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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af beretning nr. 42 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2017
2018-003118
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender beretning nr. 42 om revision af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2017 samt de afgivne bemærkninger og at byrådet samtidig godkender Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2017.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har den 14. juni 2018 afgivet beretning om revisionen af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2017.
Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:
 Indledning
 Konklusion på den udførte revision
 Revisionens formål, udførelse og afrapportering
 Den udførte revision
 Uafhængighed
 Sammendrag af kommunikation
 Afslutning
 Bilag 1 – Påtegning, ledelsesnotater og afgivne erklæringer.
Til beretningen er som særskilt dokument vedhæftet:
Bilag 2:
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra
Staten i regnskabsåret 2017.
Bilag 3:
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets samt
Udlændinge og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2017.
Bilag 4:
Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.
Konklusion på den udførte revision
Af revisionspåtegningen fremgår følgende:
”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vi har revideret regnskabet for Aalborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der
omfatter siderne 10 – 27 og 40 - 44 i Årsberetning 2017 samt siderne 168 – 238 og 248 - 269 i Bilagsdel
2017 herunder anvendte regnskabsprincipper, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende
hovedtal:

Resultat af ordinær drift

overskud

DKK

378,0 mio.

Resultat af det skattefinansierede område

overskud

DKK

22,9 mio.

Aktiver i alt

DKK

16.077,7 mio.

Egenkapital i alt

DKK

8.759,9,0 mio.”

I afsnittet er der ligeledes fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:
”Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og
regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2017 som
sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision”.
Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden
I afsnit 2.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden, angiver revisionen nedenstående
bemærkning:
”2.2.1 Hjælp i særlige tilfælde efter Integrationslovens kapitel 6
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Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Integrationslovens
bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 8 af bevillingssagerne.
På baggrund af resultatet af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området ikke har været
administreret på et tilfredsstillende niveau, idet der er konstateret et højt fejlniveau i bevillingssagerne.
Fejlene kan blandt andet henføres til manglende vurdering, kontrol og dokumentation samt manglende
bevilling i sagerne.
Vi skal på baggrund af ovenstående konstateringer anbefale, at kommunen skærper fokus på området,
således at det sikres at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.
Kommunen har taget konkrete initiativer til at området fremadrettet vil blive administreret i overensstemmelse
med gældende lovgivning.
Der henvises i øvrigt til nærmere beskrivelse i Bilag 2 – 3, afsnit 3.1.1”
Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og -bemærkninger
Herudover skriver revisionen følgende i afsnit 2.3 om opfølgning på afgivne revisionsberetninger og
-bemærkninger:
”Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger er blevet behandlet af byrådet.”
Besvarelse af bemærkning til hjælp i særlige tilfælde efter Integrationslovens kapitel 6
Besvarelse af bemærkningen er behandlet i Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets
møde den 22. juni 2018:
”Revisionen har givet anledning til en bemærkning, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden på
området Hjælp i særlige tilfælde efter Integrationslovens kapitel 6.
Bemærkningen har ingen refusionsmæssig betydning, men kan alene henføres til, at der er konstateret et
højt fejlniveau i bevillingssagerne, blandt andet manglende vurdering, kontrol og dokumentation samt
manglende bevilling i sagerne.
Området anses derfor ikke administreret på et tilfredsstillende niveau. Revisionen anbefaler derfor, at
kommunen skærper fokus på området således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav
og bestemmelser.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i sit svar til revisionen oplyst, at der fra 1. januar 2018 er
igangsat ny procedure, som blandt andet indeholder yderligere undervisning af medarbejdere og opdatering
af interne instrukser. Endvidere har ledelsen foretaget ekstra tilsyn i form af gennemgang af sager på
området. Derudover er området løbende drøftet på personalemøder, ligesom der er nedsat arbejdsgruppe,
som blandt andet skal arbejde med sikring af en ensartet sagsbehandling af enkeltydelsesområderne inden
for Integrationsloven og Aktivlovens bestemmelser.
Det er således revisionens opfattelse, at kommunen har taget konkrete initiativer til, at området fremadrettet
vil blive administreret i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Efterfølgende har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forbindelse med omorganisering pr. 1. januar
2018 yderligere styrket den faglige understøttelse af området ved samling af ydelserne i en central funktion.
Der før var der allerede taget handling ved skift af ledelse.”
Endvidere har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen følgende kommentarer:
”Afsnit 5.3.1 Kontanthjælp
Fejlniveauet kan henføres til manglende tilbud om læse-, skrive og regnetest samt manglende rettidig
aktivering. Der følges op lokalt på fejlene, og området er ressourcemæssigt styrket som led i handleplanen
på området.
Afsnit 5.3.2. Jobafklaringsforløb
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I 2017 har det - grundet snævre tidsfrister - været svært at få færdiggjort rehabiliteringsplanerne for borgere,
der skal i jobafklaringsforløb rettidigt. Som led i frikommuneforsøget, som Aalborg deltager i på området, vi
antallet af sager, som skal forbi Rehab-teamet falde, og det er vurderingen, at problemerne med rettidighed
dermed er løst.
Afsnit 3.1.1 og 7.1.1 Integrationsområdet
Området er i 2018 opnormeret med en faglig koordinator, og der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal
styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på området. I samarbejde med Konsulenthuset Marselisborg er der
igangsat løbende opfølgning og sparring på sagsniveau med medarbejderne i foråret 2018. Endvidere falder
antallet af nye flygtninge markant i 2018.”
Marianne Fog Jørgensen (Partner og statsaut. revisor) og Flemming Nielsen (Senior Manager) PwC deltager
under punktet i Magistraten.
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Bilag:
Nr. 42 Aalborg Kommune - Beretning for årsregnskabet 2017
Nr. 42 Aalborg Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2017
Nr. 42 Aalborg Kommune - Bilag 4 tiltrædelsesberetning
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Punkt 3.

Godkendelse af tagrenoveringsprojekt 1. etape. Medborgerhuset Rendsburggade 2.
Tillægsbevilling 2018.
2018-059801

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling til Energibesparende Foranstaltninger 2018 (anlæg) på 11,4 mio. kr. til dækning
af første etape af tagrenoveringsprojekt i Medborgerhuset, og
at tillægsbevillingen finansieres via de ikke-forbrugte midler til energirenoveringer på 11,4 mio. kr. på sektor
Skoler, jf. byrådets beslutning den 13. august 2018.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte i mødet den 13. august 2018 (punkt 10), at den ikke-lånefinansierede del af
anlægsinvesteringerne på sektor Skoler i 2018 kunne forøges med 6,0 mio. kr. Det blev i sagen beskrevet,
at ikke-forbrugte, lånefinansierede anlægsmidler på 11,4 mio. kr. på sektor Skoler i en efterfølgende sag ville
blive søgt overført til energirenoveringsprojekt på Hovedbiblioteket i Medborgerhuset.
Medborgerhuset, beliggende Rendsburggade 2, matr. nr. 662a m.fl., 9000 Aalborg, er opført i 1980. Det
2
samlede bygningsareal udgør 5.765 m .
2

Tagkonstruktionen er udført i tagpap og har et samlet areal på 3.500 m . Denne slags tagtyper har en
forventet levetid på ca. 30 år.
De seneste år har der været problemer med vandindtrængen gennem taget. Det er forvaltningens faglige
vurdering, at problemet med vandindtrængen er af kritisk karakter, idet vandet er begyndt at ødelægge gulv,
loft og tekniske installationer.
Første etape af projektet begynder ved indgangen til biblioteket, hvor der skiftes tagpap, efterisoleres,
udskiftes ovenlyskubler, rytterlys og alu-glas profiler over biblioteket. Derudover vil der ske en del udskiftning
af ovenlyskubler, rytterlys på andre arealer bl.a. henover trappen til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og
mødelokaler.
Anden etape indgår i budgetlægningen for 2019.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
06.45.51 Administrationsbygninger
Tagrenoveringsprojekt 1. etape ......................................................................................

11.400

Skoleforvaltningen
Sektor Skoler
03.22.01 Skoler
Energirenoveringer på skoler .........................................................................................

-11.400

Ændring i alt - anlæg ...................................................................................................

0
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Punkt 4.

Godkendelse af kommuneplantillæg 6.024 Byudviklingsplan for Godthåb med
miljørapport (1. forelæggelse)
2016-052150
By- og Landskabsudvalget 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.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Anbefales.
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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 tidligere
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fabriksbygninger med respekt for områdets kulturhistoriske værdier, der er kortlagt efter SAKmetoden (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 murerog 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.

Magistraten

Møde den 20.08.2018
kl. 09.00

Side 12
4 afaf634

Magistraten
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:
Forslag til kommuneplantillæg 6.024
Byudviklingsplan for Godthåb (grafisk opsat)
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Punkt 5.

Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport
(1. forelæggelse)
2016-053895
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 9.015.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 9.015.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Anbefales.
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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 i møde 9. april 2015 (punkt 12).
Fordebatten var i perioden 2. juni til 10. juli 2015.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i 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 i 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 f.eks. 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
o Baggrund og formål
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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. F.eks. 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:
Forslag til kommuneplantillæg 9.015 med miljørapport
Hals - Katalog over byudviklingsprojekter - web udgave
Byudviklingsplan for Hals (grafisk opsat)
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Punkt 6.

Godkendelse af lokalplan 6-2-105 Boliger, Omdannelse af Andersens Stålvarefabrik,
Godthåb (1. forelæggelse)
2017-045556
By- og Landskabsudvalget 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.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Anbefales.
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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 Andersens 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:
Udkast til Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb
Kulturmiljø_AndersensStålvareFabrik
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Punkt 7.

Godkendelse af lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe (2. forelæggelse)
2017-018773
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 10-1-113 endeligt uden ændringer
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Anbefales.
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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.
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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. 1.500.000 kr., hvilket svarer til ca. 390.000 kr. pr. grund.
Idet grunden ejes af Aalborg Kommune, estimeres arealudgifterne til 300.000 kr. – hvorfor de egentlige
byggemodningsomkostninger udgør ca. 1.200.000 kr. + 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.
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I henhold til lokalplanens § 11 skal der, når Aalborg Kommune kræver det, oprettes en grundejerforening,
som skal forestå drift og vedligeholdelse 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.
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Bilag:
Lokalplan 10-1-113 - udkast
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
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-113
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Punkt 8.

Godkendelse af Skema A for 10 nye familieboliger på Ny Kjærvej - Kærby Hvilehjem Viva Bolig
2018-029600
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 15.835.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 1.583.500 kr., svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Anbefales.
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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 mv.
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
inklusive 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.
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Bilag:
Boliger Ny Kærvej - vejledende skitser
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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