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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2019
2013-39407
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at udvalgets møder i
2019 afholdes på følgende torsdage kl. 8.30:
10. januar og 24. januar
7. februar
7. marts og 20. marts (onsdag)
4. april og 25. april
9. maj og 23. maj
6. juni og 20. juni
15. august
5. september og 18. september (onsdag pga. 1. behandling af budget)
3. oktober
7. november og 21. november
5. december
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Indstillingen fremsendes i henhold til § 2, stk. 1 i forretningsorden af 25. januar 2018 for By- og
Landskabsudvalget.
Der gøres opmærksom på, at byrådets to behandlinger af budget 2020-2023 afholdes på følgende torsdage:
19. september – 1. behandling.
10. oktober – 2. behandling.
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Punkt 3.

Godkendelse af parkeringsstrategi og -norm for Stigsborg Havnefront 1. etape
2018-059528
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at planlægningen for
Stigsborg Havnefront 1. etape tager udgangspunkt i nedenstående principper for parkering.
Beslutning:
Udsat.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Parkering er typisk en af de helt centrale udfordringer i forbindelse med byudvikling. Både for få, for mange
og forkert indplacerede parkeringspladser kan virke ødelæggende for intentionerne om den gode by. Dette
gælder også for Stigsborg Havnefront, som er et kæmpe byudviklingsprojekt. I forhold til de mange
byomdannelsesprojekter, som er gennemført i Aalborg Kommune de seneste år, er man nødt til at tænke
nyt. Dette skyldes ikke mindst, at mulighederne for at lave parkeringskældre er begrænsede pga.
jordforurening i området. Der arbejdes på at undersøge præcis hvor, og i hvilket mindre omfang, det er
muligt at lave parkering under jorden, både miljømæssigt og økonomisk.
For det andet er det ét selskab, Byudviklingsselskabet Stigsborg, som Aalborg Kommune er medejere af,
som står for udviklingen af hele 1. etape. Det giver nogle nye muligheder for at tænke i store fælles
parkeringsløsninger.
Arbejdet med konkret planlægning for 1. etape af Stigsborg Havnefront i form af lokalplan og
kommuneplantillæg er igangsat. Som en del heraf er Byudviklingsselskabet Stigsborg i gang med at udvikle
et kvalitetsprogram for gader og byrum, som kan indgå i den konkrete planlægning. Strategien for parkering
og mængden af parkering er af stor betydning for dette arbejde, og ønskes derfor besluttet på et overordnet
niveau før planerne laves.
Følgende principper for parkering tager udgangspunkt i ”Udviklingsplan for 1. etape af Stigsborg
Havnefront”, som Aalborg Byråd godkendte den 27. marts 2017. Omdrejningspunktet er en fælles skalérbar
parkeringsløsning for hele den nye bydel.
Mindske behovet for bilen som transportform ved at
 Prioritere cykler/gående før biler, når vi indretter og designer bydelen.
 Etablere cykelstier og fortov langs større veje.
 Skabe attraktive blå/grønne og bilfrie stiforbinder langs fjordkysten og ad Syrestien.
 Skabe trafiksikre og trygge skoleveje til Stigsborgskolen.
 Sikre at dagliglivets behov kan dækkes i gå-og cykelafstand lokalt i bydelen - herunder indkøb,
skole, børnepasning, service ol.
 Forberede vejstrukturen til bybusbetjening med god og trafiksikker adgang til stoppesteder.
Bydelsbaserede p-løsninger med plads til byliv ved at
 Opføre 2-3 parkeringshuse, som skal udgøre ”rygradden” i p-dækningen i etape 1. Der reserveres 3
flex-felter til parkeringshuse, hvor p-huse opføres successivt efter behov. Der forventes minimum
behov for 2 p-huse. Det tredje byggefelt betragtes som en buffer, som evt. også kan udnyttes til
andre formål. P-huse opføres, så det er konstruktivt muligt at udbygge dem med flere etager.
 Sikre mulighed for korttidsparkering til gæster i gaderum - samt ”Kiss&Ride” pladser ved skolen.
 Begrænse antallet af p-pladser på terræn. Udviklingsplanens opgørelse af antal pladser på det
enkelte byggefelt betragtes som den maksimale ramme for byggefeltet.
 Antallet af p-pladser i gaderum skal afstemmes efter, at der også skal sikres plads til ophold, leg,
beplantning, affaldshåndtering, vandafledning mm.
 P-huse og gadeparkering kobles sammen i et system, som kan benyttes fleksibelt, når man køber en
”bydelslicens”.
 På byggefelter, hvor det er økonomisk og miljømæssigt muligt, etableres desuden halv eller hel pkælder efter behov. For at fremme byliv og bykvalitet indrettes gårdrum oven på p-kældre som
grønne opholdsrum, hvor terrænet tillader det.
 Parkeringshuse/-kældre kombineres med bylivsskabende funktioner og boliger i stueetagen mod
gaderum.
SMART teknologi og deleøkonomi
 Sikre mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser mellem boliger og institutioner/erhverv.
Derved maksimeres udnyttelsesgraden af den enkelte plads og det nødvendige antal pladser
minimeres.
 Facilitere udbygningen af delebilsordninger med henblik på at minimere det individuelle bilejerskab.
 Dialog med Byudviklingsselskabet Stigsborg om at:
o Opbygge et system til detektering af ledige pladser, fx via kameraregistrering eller sensorer i
vejbelægning.
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o
o

Opbygge et guide-system til ledige pladser med henblik på styring af den
parkeringssøgende trafik, fx via mobilapp og/eller dynamiske infotavler i bydelen.
Bruge SMARTe registrerings-og betalingsløsninger, fx nummerpladescannere i p-huse, hvor
kunden enten har forudbetalt via p-licens knyttet til bilen. Alternativt kan betale fra gang til
gang via mobil eller online registrering.

Omfanget af parkering
 Der sikres parkeringskapacitet svarende til midtbynormen (dvs. min. ½ P-plads pr. bolig og 1 P-plads
pr. 100 m² kontor).
 Den reelle basiskapacitet udvides ved at sikre mulighed for dobbeltudnyttelse mellem boliger og
erhverv i p-huse og gader.
I kommuneplanens normer for parkering ligger Stigsborg-området umiddelbart uden for afgrænsningen af
midtbyen. Det vil dog give mening at udvikle Stigsborg Havnefront med udgangspunkt i midtbynormen for
parkering. For det første ligger området meget tæt på Aalborg centrum. For det andet er det problematisk at
opføre Stigsborg Havnefront baseret på et stort bilejerskab. Hvis alle 7.000-8.000 indbyggere og forældre til
elever på Stigsborgskolen tager bilen hver dag, vil det give store trafikale problemer. Bl.a. derfor er det en
del af parkeringsstrategien at mindske behovet for bilkørsel. For det tredje er ”en tæt og varieret bymidte”,
”optimale rammer for liv i byen” og ”foregangseksempel for bæredygtig og SMART byudvikling” nogle af
målene og visionerne i Udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront.
Som sagt er planlægning af Stigsborg Havnefront 1. etape i gang, og bilejerskab, transportmønstre og
parkeringsbehov afhænger blandt andet af den endelige sammensætning af anvendelser, boligtyper og
beboersegmenter. Derudover kan selvkørende biler ændre det lokale parkeringsbehov radikalt, da Stigsborg
skal udvikles over 25-30 år. Ambitionen er en parkeringsstrategi og -løsning, som fungerer fra dag ét, men
som samtidig har en fleksibilitet, så den kan rumme ændrede parkeringsbehov i fremtiden.
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, Boliger
m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
2016-074679
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
• forslag til Kommuneplantillæg 1.047.
• forslag til Lokalplan 1-1-131.
• at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan 1-1-131 og Kommuneplantillæg 1.047.
• at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 03.05.2018, pkt. 5. Sagen genoptages.
Beslutning:
Anbefales, idet udvalget dog er bekymret for byggehøjden på Bredegade 12.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I indstillingen under Lokalplanens indhold er tilføjet oplysninger om maksimale bygningshøjder, ligesom
højderne fremgår af Fakta om planerne.
I selve lokalplanudkastets redegørelse er visualiseringerne i afsnittet Lokalplanens indhold erstattet af nye
visualiseringer. Samtidig er de maksimale højder i bestemmelserne justeret i pkt. 5.3, Bygningshøjder fra
hhv. 13 og 14 meter til hhv. 14 og 15 meter.
Fakta om planerne
2
Lokalplanområdet omfatter et område på 650 m med ejendommene Bredegade 10 og 12 samt et offentligt
vejareal i Niels Ebbesens Gade. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af begge bygninger og opførelse
2
af erstatningsbyggeri. Bredegade 10 har et grundareal på 107 m , og der forudsættes tilkøbt 2,1 m af det
2
2
offentlige vejareal, i alt 37 m , således at grundarealet til nybyggeri i alt bliver på 144 m og den maksimale
højde bliver på 14 m. Anvendelsen er publikumsorienterede erhverv i stueetagen, mens der kan etableres i
alt tre boliger på de øvrige etager.
2
Bredegade 12 har et grundareal på 320 m . Bygningen drejes for at forbedre kigget til Vor Frue Kirke og lede
hen til det grønne anlæg. Anvendelsen er ligeledes publikumsorienterede erhverv i stueetagen, mens der
kan etableres fem boliger på de øvrige etager. Den maksimale bygningshøjde for Bredegade 12 er sat til 15
m.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 24. august 2017 (punkt 11)
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 6. december 2018 og Byrådet den 14. januar 2019.
Link til digitale planer

Lokalplan 1-1-131
Kommuneplantillæg 1.047
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for byfortætning i form af erstatningsbyggeri på sydsiden af
Bredegade Torv med en bebyggelse, der har transparente underetager og flere boliger.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på de maksimale bebyggelsesprocenter for Bredegade 10 og 12 angivet i
kommuneplanens bilag K. Desuden øges bygningsdybden for Bredegade 12. Ændringen sker, idet der
ønskes at give mulighed for en yderligere fortætning i Midtbyen og dermed muliggøre flere boliger.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af erstatningsbyggeri med
publikumsorienterende formål i stueetagen (butikker, restauration og lign.), mens der på de øvrige etager
også kan ske indretning til boliger og centerformål.
Bebyggelsen i lokalplanområdet skal opføres med en høj, transparent underetage og altaner, der skal
medvirke til at skabe gode, private opholdsarealer. For Bredegade 10's vedkommende skal der være
afskårne hjørner mod gaden, hvilket sammenholdt med bygningens skala og udseende skal tilpasse den til
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gadens karakter. Bredegade 12 ligger solitært og får derfor en mere nutidig udformning. Bebyggelsen skal
opføres med fokus på bykvalitet og fortætning, og der skal plantes vejtræer i den østlige side af Niels
Ebbesens Gade. Tiltagene skal medvirke til et attraktiv byliv ved Bredegade Torv og den nordlige del af Niels
Ebbesens Gade.
Bygningshøjderne er tilpasset og afstemt med de omkringliggende bygningers højde. Således er
bygningshøjden for Bredegade 10 sat til maks. 14 m og 15 m for Bredegade 12.
Lokalplanområdet ligger helt centralt i Aalborg Midtby ved Bredegade Torv. Den del af Niels Ebbesens Gade,
som er omfattet af lokalplanen, er udlagt til gågade.
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Niels Ebbesens Gade/Søndergade.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af 6 nye
træer i østsiden af Niels Ebbesens Gade til erstatning for de 6 træer i vestsiden som fjernes som følge af
udvidelsen af byggefeltet. Desuden omfatter udbygningsaftale retablering af belægning i kantzoner på grund
af drejning af Bredegade 12. Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
2
kommunen. Derimod kan kommunen forvente en mindre indtægt ved salg af de 37 m vejareal.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.08.2018
kl. 08.30

Side 10
4 afaf556

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.047 for et område i Bredegade
Udkast til lokalplan 1-1-131, Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1.
forelæggelse)
Udbygningsaftale Bredegade 10-12 (19-4-2018)
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116, Boliger ved
Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse)
2017-032709
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.043 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 2-2-116 endeligt med nedenstående ændringer.
Denne sagsfremstilling erstatter den tidligere 2. forelæggelse af ovennævnte planer (Byrådsmøde den 11.
december 2017, pkt. 18), hvor beslutningen blev udsat.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Ændringerne i kommunerammerne reduceres til kun at gælde inden for lokalplanens område.
Hvor bebyggelsesprocenten, etageantallet og bygningshøjden i forslaget til kommuneplantillæg, som har
været i offentlig høring, er hævet i hele rammeområde 1.2.D9 Stigsborgkvarteret, gælder disse ændringer nu
kun inden for et delområde A, som er identisk med lokalplanens område. Bestemmelserne for langt
størstedelen af rammeområde 1.2.D9 Stigsborgkvarteret ændres således ikke. Dette sker bl.a. for at
idemødekomme Miljøstyrelsens ønske om redegørelse for kommuneplantillæggets konsekvenser for en
økologisk forbindelse langs fjorden.
Bebyggelsesprocent for delområde A (lokalplanens område) inkl. andele af tilknyttede gaderum og grønne
arealer hæves fra 80 til 85 som en konsekvens af et tilpasset projekt (uddybet i det følgende). Derudover
ændres parkeringsnormen for biler til ½ p-plads pr. bolig (svarende til midtbynormen) for delområde A.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanen tager udgangspunkt i et alment boligprojekt, som har ændret sig fra små billige almene boliger til
familie- og seniorboliger. Dette har resulteret i en række ændringer i lokalplanen. Derudover er der nogle
bestemmelser, som er præciseret.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” konsekvensrettes beskrivelsen af byggemulighederne, så de
passer til de tilrettede bestemmelser beskrevet nedenfor.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.1 Bebyggelsens omfang ændres: ”[…] et samlet bruttoetageareal på max. 5.900 m²” til ”[…]
et samlet bruttoetageareal på max. 6.080 m².”

I pkt. 5.2 Bebyggelses placering slettes: ”Bebyggelsen kan desuden trækkes tilbage fra
facadebyggelinjen med op til 2,5 meter, hvis dette sker med henblik på at sikre areal til kantzoner
jf. pkt. 7.1.”

I pkt. 6.1 Facadeprincipper ændres: ”Når facadelængder overstiger 20 meter, skal
facadeudtrykket varieres dels med skift i etageantal (som beskrevet i pkt. 5.1) og ved hjælp af
arkitektonisk udtryk fx i form af forskydninger, tilbagetrækninger […]” til ”Når facadelængder
overstiger 20 meter, skal facadeudtrykket både varieres med skift i etageantal (som beskrevet i
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pkt. 5.1) og ved hjælp af forskydninger, tilbagetrækninger […]”

I pkt. 7.2 Grøn forbindelse tilføjes: ”Der må anlægges et bassin til lokal afledning af regnvand
(LAR) i den grønne forbindelse. Bassinet skal indpasses i området, have flade brinker og
må ikke hegnes.”

Pkt. 8.4 Parkering ændres til følgende tekst: ”Der skal udlægges parkeringsareal svarende
til: ½ P-plads pr. bolig (rundet op). Inden for byggefeltet kan der etableres maksimalt 12
p-pladser i form af terrænparkering i mindre parkeringslommer, som vist i princippet på
bilag 2. Parkeringsarealer skal beplantes med mindst ét træ pr. 4 p-pladser.
Parkeringspladser skal etableres med permeabel belægning for derved at medvirke til
lokal afledning af regnvand. De resterende p-pladser skal findes ved tinglyste brugsretter
på andre grunde i nærheden. Dette kan enten være i form af styret gadeparkering i de
tilgrænsende gaderum uden for byggefeltet, på flader eller i konstruktion (p-hus).” Som
kommentar med kursiv tilføjes: ”Det er en del af parkeringsstrategien i udviklingsplanen for
1. etape af Stigsborg Havnefront, at en stor del af parkeringen løses i en stor fælles løsning i
form af 2-3 p-huse. Resten af parkeringsbehovet dækkes af gadeparkering og parkering i
mindre lommer på det enkelte byggefelt.”

I pkt. 8.5 Cykelparkering ændres: ”Halvdelen af cykelparkeringspladserne kan etableres
overdækket.” til ”Mindst halvdelen af cykelparkeringspladserne skal etableres
overdækket.”

Pkt. 9.3 Regnvand ændres til: ”Overfladevand skal håndteres som lokal afledning af
regnvand (LAR-løsninger). Hverdagsregn: Hverdagsregn defineret som en 10
års-hændelse skal håndteres inden for lokalplanområdet uden gener for bebyggelsens
beboere og skader på bygninger. Det skal sikres ved, at bebyggelse og udearealer
indrettes, koteres og anlægges således, at der sikres nedsivning, fordampning og
forsinkelse af vand. Evt. magasinvolumener, grøfter, kanaler, regnbede o.l. skal indgå som
rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer. Skybrud: Lokalplanområdets
bebyggelse skal sikres mod skader i forbindelse med større regnhændelser ved, at
lokalplanområdets regnvandsafledningssystem kobles på det samlede
regnvandsafledningssystem for Stigsborg Havnefront etape 1 med afledning til fjorden.”
Lokalplanens bilag
Kortbilag 1 opdateres med de aktuelle matrikulære forhold.
Nyt kortbilag 3 – vedlagt som bilag.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end
dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring
i henhold til Lov om planlægning.
Beslutning:
Udsat.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Udgangspunktet for de planforslag, som har været i offentlig høring er et alment boligprojekt for Nørresundby
Boligselskab med 89 billige almene boliger. Boligprojektet indgik i et boligprogram for almene familieboliger,
som By- og Landskabsudvalget godkendte den 26. januar 2017. Byrådet besluttede på møde den 11.
december 2017 at udsætte den endelige godkendelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
Siden da har By- og Landskabsforvaltningen været i dialog med Nørresundby Boligselskab og
Byudviklingsselskabet Stigsborg, som er grundejer, om et tilpasset projekt. Udgangspunktet er nu 69 almene
familie- og seniorboliger. Indvendigt er indretning af boligerne derfor ændret radikalt, mens det udvendige
hovedgreb og den overordnede disponering af byggeriet er uændret. Bruttoetagearealet er dog ændret fra
5.900 m² til 6.080 m² og antallet af parkeringspladser er ændret. Da der var tale om relativt små
boligstørrelser i det første boligprojekt stod der ”1 p-plads pr. 8 boliger for boliger på 50 m² og derunder og 1
p-plads pr. 2 boliger for boliger i øvrigt” i lokalplanforslaget. Det er ændret til ½ p-plads pr. bolig, hvilket
betyder, at antallet af parkeringspladser stiger fra ca. 27 til 35. Omvendt er det maksimale antal
parkeringspladser på terræn inden for byggefeltet reduceret fra 22 til 12. Det betyder, at en større del af
parkeringspladserne skal etableres i nærliggende p-hus og som gadeparkering i de tilstødende gaderum i
tråd med parkeringsstrategien for Stigsborg.
Tidsplan
Udviklingsplan for 1. etape af Stigsborg Havnefront
By- og Landskabsudvalget godkendte Udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront og Udviklingsplan for 1.
etape på møde 9. marts 2017 (punkt 8). Byrådet godkendte planerne på møde 27. marts 2017 (punkt 5).
Godkendelse af forslag til lokalplan 1-2-116 og kommuneplantillæg 1.043 til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 10. august 2017 (punkt 4).
Magistratens møde 21. august 2017 (punkt 4).
Byrådets møde 28. august 2017 (punkt 3).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 1. september til og med 27. oktober 2017.
Godkendelse af endelige planer
By- og Landskabsudvalgets møde 23. november 2017 (punkt 7).
Magistratens møde 4. december 2017 (punkt 10).
Byrådets møde 11. december 2017 (punkt 18). Beslutning: UDSAT
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-116
Kommuneplantillæg 1.043
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanområdet indgår i byudviklingsprojektet Stigsborg Havnefront, hvor det på sigt er hensigten at
omdanne det tidligere industriområde til en ny bæredygtig bydel med 7-8.000 beboere. Formålet med de
planer, der fremlægges her, er at skabe mulighed for at realisere et konkret boligprojekt på et af de
byggefelter, som er defineret i Udviklingsplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront. Lokalplanen skal sikre,
at disponering og udformning af bebyggelse og friarealer lever op til de intentioner, der er i udviklingsplanen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget vedrører rammeområde 1.2.B2 Engvej-kvarteret og 1.2.D9 Stigsborg-kvarteret. Det
ændrer følgende:



Afgrænsningen mellem de to rammeområder ændres, så lokalplanområdet fremadrettet alene er
omfattet af rammeområde 1.2.D9.
Byggemulighederne i rammeområde 1.2.D9 ændres for et delområde A, som svarer til
afgrænsningen for lokalplan 1-2-116. I delområde A kan der fremadrettet bygges tæt-lav og
etageboliger med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 85 for området som helhed inklusiv veje,
stier og grønne områder, og et etageantal på 2-4 svarende til en maksimal bygningshøjde på 17
meter. Før var den maksimale bebyggelsesprocent 60 og den maksimale bygningshøjde 15 meter.
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Der er fastlagt en reduceret parkeringsnorm for delområde A svarende til ½ p-plads pr. bolig pga.
midtbynær beliggenhed og forventet lavt bilejerskab.
Byggemulighederne for delområde B forbliver uændrede med den undtagelse, at muligheden for at
bygge åben-lav boliger fjernes.

Med kommuneplantillægget muliggøres således en mere tæt og urban bebyggelse i området i
overensstemmelse med udviklingsplanen for Stigsborg Havnefront.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en karré-lignende boligbebyggelse mellem Mølndalsvej,
Digmannsvej og Engvej. Bebyggelsen skal typologisk fremstå som et mix af etageboliger og byrækkehuse.
Den traditionelle karréstruktur kan opblødes med bebyggelsesstrukturer i byggefeltets indre, der opdeler
gårdrummet i mindre rum.
Mod nord reserveres areal til grøn forbindelse og etablering af sti i det tidligere baneforløb (Syrestiens
forlængelse) med forbindelse ind i Stigsborgkvarteret mod øst. Den grønne forbindelse skal gives en frodig
grøn karakter med hjemmehørende arter og bevaring af udpegede eksisterende træer.
Der kan opføres 6.080 m² bebyggelse i området i 2-4 etager. Der lægges vægt på, at bebyggelsen samlet
set fremstår varieret. Dette i form af variation i boligtyper samt skift i etageantal, tilbagetrækninger og andre
visuelle virkemidler.
Lokalplanen skal desuden sikre, at de omgivende bygader opleves som veldefinerede gaderum med
kantzoner/forarealer, der giver grobund for liv og udeaktiviteter. Gaderum skal indrettes som shared space
med plads til både trafikafvikling, ophold, leg, beplantning, regnvandsafledning, gadeparkering og
affaldshåndtering.
Bebyggelsens gårdrum prioriteres til frodige grønne opholdsarealer - dels som fælles ophold, og dels som
private haver. Inden for byggefeltet kan der desuden indpasses mindre lommer med parkeringspladser på
terræn – i alt max. 12 p-pladser. Resten af parkeringsbehovet dækkes af parkering i nærliggende p-huse og
gadeparkering.
Regnvand skal afledes på overfladen via fordampning og nedsivning. Dette kan fx være permeable
overflader, regnbede, terrænlunker, grønne tage, vandrender og nedsivningsområder. Konsekvenserne af
skybrug håndteres ved, at området kobles på det samlede regnvandsafledningssystem for Stigsborg
Havnefront etape 1 med afledning til fjorden via lokalvejene og den centrale bygade.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Lokalplanområdet er en del af Stigsborg Havnefront 1. etape, som Byudviklingsselskabet Stigsborg ejer. Det
er således arealudviklingsselskabet, der fremadrettet varetager byggemodning og videresalg af lokalplanområdets byggefelt til Nørresundby Boligselskab.
Aalborg Kommune ejer 49 % af Byudviklingsselskabet Stigsborg, mens PFA Ejendomme A/S sammen med
A. Enggaard A/S ejer 51 % af arealudviklingsselskabet.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Lars Lund Thomsen, Holger Trydes Vej 16, 9400 Nørresundby
2. Lars Lund Thomsen, Holger Trydes Vej 16, 9400 Nørresundby
3. Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
1. Bemærkninger fra Lars Lund Thomsen vedrørende grøn stiforbindelse, grønt byggeri, kvalitetsrig
arkitektur og infrastruktur til elbiler.
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Svar: Taget til efterretning. Ønskerne til en grøn profil for lokalplanområde og bebyggelse vurderes at være
indeholdt i lokalplanforslagets bestemmelser. Infrastruktur til elbiler tages op i forbindelse med
lokalplanlægningen af den samlede 1. etape af Stigsborg Havnefront.
2. Bemærkning fra Lars Lund Thomsen vedrørende refleksion af trafikstøj.
Svar: Taget til efterretning. Bebyggelsen i lokalplanområdet ligger tilbagetrukket fra Engvej med en grøn
forbindelse som buffer mellem bebyggelse og vej. På grund af tilbagetrækningen vurderes den kommende
bebyggelse ikke at medføre væsentlig refleksion af støj mod eksisterende bebyggelse på nordsiden af
Engvej.
3. Bemærkninger fra Miljøstyrelsen vedrørende kommuneplantillæggets hensyntagen til udpeget økologisk
forbindelse og udpegede §3-arealer jf. naturbeskyttelsesloven.
Svar: Imødekommet.
Formålet med kommuneplantillægget har alene været at justere byggemulighederne, således at
lokalplanforslag 1-2-116 bringes i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanforslagets område
berører hverken de udpegede økologiske forbindelser eller §3-arealer. Det har således ikke været
intensionen med kommuneplantillægget at ændre på varetagelsen af disse naturhensyn. Miljøstyrelsens
kommentar er imødekommet ved at inddele kommuneplanramme 1.2.D9 i to delområder, hvor
byggemulighederne kun ændres som delområde A, som matcher lokalplanen.
I kommuneplantillægget tilføjes følgende redegørelse:
Den fjordnære del af kommuneplanramme-område 1.2.D9 er i kommuneplanens retningslinje 11.3.8 udpeget
som økologisk forbindelse. Det betyder at planlægning og arealadministration skal medvirke til at forbedre
levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter, som er naturligt hjemmehørende på strandeng. Dette
sikres, ved at fastholde kommuneplanrammens overordnede mål, om at oprindelige natur- og
landskabsmæssige karakteristika skal spille en fremtrædende rolle i planlægningen. Kommuneplanrammen
fastholder desuden uændret bestemmelser om, at ny bebyggelse skal placeres under hensyn til natur og
landskab, og at der skal sikres en ubrudt rekreativ forbindelse langs fjorden.
Der er registreret § 3-søer inden for området, som stammer fra den vejledende registrering fra 1995. Der er
siden foretaget en konkret besigtigelse af søerne, som blandt andet bekræftede, at søerne er opstået som
lunker oven på betonflader. Betonfladerne stammer fra den industrielle anvendelse af området og er blevet
anvendt til midlertidigt oplag af knust beton, hvorefter de har sat sig, således at vandet naturligt har samlet
sig her. I forbindelse med besigtigelsen, blev det vurderet, at søerne ikke har egentlig naturmæssig værdi.
På den baggrund har Aalborg Kommune således tidligere meddelt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven
for så vidt angår søerne. Kommuneplanretningslinjens kortgrundlag er ikke opdateret på dette punkt, men
dette planlægges gjort samlet i forbindelse med en igangværende generel revision af retningslinjer i
kommuneplanen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.043 for Stigsborg Havnefront
Forslag til lokalplan 1-2-116 boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Kortbillag 3 - Illustrationsplan
Indsigelser til kommuneplantillæg 1.043 og lokalplan 1-2-116 - samlet pdf
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Punkt 6.

Godkendelse af opsamling på fordebat på kommuneplantillæg for udvidelse af
Aflastningscenter City Syd
2018-031739
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport på baggrund af et tilpasset projekt for udvidelse af
aflastningsområdet City Syd samt lokalplan for Fiskene 10, det tidligere Metro.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Oversigtskort

Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 22.06.2018 punkt 6, igangsætning af fordebat for
udvidelse af Aflastningsområdet City Syd. Fordebatten blev afholdt i perioden 26. juni – 24 juli 2018.
Kommunen har modtaget 9 skriftlige henvendelser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Frejlev Samråd v/Fmd. Ruth Christensen
Alex Krogh Pedersen, Nibevej 59, 9200 Aalborg SV
Drastrup Beboerforening v/Michael Pedersen, Drastrup skovvej 27, 9200 Aalborg SV
Drastrup Beboerforening v/Michael Pedersen, Drastrup skovvej 27, 9200 Aalborg SV
Per Marc Pedersen og Lene Møgelby Jensen, Nibevej 64
Ceraco A/S vedr. Vandmanden 6, 9200 Aalborg SV v/LE43: Bente Lindstrøm
Wieben Design A/S, Krebsen 6-8, 9200 Aalborg SV v/byplusland: Gitte Christensen
Frejlev Samråd v/Fmd.Ruth Christensen
Nibe Handelsforening v/Fmd. Lars Kirk Larsen

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
*Vedr. bemærkning 2, 3, 4, 5, der vedrører relationen mellem eksisterende boliger i og omkring Drastrup
hører følgende uddybning:
I praksis har kommuneplantillægget ikke nogen betydning for forholdet mellem City Syd og Drastrup. For en
årrække siden blev der udarbejdet en række sammenhængende lokalplaner for City Syd, der blandt andet
beskriver beplantningsforhold og bestemmelser for de enkelte områders indretning og anvendelse.
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I dag er City Syd overordnet inddelt i 2 anvendelseskategorier i kommuneplanen. Det østlige område udgør
selve aflastningscenteret hvor der kan placeres butikker, mens det vestlige område er udlagt til butikker med
særligt pladskrævende varegrupper. Med den aktuelle planlægning ophæves rammeområdets interne
opdeling således at der gives mulighed for at placere udvalgsvarebutikker i hele rammen, imens betegnelsen
pladskrævende varer udgår. De tilstødende arealer til lettere erhverv, placeret mellem City Syd og Drastrup,
berøres ikke af nærværende plan.
Baggrunden for ønsket om at udvide aflastningsområdet er et ønske om at skabe større fleksibilitet og
rummelighed i aflastningsområdet. Dette for at skabe mulighed for placering af fremtidige store
udvalgsvarebutikker, der mangler og hører hjemme i området. I praksis betyder udvidelsen, at
aflastningsområdet City Syd vil have samme afgrænsning som kommuneplanramme 3.6.C1, der af mange
betragtes som den reelle afgrænsning af handelsområdet.
Flere bemærkninger vedrører en detaljering, der ikke kan rummes inden for kommuneplanlægningen.
Forslag vedrørende beplantningsbælter og træer er allerede indarbejdet i eksisterende lokalplaner for City
Syd, og vil dermed blive videreført og behandlet i forbindelse med den detaljerede lokalplanlægning for de
enkelte områder (se bilag). Det forventes, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for ejendomme, der ønsker
at implementere den nye anvendelsesmulighed for udvalgsvarer i Kommuneplanen, da eksisterende
lokalplaner skal ophæves for de pågældende ejendomme. Derfor følges kommuneplantillægget også af en
lokalplan for den tidligere Metrobygning.
1. Bemærkning fra Frejlev Samråd v/Fmd. Ruth Christensen vedrørende høringsfase i sommerferien, der
menes at give for kort frist til at arbejde med materialet.
Svar: Taget til efterretning.
Følgende er desuden fremsendt på mail:
Udover fordebatten vil der også komme en offentlig høring til sensommeren/efteråret, hvor I vil have
mulighed for at kommentere på et mere konkret grundlag. Selve fordebatten har til formål at skabe
opmærksomhed på at der er planlægning på vej og invitere input ind på et tidlig stadie i processen, det skal
ikke forstås som at der ikke senere er mulighed for at bidrage eller kommentere på planlægningen.
Såfremt I har kommentarer eller andet til planlægningen (også uden for den nævnte frist) er det selvfølgelig
noget vi i videst muligt omfang vil forholde os til.
2. Bemærkning fra Alex Krogh Pedersen, Nibevej 59, 9200 Aalborg SV. Indsiger udtrykker bekymring om
hvorledes planen påvirker hans bolig, der er beliggende inden for afgrænsningen, og hvorvidt afgrænsningen
bør revurderes. Desuden kommenteres på infrastruktur og belægningsgrad på tilstødende parkeringsareal.
Svar: Delvis imødekommet.
Bemærkninger vedrørende yderligere afskærmende beplantning i forhold til eksisterende boliger tages til
efterretning som opmærksomhedspunkt til lokalplanlægning.
I praksis har kommuneplantillægget ikke nogen betydning for den private ejendom. Ejendommen er
beliggende inden for den eksisterende kommuneplanramme for City Syd. Se også *samt svar til bemærkning
4. Det skal nævnes at den eksisterende ramme ikke omfatter boliganvendelse, ligesom den gældende
lokalplan for området lokalplan 3-6-105 (delområde E) heller ikke gør det. Dermed har den foreslåede
ændring af kommuneplanen ikke nogen indvirkning på ejendommen, der fortsat kan anvendes som bolig
under eksisterende lovlig anvendelse. Der rettes dog opmærksomhed mod, at det er lokalplanen fra 2014
der beskriver byggeretslige forhold samt principper om afskærmende beplantning mellem planområderne
City Syd og Drastrup.
I forhold til linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse vest for Drastrup har det ingen betydning for denne
planændring. Der er i øvrigt ikke planer om at gøre Nibevej til ”blind” vej. I det foreliggende forslag for en
Vestforbindelse er Nibevej ført over forbindelsen. Projektmateriale om den 3. Limfjordsforbindelse kan findes
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på Vejdirektoratets hjemmeside under dette link:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/limfjorden/Dokumenter/Sider/default.aspx
Mht. den eksisterende udnyttelsesgrad af parkeringspladsen, er det noget der skal reguleres gennem evt.
efterfølgende lokalplanlægning. Se også bemærkning 9.
Forslaget om en mulig ændret afgrænsning med inddragelse af arealer syd for Drastrup frem for arealer mod
Nibevej imødekommes ikke. Der henvises til at baggrunden for kommuneplantillæg ikke er at udvide City
Syd’s areal, men derimod selve aflastningsområdet i City Syd (der hvor man må placere udvalgsvarer).
Hermed vil aflastningsområdet få samme afgrænsning som kommuneplanramme 3.6.C1, der af mange
betragtes som den reelle afgrænsning af handelsområdet.
3. Bemærkning fra Drastrup Beboerforening v/Michael Pedersen, Drastrup Skovvej 27, 9200 Aalborg SV.
Bemærkning om at ikke hele Drastrup, herunder Drastrup beboerforening har modtaget høringsmateriale.
Svar: Imødekommet.
Materialet er efterfølgende fremsendt på mail til beboerforeningen, se desuden svar til bemærkning 1.
4. Bemærkning fra Drastrup Beboerforening v/Michael Pedersen, Drastrup skovvej 27, 9200 Aalborg SV
Bemærkningen vedrører relationen mellem City Syd og Drastrup, der ønskes bevaret med sit landsbypræg.
Svar: Delvist imødekommet









Vedrørende forslag om ændring af afgrænsning, således at området op mod Nibevej ikke medtages.
– ikke imødekommet
Vedrørende forslag om beplantningsbælte syd for matrikel 21s og 21r – delvist imødekommet, del af
eksisterende beplantningsplan. Beplantning indarbejdes i kommuneplantillægget som
opmærksomhedspunkt til lokalplanlægning.
Vedrørende grøn portvirkning - delvist imødekommet, del af eksisterende beplantningsplan.
Vedrørende forslag om beplantningsbælte langs krebsen – taget til efterretning. I eksisterende
lokalplan 3-6-107 (se lokalplanens bilag 3) er allerede fastsat beplantningsprincipper omkring 5y og
5t, beplantning forventes etableret i forbindelse med byggemodning. Beplantningsprincipper fra
gældende lokalplan videreføres. I den nye lokalplan for Fiskene 10 (tidligere Metro) indarbejdes
desuden mulighed for opsætning af støjværn i skel hvor der er vareindlevering, såfremt støjgrænser
ikke kan overholdes. I forhold til støj fra trafik på Krebsen vurderes det ikke at være en konsekvens
af den nye planlægning men derimod eksisterende trafikmønstre i City Syd. Spørgsmålet
videregives til relevant myndighed, med henblik på at undersøge nærmere om grænseværdierne for
støj er overskredet i forhold til eksisterende boliger.
Vedrørende støj i nattetimerne - taget til efterretning. Alle virksomheder, der måtte etablere sig inden
for lokalplanområdet, vil blive reguleret jf. miljøstyrelsens vejledning om ”ekstern støj fra
virksomheder”. Dette bevirker, at virksomhederne skal overholde grænseværdier for støj i dag-,
aften- og nattetimerne i de tilstødende erhvervsområdeområder, såvel som ved skel til alle
nærtliggende boliger. Såfremt der er problemer skal dette påklages. Bemærkningen videregives til
relevant myndighed.
Ønske om etablering af beplantning. – delvist imødekommet. Aalborg Kommune har i forbindelse
med den konkrete lokalplanlægningen praksis om at stille krav til blandt andet beplantning som
betingelse for ibrugtagningstilladelse.

5. Bemærkning fra Per Marc Pedersen og Lene Møgelby Jensen, Nibevej 64 vedrørende afgrænsning af
aflastningsområdet og relation mellem Drastrup og City Syd.
Svar: Taget til efterretning.
Se desuden * samt bemærkning 2 og 4.
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6. Bemærkning fra Ceraco A/S vedr. Vandmanden 6, 9200 Aalborg SV v/LE43: Bente Lindstrøm
vedrørende bevaring af ejendommens byggeret jf. lokalplan 3-6-105 samt ændret anvendelse
Svar: Imødekommet.
Forhold vedrørende ændret anvendelse og byggeret medtages i detailhandelsredegørelsen og behandles
dermed som del af det samlede Kommuneplantillæg. Der henledes opmærksomhed på at det forventes der
skal laves særskilt lokalplan for ejendommen (ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 3-6-105, delområde
C – der jo så skal ophæves). I en ny lokalplan vil indgå bestemmelser om afskærmning mod eksisterende
bebyggelse (se * samt bemærkning 2 og 4). Desuden henledes opmærksomhed på ændret parkeringsnorm
ved skift fra pladskrævende- til udvalgsvarebutikker og særlige forhold vedr. grundvandsinteresser idét den
nordvestlige del er omfattet af Kildepladszone til Drastrup Vandværk.
7. Bemærkning fra Wieben Design A/S, Krebsen 6-8, 9200 Aalborg SV v/By+Land: Gitte Christensen
vedrørende yderligere udvidelse af afgrænsningen.
Svar: Ikke imødekommet.
Vedrørende ændret afgrænsning med inddragelse af yderligere arealer henvises til, at baggrunden for
kommuneplantillægget ikke er at udvide City Syd’s areal men derimod at selve aflastningsområdet i City Syd
(der hvor man må placere udvalgsvarer) justeres således at det får samme afgrænsning som
kommuneplanramme 3.6.C1, der af mange betragtes som den reelle afgrænsning af handelsområdet.
Formålet er formelt at justere plangrundlaget samt skabe større fleksibilitet og rummelighed inden for
eksisterende ramme. Dermed skabes mulighed for placering af fremtidige store udvalgsvarebutikker, der
mangler og hører hjemme i området i tråd med ICP’s analyse.
Der er således ikke ønske om at udvide centerområdet yderligere og de eksisterede erhvervsområder vest
for City Syd, vurderes at være en god buffer mellem aflastningscenteret og boligbebyggelsen i Drastrup. Se
desuden * samt bemærkning 4 og 9.
8. Bemærkning fra Frejlev Samråd v/Fmd. Ruth Christensen vedrørende bekymringer om trafikbelastning
og infrastruktur samt områdets afgrænsning.
Svar: Taget til efterretning.
En ændring i anvendelsen af det udvidede aflastningsområde fra butikker med pladskrævende varegrupper
til funktioner som fx større udvalgsvarebutikker vurderes kun at medføre en beskeden mertrafik til og fra City
Syd. Ændringerne har derfor kun ringe betydning for vejnettet uden for City syd området.
Planerne for realiseringen af den 3. Limfjordsforbindelse ligger i øvrigt uden for denne planændring.
Mht. behovet for opgradering af tilførslen fra Kærvedgaardsvej er Aalborg Kommune opmærksomme på, at
der om morgenen i visse tidsrum kan være problemer med bilkø og længere ventetider for
sidevejstrafikanterne.
9. Bemærkning fra Nibe Handelsforening v/Fmd. Lars Kirk Larsen ønsker ikke, at den foreslåede udvidelse
af Aflastningsområdet City Syd gennemføres, da de mener, at det går ud over den lokale handel i
oplandsbyerne, - blandt andet Nibe. De anbefaler, at der gennemføres en analyse af detailhandlens vilkår i
periferien af Aalborg.
Svar: Ikke imødekommet
Kernen i Aalborg Kommunes detailhandelsstruktur er Aalborg Midtby og City Syd, der er Nordjyllands
vigtigste handelsudbudspunkter, hvor der også i fremtiden forventes et stort udbud af udvalgsvarer. Dertil
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kommer de udlagte bymidter i oplandsbyerne og bydelscentre/lokalcentre i Aalborgs bydele, der udgør
vigtige knudepunkter for den lokale handel. Aalborg Midtby skal rumme et bredt udbud af handels-, kultur-,
service- og oplevelsestilbud, hvor City Syd skal kunne rumme nye butikskoncepter og udvidelse af butikker,
som ikke naturligt kan indpasses i Midtbyen.
Den foreslåede udvidelse af City Syd muliggør netop en fleksibel mulighed for at udnytte de allerede
eksisterende bygninger/byggemuligheder til nye butikskoncepter (typisk større udvalgsvarebutikker), der ikke
naturligt kan indpasses i Midtbyen.
Den foreslåede udvidelse af aflastningsområdet i City Syd vurderes derfor ikke at være i konflikt med
intentionen om at sikre god lokal forankret handel i oplandsbyernes bymidter.
Der er udarbejdet en Detailhandelsanalyse 2018 for hele Aalborg Kommune, der kan rekvireres ved
henvendelse til Plan & Udvikling. Endvidere udarbejdes der en særlig Detailhandelsredegørelse for
udvidelsen af aflastningsområdet City Syd som en del af den videre planlægning.
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Bilag:
Bemærkninger i samlet PDF
Kortbilag - eksisterende beplantningsplan for City Syd, udkast til Kortbilag 3 for lokalplan 3-6-112
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Punkt 7.

Godkendelse af Skema A for 24 nye almene familieboliger på Toftegårdsvej, Sulsted Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76
2017-060275
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 39.678.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 3.968.000 kr., svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76.
Projektet er med på boligprogrammet 2017 (oprindeligt BAB-boliger) og placeres på Toftegårdsvej i Sulsted.
Der etableres i alt 24 almene familieboliger. Boligselskabet har tilkendegivet, at boligerne som udgangspunkt
ønskes forbeholdt til familier eller enkeltpersoner over 60 år (seniorboliger). Aftale herom skal godkendes
separat.
Bebyggelsen består af 17 stk. 3 værelsesboliger (type A) og 7 stk. 2 værelsesboliger (type B). Type A er på
2
2
ca. 91 m brutto og type B er ca. 75 m brutto.
Den arkitektoniske ambition er at skabe variation i bebyggelsen. Derfor er den overordnede disponering af
byggeriet udformet som rækkehuse i ét plan med forskydninger mellem enkelte boliger. Boligerne orienterer
sig med ophold mod syd og vest og mod intern kørevej.
Forskydningerne skaber variation og optimerer beboernes udsyn og dagslyset i boligernes opholdsrum.
Et fælles centralt grønt område for ophold og aktivitet forbinder bebyggelse ned mod Toftegårdsvej og
Sulsted by.
Facadematerialerne er en sammensat af tegl, lette træ- og/eller pladebeklædte vindueselementer, tagpap på
tage og ovenlyskassetter
Min. 10% af byggefeltets samlede areal udlægges til brugbart opholdsareal på terræn. Det areal udgøres af
det grønne parkrum mod sydvest og ved koblingen til Toftegårdsvej. Parkrummet vil bestå af singulære
træer, græsplæne, grusstier, plantebede samt et areal udlagt til fælles fleksibelt brug og aktiviteter for
beboerne.

Byggeriets art

1 plans bolig
Type A
1 plans bolig
Type B

Antal boliger

Husleje pr. måned
eks. forbrug

Plangrundlag

17 stk. 3 rums a 91 m²

6.977 kr.

Lokalplan 14-018

7 stk. 2 rums a 75 m²

6.048 kr.

Lokalplan 14-018

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

39.678.000 kr.

34.917.000 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
3.968.000 kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

794.000 kr.

Ikke beregnet

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 13%, håndværkerudgifter 73% og omkostninger 14%.
2
Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.205 kr. til rammebeløb i 2016 inklusive energitillæg på 990
kr., da der er tale om tæt lav bebyggelse.
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2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 934 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 593 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 341 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Bilag Toftegårdsvej skema A
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Punkt 8.

Godkendelse af Skema A for 69 almene familie- og seniorboliger - Nørresundby
Boligselskab afd. 78 Stigsborg Brygge
2018-037708
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 120.846.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 12.084.600 kr., svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Udsat.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Nørresundby Boligselskab afd. 78.
Projektet er med på boligprogram 2018 - 2021
Der etableres i alt 69 almene familie- og seniorboliger ved Digmannsvej. Boligerne bliver en del af det nye
2
Stigsborg Havnefront område. Projektet omfatter et samlet brutto etageareal til beboelse på ca. 6080 m .
Den overordnede disponering af byggeriet er udformet som en karrébebyggelse med varierende etageantal
og forskudte facadelinjer langs hele byggefeltets afgrænsning. Karréstrukturen brydes af to
parkeringslommer mod vest og øst. Åbninger mod syd og nord sørger for passage for gående og cykler.
Gårdrummet er fælles for alle beboere, og udføres med offentlig passage for området.
Den sydlige karré rummer udelukkende familieboliger, mens den nordlige del er en kombination af
familieboliger i to etager/lodret lejlighedskel og seniorboliger.
Det er bygherrens ambition, at opføre et stor variation i boligtyper med henblik på opnå en mangfoldig
beboersammensætning.
2

Familieboligerne er på 2,3 og 4 vær. og fra ca. 80, 94 og 109 m brutto i 5 primære variationer.
2
Der er i alt 37 familieboliger, 3410 m brutto.
2
Seniorboligerne er 2 og 3 vær. gennemlyste lejligheder fra ca. 62 til 94 m brutto i 3 primære variationer.
2
Der er i alt 32 seniorboliger, 2670 m brutto.
Bebyggelsens arkitektoniske ambition er at ramme en karakter med høj variation, en menneskelig tilpasset
skala, sammenhæng med omgivelser, samt at den fremstår solidt, materialemæssigt enkelt og dog
nuanceret.
Variation i antal etager, forskydninger i facadelinjen og sternhøjden, teglstensnuancen, facademateriale og
ikke mindst altaner mod gaden sikrer en bebyggelse med et mangfoldigt udtryk.
Kantzoner langs bygningerne mod omgivelserne har skiftende karakter af hævede private terrasser,
terrasser i niveau og plantebede, og skaber en varieret overgang mellem fortov og bolig.
25 % af byggefeltets samlede areal udlægges til brugbart opholdsareal på terræn og i gårdrummet.
Gårdrummet disponeres dels som fælles ophold, og dels som private haver, nyttehaver ol.
Byggeriets art

Antal boliger

Antal
værelser

Størrelse
2
m

Husleje pr. måned
eks. forbrug
kr.

Plangrundlag

Seniorboliger
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6
Type 7

6
1
7
3
1
4
10

2
2
3
3
3
3
3

61,20
64,20
85,00
86,10
88,00
89,50
94,00

3.985,00
4.875,00
6.023,00
6.083,00
6.188,00
6.271,00
6.519,00

1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116

Familieboliger
Type 8
Type 9
Type 10
Type 11
Type 12

3
4
1
3
3

2
2
2
3
3

79,10
79,20
82,10
83,30
83,40

5.697,00
5.703,00
5.863,00
5.929,00
5.934,00

1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116
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Type 13
Type 14
Type 15
Type 16
Type 17 rækkehuse

1
3
10
4
5

3
3
3
3
4

86,30
93,20
93,60
107,50
108,80

6.094,00
6.475,00
6.497,00
7.264,00
7.335,00

1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116
1-2-116

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

120.846.000 kr.

106.344.480 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
12.084.600 kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

2.416.920 kr.

Ikke beregnet

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 20%, håndværkerudgifter 67% og omkostninger 13%.
2
Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.876 kr. til rammebeløb i 2018 inklusive energitillæg på 1.156
kr., da der er tale om en blanding af tæt lav bebyggelse og etage bebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 955 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 610 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 345 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Bilag Stigsborg
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Punkt 9.

Godkendelse af Skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 47. C.P.
Holbølls Plads i Seminariekvarteret m.v.
2015-009746
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 393.584.000 kr. inkl. moms,
et rente- og afdragsfrit lån på 250.000 kr. som kapitaltilførsel (1/5-ordning),
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Plus Bolig, afdeling 47, C.P.Holbølls Plads m.v.
Afdeling 47 består i dag af 1 højhus i 4 etager med 48 boliger, 11 lave blokke i 2 etager med 176 boliger og
66 rækkehuse. I alt 290 boliger.
Afdelingen er opført i 1964 og trænger generelt til at blive renoveret. I boligerne er der et dårligt indeklima på
grund af dårlige ventilationsforhold, kuldebro i facader, dårlig lydisolering m.v. Det dårlige indeklima giver
bl.a. problemer med vækst af skimmelsvampe på kolde flader i boligerne.
Alle bygningerne er opført med flade tagkonstruktioner, som ofte er utætte på grund af byggefejl og
tagdækningen trænger til udskiftning. Facadebeklædning, udhæng m.v. er nedslidte og trænger til
udskiftning med nye beklædninger. Ved altangange, trapperum og altaner er der konstateret store
betonskader.
Afdelingens udearealer er også nedslidte og trænger til en opdatering.
Sagen har være længe undervejs, da der har været behov for supplerende undersøgelser i afdelingen for
afdækning af svigt og skader. Endvidere er der blevet foretaget tilpasning af boligindretninger og
sammenlægninger. Afdelingens beboere stemte i første omgang mod helhedsplanen, hvorfor der blev nedsat
en styregruppe med deltagelse af beboere, rådgiver og repræsentanter fra Plus Bolig. De indkomne
bemærkninger resulterede i flere mindre ændringer, herunder at den reviderede plan nu indeholder en ny
klimaskærm med isolering og nye gulve i næsten alle boliger. Helhedsplanen blev herefter godkendt på
afdelingens ekstraordinære afdelingsmøde den 28. juni 2018.
Når renoveringsprojektet er gennemført kommer afdelingen til at bestå af 204 stk. etageboliger og 66 stk.
rækkehuse. Heraf ombygges 76 stk. boliger til nye handicapvenlige og tilgængelige boliger med elevatorer,
og der udføres sammenlægning af 26 stk. boliger for at opnå et større differentieret boligudbud i afdelingen.
I højhuset nedlægges og sammenlægges 16 stk. 1-rums boliger og 16 stk. 1-rums boliger ombygges inden
for bestående rammer til små 2-rums boliger med fremadrettet ”billig” husleje.
Projektet

Helhedsplanen medfører, at gavle og facader får ny isoleret klimaskærm. Gavle udføres i skalmur med
mursten og facader med udvendig let isoleret pladekonstruktion. Tagkonstruktionen planlægges ombygget til
en ny saddeltagsløsning og med efterisoleret loftkonstruktion for alle blokkene. Alle boligerne får nye
installationer og nyt ventilationsanlæg for at forbedre indeklimaet.
Ved 8 af de lave blokke nedlægges altangange og der udføres i stedet individuel adgang via nye trapper til
boliger på 1. sal. I de resterende 3 lave blokke bevares adgang til boliger på 1. sal med fælles altangang
som forbindes med ny elevator.
Udearealer bliver opdateret med ny belysning, opholdspladser, beplantning samt nye aktivitets- og
legeudstyr. I gårdrum imellem de lave blokke nedbrydes og fjernes teknikhuse for at give mere luft og lys til
omkringliggende boliger.
Ved gennemførelse af helhedsplanen vurderes det, at der bliver skabt en bæredygtig afdeling med lave
ressource- og driftsudgifter.
Projektet skal overholde kravene i Bygningsreglement 2018.
Byggeriets art

Antal boliger

Højhuset

16 stk. ”billig boliger” a 54 m²
16 stk. boliger á 98 m²
172 stk. 2,3 og 4 værelses på 65-104 m²

Lave blokke
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Rækkehuse

66 stk. 4 rums på 106 m²

7.517 kr.

Økonomi
2

Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 393.584.000 kr. svarende til 17.165 kr. pr. m .
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt

Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%
100%

250.000 kr.
250.000 kr.
250.000 kr.
250.000 kr.
250.000 kr.
1.250.000 kr.

Husleje
2
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 316 kr. pr. m
2
pr. år. Det giver en gennemsnitslig huslejeniveau på 891 kr. m /år. 2017 niveau). Den eksisterende husleje
2
er 575 kr. m /år. Huslejen for den enkelte bolig differentieres i forhold til de renoveringsarbejder der udføres
heri samt i forhold til størrelser på boligerne.
Finansiering
Udgift i alt

393.584.000

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlå
n

Egen
finansiering
og tilskud
2)

211.768.000

- - - Kr. - - 23.000.000
157.566.000

Kapitaltilførsel
(se
ovenfor)

1.250.000

Kommunal
garanti
3)

Ikke beregnet

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men den kan principielt blive op til 100 procent.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for
støttetilsagnet.
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Bilag:
Kort C.P. Holbølls plads mv.
Helhedsplan inkl. plantegninger
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Punkt 10.

Godkendelse af skema B for Himmerland Boligforening afd. 31, 85 og 87 Sankelmarksgade 2-4 (renovering og tagboliger) og Bleggårdsgangen (nybyg), 9000
Aalborg
2018-053938
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder:
Nybyg
at der gives tilsagn til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum på 73.747.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 7.374.700 kr.,
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Renovering
at renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan godkendes.,
at der godkendes en renoverings- og ombygningsudgift på 16.785.000 kr.,
at der bevilges et kommunalt rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen.,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening, afd. 31 (renovering), afd. 85 og 87 (nybyg).
Aalborg Kommune har sammen med Himmerland Boligforening været med til at udvikle området i
Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen. I den forbindelse har det også været nødvendigt at udarbejde en ny
lokalplan, som kan rumme det udviklingsperspektiv for området, som er indeholdt i projektet ”Teatergården”.
Teatergården indeholder både renovering, sammenlægning af eksisterende almene boliger og nybyggeri i
form af almene boliger og private boliger.
Indstillingen til By- og Landskabsudvalget indeholder både et nybyggeri og et renoveringsprojekt.
Projektet
I det oprindelige projekt var det planlagt, at Teatergården skulle bestå af både almene og private boliger i et
samarbejde mellem Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond med følgende fordeling:
 Nybyggeri af 32 almene boliger, Himmerland boligforening afd. 85.
 Nybyggeri af 4 almene tagboliger, Himmerland boligforening afd. 87.
 Renovering af 11 almene boliger, som sammenlægges til 9 almene boliger, Himmerland boligforening
afd. 31.
 Nybyggeri af 14 private boliger, Ejendomsmæglernes Fond.
De 14 private boliger var planlagt placeret ud med Sankelmarksgade, samt på hjørnet af Sankelmarksgade
og Bleggårdsgangen herunder som tagboliger.
Parkering for alle boliger skulle etableres i parkeringskælder.
Dette var således grundlaget for Byrådets godkendelse af skema A d. 28.08.2017.
Efter godkendelse af lokalplan og Skema A i 2017 samt afholdelse af licitation i 2018, har
Ejendomsmæglernes Fond reduceret i deres andel af projektet. Projektet er derfor ændret og tilpasset denne
reduktion.
Det betyder at:
 Der etableres ikke parkeringskælder
 Byggefeltet i gården udnyttes ikke og arealet anvendes i stedet til parkering på terræn.
 Antal private boliger ændres fra 14 til 4, som etableres som penthouselejligheder.
 Nybyggeri af 35 almene boliger, Himmerland Boligforening afd. 85.
 Nybyggeri af 4 almene tagboliger, Himmerland Boligforening afd. 87.
 Renovering af 11 almene boliger, som sammenlægges til 9 almene boliger, Himmerland
Boligforening afd. 31.
Nybyggeri:
Nybyggeriet består 39 almene boliger, som fordeler sig på følgende måde:
Afd. 85: 35 almene boliger opføres i en vinkelbygning ud mod Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen.
Bygningen opføres i 6 etager og med elevator og svalegange på gårdsiden som forbinder alle boligerne.
Afd. 87: 4 almene boliger opføres som tagboliger oven på den kommende renoverede afdeling 31, ud mod
Sankelmarksgade.
Renovering:
Renoveringsprojektet består af en renovering af to sammenlagte boligafdelinger, afd. 25 og 31 som er
sammenlagt til afd. 31.
Afd. 31 udgør i dag 11 boliger med et samlet boligareal på 703 m² og vil efter en renovering og
sammenlægning udgøre 9 almene boliger med et samlet boligareal på 722 m².
Himmerland Boligforening har ansøgt Landsbyggefonden om nedrivning/nedlæggelse af afdeling 25 og 31,
ud fra at afdelingens boliger er stærkt utidssvarende og bygningerne er nedslidte, bygningerne er
henholdsvis fra år 1881 og 1907.
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Landsbyggefonden har ikke støttet boligforeningens ansøgning, da de anser facaderne ud mod
Sankelmarksgade som bevaringsværdige ifølge gadebilledets historicistiske karakteristika.
Facaderne ud mod Sankelmarksgade genopføres, så facadeudtrykket bevares, hvor resten af bygningen
opføres som nyt byggeri.
Generelt for nybyggeriet og renoveringen er følgende:
Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement.
Bygningerne vil blive opført i gennemtestede materialer og vil fremstå fremtidssikret for afdelingen.
Når renoveringen og nybyggeriet er gennemført bliver afdelingerne lagt sammen til en boligafdeling under
Himmerland Boligforening med i alt 48 boliger med følgende fordeling:
Byggeriets art

Antal boliger

Husleje pr. måned
Ekskl. forbrug

1 plans boliger

4 stk. 2-rums á 70 m

1 plans boliger

5 stk. 2-rums á 72 m

1 plans boliger

4 stk. 2-rums á 112 m

1 plans boliger

4 stk. 3-rums á 88 m

1 plans boliger

4 stk. 3-rums á 89 m

1 plans boliger

1 stk. 3-rums á 93 m

1 plans boliger

4 stk. 3-rums á 96 m

1 plans boliger

11 stk. 3-rums á 113 m

1 plans boliger
(renoveret)
1 plans boliger
(renoveret)
1 plans boliger
(renoveret)
2 plans boliger

4 stk. 2-rums á 71 m

1 stk. 3-rums á 110 m

2 plans boliger

1 stk. 4-rums á 115 m

Plangrundlag

2

Ca. 6.000

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 6.200

Lokalplan 1-1-123

Ca. 8.800

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 7.200

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 7.300

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 7.600

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 7.800

Lokalplan 1-1-123

Ca. 8.900

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 6.000

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 7.600

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 7.000

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 8.400

Lokalplan 1-1-123

2

Ca. 8.700

Lokalplan 1-1-123

2

2

3 stk. 3-rums á 92 m
2 stk. 2-rums á 83 m

Økonomi, nybyggeri 39 boliger.
Anskaffelsessum og finansiering.
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - Skema
A
Skema
B

71.785.000

63.170.800

7.178.500

1.435.700

Ikke beregnet

73.747.000

64.897.360

7.374.700

1.474.940

Afd. 85: 45,60 %
Afd. 87: 44,88 %
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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.

De 39 nye almene boliger opføres efter to forskellige rammebeløb, da der er forskellige forudsætninger for
opførelse af boligerne.
De 4 almene boliger, som opføres som tagboliger oven på afdeling 31 har en samlet anskaffelsessum pr. m
på 18.079 kr. inklusive energitillæg.

2

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 13%, omkostninger 13% og håndværkerudgifter 74%.
2
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 930 kr. ekskl. forbrug.
2

De 35 resterende almene boliger har en samlet anskaffelsessum pr. m er på 19.890 kr. inklusive
energitillæg.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 19%, omkostninger 12% og håndværkerudgifter 69%.
2
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 925 kr. ekskl. forbrug.
Anskaffelsessummen er under rammebeløbet for 2018 og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
Økonomi, renovering 9 boliger.
Landsbyggefondens og kommunens støtte foreslås givet som driftsstøtte i henhold til almenboliglovens § 91
og 92. Fonden har ikke tildelt huslejestøtte til afdelingen, men finansierer driftsstøtten med lån fra
Landsdispositionsfonden og med kapitaltilførsel (1/5-delsordning).
2

Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 16.785.000 kr. svarende til 23.248 kr. pr. m .
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter femtedelsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt

Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%
100%

100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
500.000 kr.

Husleje
2
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 930 kr. ekskl. forbrug.

Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen
finansiering
og tilskud
2)

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

- - - Kr. - - Renoveringsudg
ift
Skema A

14.835.682

7.756.000

1.500.000

5.579.000

500.000

Ikke
beregnet

Renoveringsudg
ift
Skema B

16.785.000

7.878.000

1.500.000

7.407.000

500.000

100 %
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Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved
skema A, men noterer samtidig, at denne principielt kan blive op til 100 procent.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for
støttetilsagnet.
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Bilag:
Sankelmarksgade - bilag i samlet pdf
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Punkt 11.

Godkendelse af byggemodning i landdistrikter
2018-038762
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender forslaget til
byggemodning i landdistrikter på kommunale arealer med den beskrevne prioritering af projekterne.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Byråd har med vedtagelse af budget 2018-2021 afsat 5 mio. kr. om året svarende til 20 mio. kr. over
de næste 4 år til byggemodninger i landdistrikterne. Derudover tilføres der kommunalt ejede arealer i
landdistrikterne for 5 mio. kr. om året. Samlet set betyder det, at der over de 4 budgetår tilføres 40 mio. kr. til
en jordfond, som skal sikre byggemodning i landdistrikterne.
Som en del af arbejdet med budgetpunktet om byggemodning i landdistrikter har samrådene uden for
Aalborg midtby og oplandsbyerne med vækstpotentiale været inviteret til møde med rådmanden den 17. maj
2018. På mødet blev Aalborg Kommunes oplæg til forslag til byggemodning fremlagt. Oplægget tager
udgangspunkt i kommunale arealer, der allerede er lokalplanlagte og arealer med efterspørgsel fra kunder til
byggemodning. Samrådene kunne kommentere på oplægget på mødet, og efterfølgende havde samrådene
mulighed for at indsende kommentarer til oplægget og foreslå byggemodningsprojekter.
Med udgangspunkt i ovenstående proces og input har AK-Arealer udarbejdet et notat med prioritering af
kommunale arealer til byggemodning.
Økonomi
Gevinsten ved projektet er, at der igangsættes byggemodning i landdistrikter, som tidligere har været
nedprioriteret, eftersom businesscasen i byggemodningen ikke har været positiv. Ved at budgettere med
midler og arealer til byggemodning muliggøres byggemodning på arealer, som tidligere har forudsat, at
udgifterne til byggemodningen var dækket ved salg af jord i udstykningen forud for, at kommunen igangsatte
byggemodning i marken.
Evt. indtægter, ved salg af kommunale byggegrunde i landdistrikterne ud over de budgetterede udgifter på
20 mio. kr., forventes at blive anvendt til byggemodning inden for projektet.
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Bilag:
Byggemodning i landdistrikter - Oplæg til BLU
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Punkt 12.

Godkendelse af salgspriser for 4 parcelhusgrunde på Skovbrynet i Nibe
2018-019909
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 4 parcelhusgrunde
på Skovbrynet i Nibe sælges for mindstepriser på henholdsvis 795.000 kr. og 845.000 kr., inkl. moms pr.
grund.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde 4 parcelhusgrunde på Skovbrynet, Nibe til salg snarest
muligt efter By- og Landskabsudvalgets stillingtagen til salgspriserne. Udbuddet af grundene forventes
iværksat efteråret 2018.
Grundene er omfattet af lokalplan 10-1-113, Boliger, Skovbrynet, Nibe, som er udlagt til boliger (åben-lav).
Det indstilles, at de to østligste grunde udbydes til salg for mindstepriser på 795.000 kr. inkl. moms, samt at
de to vestligste grunde udbydes til salg til mindstepriser på 845.000 kr., inkl. moms.
Byggemodningen af parcelhusgrundene forventes afsluttet i indeværende år.
Der er foretaget geotekniske undersøgelser af jordens bæreevne på de enkelte grunde. Nærmere
oplysninger herom vil indgå som en del af udbudsmaterialet. Der vil blive tale om ekstrafundering på de 2
østligste grunde, hvilket der er taget højde for ved prisfastsættelsen. Det anbefales desuden over for
grundkøberne at foretage yderligere jordbundsundersøgelser, inden grundene bebygges.
De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
cirka 120.000 kr. inkl. moms.
Økonomi
Byggemodningsudgifter er estimeret til ca. 1.200.000 kr.
Projektøkonomien afholdes over projekt 2b002431 og 2b002432 – Byggemodning, Skovbrynet, Nibe.
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Bilag:
Salgsrids - Skovbrynet
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Punkt 13.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Byudvikling Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade.
Lokalplanforenkling.
Byudviklingsplaner.
Victoriaskolen.
Algade 10-14.
Kong Minos Vej samt planer i øvrigt i Gug.
AaB Byen.
Håndværkerkvarteret, Byomdannelse.
Markusgården, Bonnesensgade.
Helle Frederiksen forlod mødet kl. 11.00 under behandlingen af punktet.
Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.08.2018
kl. 08.30

Side 50
1 afaf156

By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Aalborg Cykelby.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 15.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Due- og mågeregulering.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 16.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 17.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Intet.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 18.

Eventuelt
Beslutning:
Bekæmpelse af bjørneklo.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 19.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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