudvalget
Arkitektur
Som en del af ambitionerne for stationsnær fortætning langs BRT-forbindelsen, skal projekterne medvirke til
at styrke Vestbyens struktur samt at forbedre bybilledet arkitektonisk. Forvaltningen vil derfor være i fortsat
dialog med bygherrerne om arkitektonisk udformning samt by- boligkvalitet i de enkelte projekter.
Opholdsarealer
Grundet projekternes tæthed, etableres opholdsarealer primært på tage, dæk og som altaner. Så vidt muligt
skal de udendørs opholdsarealer svare til mindst 30 % af etagearealet. Hvis der ikke kan leves op til det,
skal der være øget fokus på at sikre høj kvalitet og god beliggenhed af opholdsarealerne. Der bør i
planlægningen lægges særlig vægt på at begrænse skyggegener for naboer.
Miljø
Der er kraftig jordforurening på Kastetvej 13A, og stueetagen kan derfor ikke benyttes til boliger. Stueetagen
skal være helt åben for luftgennemstrømning, således at giftige dampe ikke siver op i bygningens øvrige
etager.
Parkering
Forvaltningen anbefaler, at der i de øvrige projekter planlægges for etablering af parkeringskældre til
bilparkering, således at p-normen overholdes. I de efterfølgende byggesager vil der dog evt. kunne søges
om dispensation fra p-normen med henblik på indbetaling til Aalborg Kommunes p-fond. Der skal
planlægges for cykelparkeringspladser jf. p-normen.
Vejadgang
Som udgangspunkt skal der planlægges for vendepladser for lastbiler på egen grund. Da det for flere af
projekterne i den tætte by er vanskeligt at leve op til dette krav, anbefaler forvaltningen at der kan indgås
frivillige udbygningsaftaler om etablering af lommer for lastbiler i offentlig vej, forudsat at normal
trafikafvikling kan opretholdes. Det vurderes at være relevant i Absalonsgade og på Badehusvej.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 55
3 afaf484

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Startredegørelse for boliger, butikker og erhverv, Kastetvej og Borgergade, Vestbyen

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 56
4 afaf484

By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

Godkendelse af Skema A for nye familieboliger på Ny Kjærvej - Kærby Hvilehjem - Viva
Bolig
2018-029600
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 15.835.000 kr.

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 1.583.500 kr., svarende til 10 % af
anskaffelsessummen.

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 57
1 afaf384

By- og Landskabsudvalget

Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 21
Kærby Hvilehjem har tidligere fået godkendt en renovering af de eksisterende boliger i samarbejde med
Landsbyggefonden. De 28 små plejeboliger ændres dermed til familieboliger. I den forbindelse ønskes den
nederste etage også udnyttet til boliger. Etagen har tidligere indeholdt dagcenter og samlingssal m.v.
Stueplan vil således fremover komme til at indeholde 10 2-3 rums familieboliger med en
2
2
gennemsnitsstørrelse på 80 m ., i alt 799 m .

Byggeriets art

Antal boliger

Etage/
Etage

6 stk. 2 vær. á gnst.70 m
2
4 stk. 3 vær. á gnst.95 m

2

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

4.988-6.286 kr.
6.855-7.409 kr.

Lokalplan 3-1-104
Lokalplan 3-1-104

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal overholde gældende
bygningsreglement på det tidspunkt at byggetilladelse søges.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

316.700

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 15.835.000

13.934.800

1.583.500

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

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 19%, omkostninger 13% og håndværkerudgifter 67%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.819 kr. ca. svarende til de gældende rammebeløb i 2018
inklusiv energitillæg på 1.170 kr. da der er tale om etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 911 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 611 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 300 kr. pr. m pr. år.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 58
2 afaf384

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Boliger Ny Kærvej - vejledende skitser

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 59
3 afaf384

By- og Landskabsudvalget

Punkt 15.

Godkendelse af skema B for 145 ungdomsboliger i Nyhavnsgade for Plus Bolig
2018-042106
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder
At den støtteberettigede anskaffelsessum næsten er uændret fra Skema A til B og ligger på 160.849.000 kr.
At det kommunale grundkapitalindskud ved Skema B udgør 16.084.900 kr., og
At den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 60
1 afaf384

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse

Bygherre: Plus Bolig, afd. 19
Projektet: Projektet er med på boligprogram 2015-2017.
Plus Bolig bygger 145 ungdomsboliger i Nyhavnsgade i Aalborg C. Nyhavnsgade-projektet er en del af
udviklingsområdet ved Østre havn, og består af to bygninger, der fremstår som variationer over samme
arkitektoniske ide. Begge bygninger er placeret langs med Nyhavnsgade, og er med til at definere et urbant
gårdrum mod nord og Østre havn. Adgangen til boligerne sker fra gårdrummet via svalegange. Disse
udføres med mindre opholdsarealer, og er således med til at skabe en levende facade mod havnebassinet.
Efter licitationen er der blevet afholdt møde og projektet er blevet tilrettet lidt. Facadeudtryk fastholdes, men
antallet af de små altaner reduceres, bl.a. i stueplan. Hvor altaner udgår udføres franske altaner.
Projektet overholder kravene til energiklasse 2015.
Byggeriets art

Antal boliger

Etagebyggeri

145 1 og 2 rums boliger
2
á gns. 48 m

Husleje pr. Måned
ekskl.forbrug.
Skema A
1)

Husleje pr. Måned
ekskl.forbrug
Skema B
1)

3.144 kr.

3.103 kr.

2

1) Huslejen er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 181 kr. pr. m pr. år. og 184 kr. i Skema B.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

Årlig kommunal
ungdomsboligbidrag 2)

- - - Kr. - - 251.2643

Skema A
141.591.120
-44.0000

16.089.900

3.217.980

Ikke beregnet

Ændring

160.899.000
-50.000

-5.000

-1000

-

Skema B.

160.849.000

141.547.120

16.084.900

3.216.980

4164
255.428

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige
garantistillelse kan først beregnes når byggeriet er afsluttet, hvorfor den kommunale garanti er sat til op til 100 % af belåningen.
Garantien er dog foreløbig beregnet til 62,64 % af lånebeløbet.
2): Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag. Bidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og
udgjorde 181 kr. pr. m2 pr. år for tilsagn meddelt i 2016 og 184 kr. i 2018. Heraf betaler kommunen 20% og staten 80%.
3) Ift. den kommunale udgift til ungdomsboligbidrag var der i skema A lavet en fejl. Der stod at udgiften blev 112.220 kr., men det reelle
tal var 251.264 kr.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 21,3%, omkostninger 9,5% og håndværkerudgifter 69,2%.
2

2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er for ungdomsboligerne på 23.174 m kr., hvilket er lidt lavere end det
gældende rammebeløb i 2017 inklusive energitillæg på 1.140 kr.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m beregnet til 960 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 706 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 254 kr. pr. m pr. år.
Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30
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By- og Landskabsudvalget
Bilag:
171030 Ungdomsboliger, Nyhavnsgade 1 & 2_lowres

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 62
3 afaf384

By- og Landskabsudvalget

Punkt 16.

Godkendelse af skema B for 22 nye almene familieboliger på Kaj Birkstedvej i Vadum
for Nørresundby Boligselskab
2018-025798
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum fra Skema A til B stiger med 732.000 kr., svarende til indeksering af
rammebeløb. Anskaffelsessum ligger på 44.455.000 kr.
at det kommunale grundkapitalindskud reguleres fra Skema A til B og udgør kr. 4.445.000 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 63
1 afaf484

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Nørresundby Boligselskab afd. 77
Projektet er med på boligprogram 2017 og er placeres på Kaj Birksted Vej i Vadum. Boligerne bliver en del
af en større ny bebyggelse, hvor der foruden almene familieboliger bliver opført ejer- og lejerboliger.
Den afholdte licitation viste en overskridelse på ca. 20 %. For at komme i mål, er der lavet konstruktive
ændringer, hvor indervægge og etage- og tagdæk bliver ændret til trækonstruktioner. Der ændres også på
materialetyper, dog uden at ændre det arkitektoniske udtryk. I forhold til det udbudte projekt, udgår nogle
mindre depotrum på altaner. Endvidere er rammebeløbet ændret fra 2017 niveau til 2018, hvilket giver en
lille stigning på 73.000 kr. i grundkapitaltilskud.
2

2

Der etableres i alt 22 almene familieboliger på hver knap 102 m brutto, i alt 2240 m . Boligerne organiseres i
enheder med 5-6 lejligheder i hver, hvilket er med til at skabe en fællesskabsfølelse for beboerne.
Boligerne indrettes som 3 og 4 værelses boliger. Uanset om boligerne ligger i stue plan eller på 1. sal, har
alle adgang til enten terrasse eller have. Bygningerne placeres med udsigt til grønne opholdsarealer. Der
tænkes i høj grad i vedligeholdelsesfrie materialer – teglsten og træ/alu vinduer.
Byggeriets art

Antal boliger og størrelse

Husleje pr. md.
ekskl. forbrug.
Skema A

Husleje pr. md
ekskl. forbrug
Skema B

Blandet etage/tæt/lav

11 stk. 3 vær. á 101,8 m

2

7.550 kr.

7.726

Blandet etage/tæt/lav

11 stk. 4 vær. á 101,8 m

2

7.550 kr.

7.726

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

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

43.723.000
+732.000

Skema B.

44.455.000

38.476.000
+653.400
39.120.400

4.372.000
+73.000

874.455
+14.645

Ikke beregnet

4.445.000

889.100

Max. 39.120.400

-

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige
garantistillelse kan først beregnes når byggeriet er afsluttet, hvorfor den kommunale garanti er sat til op til 100 % af belåningen.
Garantien er dog foreløbig beregnet til 62,80 % af lånebeløbet.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 25%, omkostninger 15% og håndværkerudgifter 60%. Grundudgifterne er
steget fra skema A, hvilket skyldes at tilslutningsudgifterne er opgjort endelig og kloaktilslutning samt andel
til områdets byggemodning er tillagt grundkøbesum.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 18.720 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2018
eksklusive energitillæg på 1.126 kr. da der er tale om en blandet bebyggelse med både tæt/lav og
etagebebyggelse.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 64
2 afaf484

By- og Landskabsudvalget
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 910 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 609 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 310 kr. pr. m pr. år.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 65
3 afaf484

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Kort - Kaj Birksteds Vej, Vadum
Projektmappe

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.08.2018
kl. 08.30

Side 66
4 afaf484

By- og Landskabsudvalget

Punkt 17.

Godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til byfornyelse
således at den statslige ramme til Landsbypulje kan udnyttes.
2018-005617
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
• at overførsler fra Sundheds- og Kulturforvaltningen kan indgå som kommunal medfinansiering af
byfornyelseskontoen, således at de statslige rammer kan bringes i spil til nedrivning af bygninger i
landdistriktet.
• at By- og Landskabsudvalget bemyndiges til at træffe bygningsforbedringsbeslutninger efter
Byfornyelseslovens § 8 (nedrivning/istandsættelse/oprydning) i perioden 2018-2021.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget har på mødet d. 27. juni 2018 pkt. 10 godkendt medfinansiering af
Landsbypuljen til nedrivning af forfaldne ejendomme i landdistriktet.
Nedrivningsindsatsen har hjemmel i Byfornyelsesloven, og By- og Landskabsforvaltningen, der er
myndighed på området, kan hvert år melde ind til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen med ønske om andel i den
overordnede økonomisk ramme til byfornyelse. Byfornyelsesmidlerne fordeles på forskellige indsatser; den
ordinære byfornyelse og landsbyfornyelsen; den sidst omtalte også kaldet Landsbypuljen. Via Landsbypuljen
kan kommuner få statslige midler til at gennemføre bl.a. nedrivninger af forfaldne ejendomme i byer op til
3.000 indbyggere.
I perioden 2014-2016 har By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen haft et
samarbejde om nedrivning af forfaldne ejendomme i landdistriktet. Formålet med indsatsen var at nedrive
skæmmende og usunde bygninger. Indsatsen har været i tråd med visionen for Landdistriktspolitikken 20142018. I den 2-årige periode blev der indgået frivillige nedrivningsaftaler med ejere af forfaldne ejendomme og
nedrevet 55 ejendomme. Samarbejdet ophørte i marts 2017 efter de sidste nedrivninger var foretaget, da By
og Landskabsforvaltningen ikke fik budgetmidler i 2017 og 2018 til en videreførelse af indsatsen.
Den statslige ramme tildeles By- og Landsskabsforvaltningen, og det vil efterfølgende være By- og
Landsskabsforvaltningen, der varetager opgaven i forhold til refusion fra staten. I perioden 1. juli -2016 – 1.
marts 2019 refunderer Staten 70 % af omkostningerne, mens kommunen finansierer 30 %. Før og efter
denne periode er refusionsprocenten 60. Det er By- og Landsskabsforvaltningen, der har de
bygningsmæssige kompetencer, men som tidligere forudsættes der tilknyttet en ekstern konsulent.
Den tidligere gruppe omkring Forfaldne huse med deltagelse af Sundheds- og Kulturforvaltningen og By- og
Landskabsforvaltningen forventes at genopstå ad hoc, når der skal udvælges projekter mv. Efterfølgende vil
projekterne enkeltvis blive fremsendt til udvalgets godkendelse.
Økonomi
Den hjemtagne ramme fra Landsbypuljen 2016 og 2017 er ikke opbrugt. Fra 2016-ramme tilbagestår
200.000 kr. der skal være disponeret og meldt ind til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen på
matrikelnummerniveau senest 1. oktober 2018. Fra 2017-rammen tilbagestår ca. 700.000 kr. Der er ikke
afsat kommunale midler til at hjemtage den samlede statslige restramme. Tilvejebringes kommunal
medfinansiering svarende til 30 % af omkostningerne vil der kunne gennemføres nedrivninger af forfaldne
ejendomme for i alt 1.285.000 kr.
Skal den samlede 2016 og 2017-ramme for Byfornyelsesmidler i Landsbypuljen udnyttes, vil den kommunale
medfinansiering (fra Sundheds- og Kulturforvaltningen) være i alt kr. 385.000.
I forbindelse med budget 2019 afklarer Sundheds- og Kulturforvaltningen, hvorvidt der disponeres kommunal
medfinansiering til at udnytte den tildelte statslige refusion på 2018-Landsbypuljen. Den samlede
landsbyramme for 2018 er på i alt kr. 845.000, som kan disponeres ind i år 2019.
De økonomiske konsekvenser for 2018 indarbejdes i forbindelse med behandlingen af Aktuel Status for
2018.
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Punkt 18.

Godkendelse af Trafikstøjhandlingsplan 2018, godkendelse af forslag til offentlig
høring
2018-011401
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at
Trafikstøjhandlingsplanen sendes i offentlig høring.
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljøministeriet har med sin ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af
støjhandlingsplaner” fastlagt, at der hvert femte år skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt
udarbejdes handlingsplaner til løsning af støjproblemer. Bekendtgørelsen udmønter et støjdirektiv fra EU.
Aalborg Kommune gennemførte i 2007 og 2012 en kortlægning af trafikstøjen, der blev fulgt op af en
trafikstøjhandlingsplan. Kortlægningen er blevet gentaget i 2017 og følges op med denne handlingsplan
(Bilag 1).
Aalborg Kommune skal ved planlægningen af nye boliger sikre, at Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier overholdes. Derudover kan Aalborg Kommune tage initiativ til begrænsning af
støjgenerne langs eksisterende veje. Dette er dog ikke et lovmæssigt krav.
Baggrund
Aalborg Kommune har i 2017 gennemført en kortlægning af trafikstøjen i tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Kortlægningen omfatter alle de væsentlige trafikveje med mere end 500 biler pr. døgn, både de
kommunalt ejede og de statsejede, som sammenbinder tætbyområdet.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøjen i boligområder overskrides langs en stor del af det
kortlagte vejnet. De fleste steder sker overskridelsen dog kun for den bebyggelse, som ligger i første række
ud til de kortlagte veje. Samlet udgør antallet af støjbelastede boliger i det kortlagte område godt 34.000
boliger. Knap hver femte af disse er stærkt støjbelastet. Det svarer til 8% af de i alt 77.000 boliger i Aalborg
og Nørresundby.
I handlingsplanen beskrives Kommunens indsats på trafikstøjområdet gennem de seneste 5 år og de mulige
fremtidige indsatser. Siden handlingsplanen i 2012 er der gennemført konkrete initiativer til begrænsning af
støjgenerne i forbindelse med indretningen af nye boligområder, gennem sænkning af hastigheden på
udvalgte veje, ved etablering af støjskærme og udlægning af støjdæmpende belægninger. Kommunen har
gennem lokalplanlægningen arbejdet på at muliggøre en fortsat byfortætning samtidig med, at støjkravene
for indendørs støj i boligerne og på de udendørs opholdsarealer har kunnet opfyldes.
En væsentlig del af det fremadrettede arbejde vil fortsat være knyttet til:
 Udlægning af støjdæmpende vejbelægninger,
 Regulering af hastigheden på udvalgte strækninger
 Initiativer til fremme af cykling og kollektive trafik som alternativer til bilen for at begrænse trafikvæksten,
 Tilrettelæggelse af lokalplanlægningen så støjproblemer forebygges og afværges.
I den kommende planperiode kan det besluttes at etablere stilleområder. Stilleområder er udpegede og
afgrænsede områder, hvor støjbelastningen er lav, og hvor der er et ønske om fortsat at bevare området
som stille og uforstyrret fra trafikstøj. En udpegning vil indebære, at det udpegede område, får status som
støjfølsomt område i planlægningen.
Aalborg Kommune har netop afgivet høringssvar på den statslige støjhandlingsplan, med anmodning om en
prioritering af støjbekæmpelse på de statslige veje gennem Aalborg og Nørresundby tætbyområde (Bilag 2).
Offentlig høring
Det er et lovkrav, at Aalborg Kommunes støjhandlingsplan sendes i offentlig høring i 8 uger inden
Kommunens endelige godkendelse.
Konsekvenser
I trafikstøjhandlingsplanen beskrives en række mulige forholdsregler til begrænsning af den støjmæssige
påvirkning fra trafikken. På grund af den forventede trafikvækst er det dog sandsynligt, at antallet af
støjbelastede boliger vil være status quo i fremtiden. Kommunens fastlagte forholdsregler ved planlægning
af ny bebyggelse vil begrænse antallet af støjbelastede nye boliger til et minimum.
Trafikstøjhandlingsplanen indeholder ikke en konkret aktivitetsliste med tilhørende økonomiske bindinger.
Skal der iværksættes støjbegrænsende aktiviteter på eksisterende veje, skal der afsættes særskilte
budgetter til dette.
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Udvalget kan i forbindelse med behandlingen drøfte, om der i forbindelse med de kommende
budgetforhandlinger skal afsættes øremærkede midler til reduktion af støjbelastningen langs de eksisterende
veje.
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Bilag:
Trafikstjhandlingsplan Juli 2018_FINAL - print
Høringssvar Statens støjhandlingsplan 2018
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Punkt 19.

Orientering om Naturrådets anbefalinger
2017-021742
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering sag om
Naturrådets anbefalinger.
Beslutning:
Til orientering.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Naturrådet afleverede sit forslag torsdag den 7. juni 2018.
Formand og næstformand for de respektive Teknik- og Miljøudvalg i de fire kommuner var inviteret til den
officielle overdragelse torsdag den 7. juni 2018. Rebild og Aalborg Kommune var repræsenteret til
overdragelsen.
Naturrådet er nået frem til anbefalingerne gennem seks møder i perioden fra januar 2018 til juni 2018, hvor
man har drøftet principperne med henblik på både erhvervs- og naturbeskyttelsesinteresser, afholdt
ekskursion med eksempler på relevante områder, og nedsat en arbejdsgruppe, som har holdt ekstra møder.
Naturrådets arbejde i form af dagsordner, arbejdsoplæg, referater mv. kan ses på hjemmesiden:
https://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/raad/naturraad-3-himmerland
Anbefalingerne består af overordnede og principielle anbefalinger, idet rådet på grund af den korte tidsfrist
og materialets kompleksitet ikke har fundet det muligt og hensigtsmæssigt at komme med konkrete
anbefalinger.
Anbefalingerne er vedtaget af et samlet naturråd, dog er sidste afsnit et idekatalog udarbejdet af Danmarks
Naturfredningsforening sammen med Birdlife/DOF, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforening.
Landbrugets organisationer tager forbehold for dette afsnit, da der ikke har været tid til at diskutere dette
idekatalog i plenum. Afsnittet kan dog inddrages og debatteres i fordebatten, sammen med de øvrige
anbefalinger.
Anbefalingerne er bygget op over tre hovedprincipper: ”Nærdemokrati”, ”Kvalitet frem for kvantitet” og
”Begrundelser for udpegningerne”. Hertil kommer et afsnit om ”Rammerne for naturrådets opgave”, samt
”virkemidler”, som er stilet både til kommunalbestyrelserne, samt til hhv. Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.
De repræsentative kommunalbestyrelser skal herefter inddrage det lokale naturråds forslag, bemærkninger
og udtalelser i den videre planlægning for udpegning af områder til Grønt Danmarkskort.
Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen af Grønt
Danmarkskort.
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Bilag:
Naturrådets anbefalinger og overdragelse til kommunalbestyrelserne
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Punkt 20.

Orientering om mulige udgifter forbundet med aftaler eller påbud om drift af arealer i
Natura 2000-område
2018-044714
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalget orientering om sager jf.
naturbeskyttelseslovens § 19 b - § 19 g om afgørelse og udbetaling af erstatning til lodsejere i Natura
2000-områder.
Beslutning:
Til orientering.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
I perioden 1990-2002 har en række jordbrugere indgået aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsarealer
(kaldet MVJ-aftale videre i teksten). Aftalerne har haft en periode på 5, 10 eller 20 år. For de fleste aftaler er
der mulighed for at genoptage den tidligere drift ved aftalens udløb.
Inden for Natura 2000-områder kan der være tale om arealer, der som følge af MVJ-aftalen har opnået en
tilstand, som har betydning for Natura 2000-områdets bevaringsstatus. Udløb af MVJ-aftaler inden for
kommunens Natura 2000-områder kan som følge heraf medføre en udgift for kommunen i form af udbetaling
af en kompensation eller erstatning til ejer som følge af fremtidige krav til driften af de pågældende arealer.
Kommunens forpligtigelse følger af naturbeskyttelseslovens § 19 b - § 19 g. Lodsejere har pligt til at anmelde
visse aktiviteter på deres arealer i Natura 2000-områder (§ 19 b), uanset om der har været indgået MVJaftaler på arealerne. Med anmeldelsesordningen har kommunen mulighed for at vurdere en række nærmere
beskrevne aktiviteters virkning på Natura 2000-området, før de sættes i gang. Kommunen tager stilling til,
om en påvirkning kan udelukkes, eller om påvirkningen er uden betydning for det udpegede område, og
aktiviteten derfor kan gennemføres, eller om der er behov for at begrænse eller stoppe aktiviteten af hensyn
til arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte.
Kommunen kan mod en kompensation indgå en frivillig aftale med ejeren om driften af arealet (§ 19 c).
Kan der ikke opnås en frivillig aftale, skal kommunen pålægge ejeren den drift, der er nødvendig for at
realisere Natura 2000-planen (§ 19 d). Lodsejer har krav på erstatning for de tab, som kan godtgøres i
forbindelse med afgørelser om at begrænse driften af et areal. Erstatningen beregnes på samme måde som
ved fredningserstatninger som tab af nedgang i handelsværdi (§ 19 g).

Status på MVJ-aftaler
Der resterer i kommunen i alt 200 ha inden for Natura 2000-områderne, som er omfattet af MVJ-aftaler, der
udløber frem til og med 2022.
I perioden 2008-2017 er der modtaget 20 anmeldelser om en påtænkt driftsændring, og heraf har 4 sager
givet anledning til udbetaling af erstatning for i alt ca.12 ha. I den ene sag blev der alene indgået en
midlertidig aftale om erstatning for driftstab, som i perioden 2011-2015 beløb sig til i alt 53.700 kr. I to sager
er der indgået frivillige, endelige aftaler om driften mod kompensation på i alt 257.530 kr. for ca. 6,5 ha. I den
sidste sag kunne ikke opnås forlig om en frivillig aftale, og derfor traf kommunen afgørelse med påbud om
drift og en erstatningsfastsættelse. Afgørelsen blev påklaget, og klagenævnet har den 7. maj 2018
stadfæstet kommunens afgørelse for så vidt angår den påbudte drift, men har på bagrund af vurdering fra
SKAT ændret kommunens erstatningsfastsættelse på 138.400 kr. til 294.100 kr. for 3,5 ha.

Konsekvenser
Ved gennemgang af de resterende MVJ-aftaler, som vil udløbe indtil 2023, er det vurderet, at der ud af de
200 ha er i størrelsesordenen op til 3 ha, hvor det vil være i strid med Natura 2000-forpligtigelserne at ændre
driften. Hvis lodsejerne i disse sager ønsker at genopdyrke arealet, skal kommunen arbejde for, at der
indgås en frivillig aftale (mod kompensation) eller pålægge lodsejer en drift mod udbetaling af erstatning.
Den samlede omkostning frem til 2023 skønnes at være under 300.000 kr. Kommunen er ikke blevet særskilt
kompenseret fra staten for denne omkostning, idet den er forudsat afholdt fra kommunens
naturforvaltningsbudget. Loven giver mulighed for, at staten kan give tilskud til aftaler, men staten har hidtil
afslået at give tilskud i erstatningssagerne.
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Punkt 24.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Midtbystrategi.
Slotshotellet.
Energiplanlægning.
Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret.
Boligområder og boligpræferencer.
Byudviklingsområde ved Tofthøjvej, Storvorde.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Punkt 25.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Vejføring, Gandrup.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 26.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Lille Vildmose.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
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Punkt 27.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 28.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Egnsplanvej.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 29.

Eventuelt
Beslutning:
Mågebekæmpelse.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 30.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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