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Magistraten

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 1 af 33
1

Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status - Budgetregulering 2018 - Børnepasning 0-5 årige.
Tillægsbevilling 2018
2018-052585
Borgmesterrens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives
tillægsbevilling på 3,3 mio.kr. i budget 2018 som følge af antallet af 0-5 årige pr. 1. januar 2018. Beløbet
finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 2
1 af 33
3

Magistraten
Sagsbeskrivelse
I referatet fra Magistratens Budgetdrøftelser 2018–2021 den 29. august 2017 – 1.september 2017 blev
følgende besluttet:
”Udbygning af dagtilbud.
Der er fortsat stigning i fødselstallet i Aalborg og et voksende behov for dagtilbud. Derfor afsættes 7,0 mio. kr
til fortsat udbygning, således at pladsgarantien kan overholdes. Byrådet vil følge udviklingen tæt i 2018 med
henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere pladser, og der er aftalt en efterregulering pr. 30. juni
2018. Udover at udvide kapaciteten på institutionsområdet arbejdes med at rekruttere flere dagplejere.”
Årsagen til overstående beslutning var en usikkerhed i august måned 2017, om at det faktiske antal 0-5
årige børn pr. 1. januar 2018 ville blive lavere end forventet i befolkningsprognose 2018. Denne usikkerhed
blev grundlagt af den faktiske befolkningsudvikling i børnetallet 0-5 årige i perioden januar-august 2017, hvor
det var tydeligt, at den faktiske befolkningstilvækst i 0-5 årige vil være lavere end det forventede i
befolkningsprognose 2018.
Det blev ligeledes besluttet, at efterreguleringen skal ske efter Danmarks Statistiks officielle befolkningstal
pr. 1. januar 2018 og Familie-og Beskæftigelsesforvaltningens demografiske beregningsmodel.
Befolkningsprognose 2018 forventede 13.026 børn i alderen 0-5 år, hvilket ville betyde en merudgift på 13,6
mio. kr. til børnepasningsområdet. Danmarks Statistiks officielle folketal pr. 1. januar 2018 opgør antallet i
aldersgruppen 0-5 år til 12.963 personer, hvilket vil betyde en merudgift på 10,1 mio. kr. til
børnepasningsområdet. Dagtilbudsområdet blev tildelt 6,8 mio. kr. til budget 2018, hvorfor der nu foreslås
tilført yderligere 3,3 mio. kr.

Tabel 1: Familie-og Beskæftigelsesforvaltningens beregningsmodel

Alder

Befolkningsprognose
1. januar
2018

Faktiske
folketal
1. januar
2018

Befolkningsprognose
2018

Faktisk folketal
1. januar 2018
Kilde: Danmarks
Statistik

Pris pr.
plads kr.

Dæknings
grad

Merudgift
(mio. kr.)

Merudgift
(mio. kr.)

0

2.303

2.315

86.800

0,72

3,215

3,938

1

2.381

2.338

86.800

0,72

8, 377

5,687

2

2.193

2.182

86.800

0,72

6,957

6,249

3

2.046

2.048

40.700

1,00

0,225

0,325

4

1.997

1.979

40.700

1,00

-4, 947

-5,698

5

2.105

2.101

40.700

1,00

-0,192

-0,366

I alt
13.026
12.963
13,635
Ifølge folketallet pr. 1. januar 2018 0-5 år efterreguleres med en tillægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr.

10,135

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 3
2 af 33
3

Magistraten
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2018
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Børn og Unge
Funktion 05.22.11 og 05.25.14
Efterregulering som følge af folketal pr. 1. januar 2018 ....................................

3.300

I alt merudgift ................................................................................................

3.300

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 4
3 af 33
3

Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af Aalborg Kommunes ejerskabspolitik
2017-048502
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg Kommunes ejerskabspolitik.
Beslutning:
Udsat.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 5
1 af 33
4

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Den 22. januar 2018 godkendte Magistraten igangsættelsen af en proces med at revidere Aalborg
Kommunes nuværende ejerstrategi fra 2014, der er gældende for henholdsvis selskaberne under Miljø- og
Energiforvaltningen, samt Aalborg Havn A/S.
Baggrund herfor var, at ejerstrategierne for de daværende selskaber under Miljø- og Energiforvaltningen
formelt udløb med udgangen af 2017, ligesom selskabsstrukturen er ændret siden 2014 til at bestå af en
vandkoncern og en energikoncern. Ejerstrategien for Aalborg Havn A/S er tidsmæssigt fortløbende, men
som følge af dels Aalborg Havn A/S’ udvikling, dels en mindre ændring i ejerforholdene i perioden, revideres
også denne strategi.
På den baggrund godkendte Magistraten den 30. april 2018 forslag til struktur for ny ejerskabspolitik og
underliggende selskabsspecifikke ejerskabsdokumenter. Samtidig blev Magistraten givet en bredere
orientering om de selskaber, hvor Aalborg Kommune har en ejerandel.
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgmesterens Forvaltning, By- og Landskabsforvaltningen og
Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet forslag til Aalborg Kommunes ejerskabspolitik og de
underliggende ejerskabsdokumenter. Materialet har forud for Magistratens møde været behandlet i
Direktørgruppen, ligesom der har været særskilt dialog med de enkelte selskaber omkring deres specifikke
ejerskabsdokument.
Ny struktur med ejerskabspolitik og ejerskabsdokumenter
Forslaget til Aalborg Kommunes ejerskabspolitik erstatter den nuværende ejerstrategi fra 2014 for
henholdsvis selskaberne under Miljø- og Energiforvaltningen, samt Aalborg Havn A/S.
Ejerskabspolitikken beskriver de overordnede rammer og forventninger til kommunens professionelle udøvelse af aktivt ejerskab. Rammer og forventninger, der er gældende uanset selskabets størrelse eller
kommunens ejerandel.
Der har været fokus på at gøre ejerskabspolitikken kortfattet, retningsgivende og anvendelig som værktøj for
både Aalborg Kommune som ejer, for kommunens politisk valgte bestyrelsesmedlemmer, og for
selskabernes øverste ledelse. Det har samtidig været et hensyn, at politikken fremover dækker alle Aalborg
Kommunes ejerskaber, uanset ejerandel eller selskabsstørrelse.
Som supplement til ejerskabspolitikkens overordnede rammer, der gælder uanset selskabernes størrelse og
Aalborg Kommunes ejerandel, udarbejdes der specifikke ejerskabsdokumenter for selskaber, der har særlig
økonomisk og/eller strategisk betydning for kommunen. Disse selskaber fremgår af ejerskabspolitikken.
I ejerskabsdokumenterne beskrives selskabsspecifikke oplysninger, ejerskabets rationale, samt
forventninger til den aktive udøvelse af ejerskabet. I forhold til sidstnævnte tages der hensyn til, hvorvidt
kommunen er eneejer, majoritetsejer eller minoritetsejer af selskabet.
I ejerskabsdokumenterne beskrives rationalet med ejerskabet af det enkelte selskab tydeligt, ligesom
adgangen til dialog med ejer formaliseres i form af ejermøder med henblik på at fremme samarbejdet og den
strategiske dialog. Ejermøder afholdes både som politiske ejermøder med Magistraten og på
embedsmandsniveau.
Den nye struktur med ejerskabspolitik og underliggende ejerskabsdokumenter skal sikre en mere stabil, men
samtidig dynamisk tilgang til kommunens ejerskaber. Dette sker ved at kommunens langsigtede rammer og
forventninger til det aktive ejerskab er formuleret i politikken, mens ejerskabsdokumenterne fokuserer på en
hyppigere og tættere strategisk dialog.
Samtidig kan ejerskabsdokumenter, hvis nødvendigt, fornys oftere, ligesom der er mulighed for at flere
ejerskabsdokumenter kan komme til, såfremt kommunen indgår som ejer i yderligere selskaber. Det er
Magistraten, der godkender ejerskabsdokumenterne.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 6
2 af 33
4

Magistraten
Hverken ejerskabspolitikken eller ejerskabsdokumenterne har indflydelse på det indbyrdes forhold mellem
ejerne af selskaber, f.eks. på en generalforsamling eller som følge af en ejeraftale. Politikken har heller ingen
betydning i de situationer, hvor Aalborg Kommune agerer som myndighed over for selskaberne, eller i de
situationer, hvor Aalborg Kommune optræder som kontraktpart med selskaberne.
Ejerskabspolitikken regulerer ikke foreninger og selvejende institutioner
Ejerskabspolitikken er ikke gældende for kommunens tilskudsmodtagende foreninger eller selvejende
institutioner, idet disse reguleres gennem kommunens administrative forskrifter, samt specifikke
samarbejdsaftaler.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 7
3 af 33
4

Magistraten
Bilag:
Udkast - Aalborg Kommunes Ejerskabspolitik

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 8
4 af 33
4

Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af Aktivt ejerskab af Aalborg Havn A/S
2017-048502
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag til Aktivt ejerskab af Aalborg Havn
A/S.
Beslutning:
Udsat.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 9
1 af 33
3

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes ejerskabspolitik beskriver de overordnede rammer og forventninger til kommunens
professionelle udøvelse af aktivt ejerskab. Rammer og forventninger, der er gældende uanset selskabets
størrelse eller kommunens ejerandel.
Aalborg Kommunes ejerskabspolitik behandles i Magistraten den 27. august og forventes forelagt byrådet
den 10. september 2018.
Som supplement til ejerskabspolitikkens overordnede rammer, der gælder uanset selskabernes størrelse og
Aalborg Kommunes ejerandel, udarbejdes der specifikke ejerskabsdokumenter for selskaber, der har særlig
økonomisk og/eller strategisk betydning for kommunen.
Disse selskaber er:
 Aktivt ejerskab af Aalborg Havn A/S
 Aktivt ejerskab af Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S
 Aktivt ejerskab af Aalborg Energi Holding A/S
 Aktivt ejerskab af Aalborg Vand Holding A/S
 Aktivt ejerskab af kommunens §60-fællesskaber.
I ejerskabsdokumentet for Aalborg Havn A/S beskrives ejerskabets rationale, samt forventninger til den
aktive udøvelse af ejerskabet, herunder formaliseringen af dialogen mellem ejer og selskab i form af politiske
og administrative ejermøder.
I møder i starten af efteråret 2018 vil der blive fremlagt forslag til ejerskabsdokumenter for de øvrige,
ovenstående selskaber.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 10
2 afaf333

Magistraten
Bilag:
Udkast - Aktivt ejerskab af Aalborg Havn AS

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 11
3 afaf333

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af Personaleredegørelse 2018
2018-021690
Borgmesterens Forvaltning indstiller til Magistraten,
at Personaleredegørelse 2018 tages til orientering, og
at der udarbejdes en årlig personaleredegørelse til Magistraten.
Sagsbeskrivelse
Personaleredegørelsen indeholder nyttig, faktuel viden og bidrager med en anvendelig status på Aalborg
Kommune som arbejdsplads. Personaleredegørelsen understøtter dermed også det personalemæssige
arbejde i de enkelte forvaltninger, samt på tværs i kommunens tværgående grupper.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 12
1 afaf333

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune er med ca. 15.000 fuldtidsansatte en af Danmarks største arbejdspladser.
Medarbejderne er virksomheden Aalborg Kommunes største aktiv. Derfor har Personaleledelsesgruppen
(PL) et ønske om at samle relevante fakta omkring kommunens medarbejdere. Oplysninger, som kan
anvendes til information om organisationen, men som også kan fungere understøttende i forhold til
prioritering, retningssætning og opfølgning på det personalepolitiske arbejde.
I første omgang er redegørelsen primært bygget op om statistik og kort tekst inden for områderne:
 Antal ansatte
 Alder
 Køn
 Etnicitet
 Personaleomsætning
 Elever og studiejobs
 Sygefravær
 Det rummelige arbejdsmarked.
Det er målet, at der fremover udarbejdes en årlig redegørelse, således at udviklingen inden for de enkelte
områder kan følges.
Ud over at personaleredegørelsen kan være understøttende for PLs arbejde, er målgruppen tænkt bredt og
kan være både politikere, ledere, medarbejdere og borgere i kommunen.
Personaleredegørelsen er behandlet i PL 3. maj 2018 og er blevet drøftet på fællesmøde mellem DIR og PL
den 19. juni 2018.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 13
2 afaf333

Magistraten
Bilag:
Personaleredegørelse 2018 17.8.2018

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 14
3 afaf333

Magistraten

Punkt 6.

Godkendelse af kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for
Hålsvej, Fjellerad (1. forelæggelse)
2015-044736
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 7.010.
forslag til Lokalplan 7-5-101.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 15
1 afaf533

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter et areal på ca. 3 ha. Der kan etableres op til 24 boliger på
grunden fordelt på åben/lav, tæt/lav og etagebebyggelse i maks. 2 etager. Adgang til området skal ske fra
Hålsvej, og den interne infrastruktur opbygges med en overordnet stamvej, boligveje herfra samt interne
stier, som skal binde det nye område sammen med den eksisterende by. De nye boliger skal indpasses i det
eksisterende terræn.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 24. november 2016 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 30. november 2016 - 2. januar 2017
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 9. februar 2017 (punkt 6).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 6. december 2018 og byrådet den 14. januar 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-5-101
Kommuneplantillæg 7.010

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 16
2 afaf533

Magistraten
Oversigtskort

Formål og baggrund
Baggrunden for planerne er et ønske om at tiltrække nye indbyggere til Fjellerad. Dette bygger på et lokalt
borgerinitiativ, som understøttes af en bygherre, der vil udvikle området.
Planerne giver mulighed for at udvide Fjellerad med op til 24 boliger. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen
tilpasses det eksisterende terræn, at der udlægges fælles friarealer i områdets lavning mod syd, at
vejadgang sker fra Hålsvej, at der føres en offentlig sti gennem området, at der etableres LAR-løsninger for
håndtering af overfladevand, og at der etableres en pumpestation i den sydlige del af området.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 7.010 udvider kommuneplanramme 7.5.L1 med ca. 3 ha. Af denne grund indskrænkes
kommuneplanramme 7.9.A3 med samme areal. Bestemmelserne i kommuneplanramme 7.5.L1 ændres
desuden, så det bliver muligt at bygge 2 etager i stedet for 1½, og der åbnes op for at kunne etablere
etageboliger i maks. 2 etager. Herforuden ændrer kommuneplantillægget på retningslinje 2.1.1 og 3.1.1, idet
der udlægges ca. 3 ha nyt areal til boligudvikling. Retningslinje 11.2.3 indskrænkes med samme areal.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 17
3 afaf533

Magistraten
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre 24 boliger på et areal syd for Fjellerad. Der kan opføres åben-lav
og tæt-lav bebyggelse samt etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,50 meter.
Dog kan maks. halvdelen af boligerne være etageboliger. Tæt-lav bebyggelse og etageboliger kan opføres i
grupper med maks. 3 boliger i stueplan.
Arkitektonisk stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse opføres med facader i teglsten. Enkelte elementer
kan dog udføres i andre materialer. Herforuden skal tage udføres som sadeltage med en hældning mellem
15º og 45 º. Dette er for at sikre, at det nye boligområde bliver en forlængelse af den eksisterende by.
Den nye bebyggelse placeres på et areal, hvor terrænet falder 5 m fra nord mod syd. Det skrånende terræn
ønskes bevaret, og derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om bebyggelsens placering i landskabet og
generelt terrænregulering.
Herforuden er der en lavning i den sydligste del af lokalplanområdet. Dette areal skal friholdes til fælles
opholdsareal, stiforløb, regnvandsbassin og andre LAR-løsninger.
Syd for lokalplanområdet løber en eksisterende sti, kaldet ”Møllestien” af de lokale. Denne sti skal føres ind
gennem lokalplanområdet, og der skal sikres offentlig adgang for alle byens borgere.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra Hålsvej. Internt i området opbygges infrastrukturen med en
overordnet stamvej, hvorfra trafikken kan fordeles til boligvejene. Lokalplanen indeholder bestemmelser om
vejenes bredde og udtryk.
Det nye boligområde er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Den eksisterende
spildevandsledning ligger under Hålsvej, nord for lokalplanområdet. For at få de nye boligers spildevand ledt
til den eksisterende spildevandsledning er det nødvendigt at etablere en pumpestation i lokalplanområdets
sydlige del. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre areal og vejadgang til pumpestationen.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Hålsvej via en ny boligvej, som foreslås navngivet Bakkekammen.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 18
4 afaf533

Magistraten
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 7.010 for boliger ved Hålsvej i Fjellerad
Udkast til Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 19
5 afaf533

Magistraten

Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv,
Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse)
2015-032906
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.054 endeligt uden ændringer
Lokalplan 4-1-112 endeligt uden ændringer
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
- Pt. ubebygget hjørnegrund vis-a-vis Grønlands Torv og fremtidig +BUS-station, tæt på parkområde
- Mål: Markant arkitektonisk fyrtårn og et byrum som urbant knudepunkt og mødested med grønt præg
2
- Ny byggemulighed 13.560 m (eks. parkering i konstruktion) - bebyggelsesprocent maks. 280.
- Kompakt karrébebyggelse i 6-8 etager med mulighed for et højhustårn i nordlige hjørne op til 15 etager
(bygningshøjde maks. 50 m)
- Mix af boliger (almene), butikker og erhverv.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 10. november 2016 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 16. november – 14. december 2016.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde 24. august 2017 (punkt 4).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 8. februar 2018 (punkt 8)
Magistratens møde 12. februar 2018 (punkt 9)
Byrådets møde 26. februar 2018 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 2. marts 2018 til og med 27. april 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-112
Kommuneplantillæg 4.054
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for en bæredygtig byfortætning på hjørnet af
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej, hvor beliggenheden i vækstaksen og på den kommende
+BUS-rute generelt skaber et nyt byudviklingsperspektiv for hele bydelen - et gradvist skifte fra forstad til
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mere tæt by. I tråd med ambitionerne om at skabe gode rammer for en mere bæredygtig mobilitet er det
samtidig målet, at hjørnebebyggelsen skal understøtte dannelsen af et urbant mobilitets knudepunkt, der kan
medvirke til at sikre et attraktivt byliv omkring den kommende +BUS-station ved Grønlands Torv.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 4.054 er dels udarbejdet med henblik på at muliggøre udvidelse af det eksisterende
bydelscenter Grønlands Torv til også at omfatte lokalplanområdet, herunder at forøge arealrammen for
2
2
detailhandelen i bydelscentret fra 5.500 m til 6.500 m .
Forud for kommuneplantillægget er der udarbejdet en detailhandelsanalyse, som sandsynliggør, at der er et
behov for dagligvarebutikker, da lokalområdet og oplandet hertil er underforsynet med dagligvarer. Derfor er
der omsætningsgrundlag for et udvidet bydelscenter.
Endvidere udlægges en ny kommuneplanramme ”4.1.C3 Ved Grønlands Torv” for lokalplanområdet, der vil
muliggøre anvendelse til bl.a. boliger og erhverv, samt at nye bygninger må opføres i op til 15 etager og med
en maks. højde på 50 m. Bebyggelsesprocenten i den nye ramme øges til maks. 280 (mod tidligere 50%).
Endelig omfatter kommuneplantillægget ændringer i henholdsvis retningslinjen for byudviklingsområder,
”2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål”, hvor det nye byudviklingsområde er tilføjet, samt ændringer i
retningslinje for højhuse ”5.1.3 Højhuse”, som er tilføjet mulighed for at opføre et højhus i lokalplanområdet.
Kommuneplanens retningslinjer om højhuse foreskriver, at der skal foretages en konsekvensvurdering af
højhusprojekter, f.eks. hvad angår skygge og vind. Højhuskonsekvensvurderingen indgår i lokalplanen under
øvrige bilag.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet omfatter en pt. ubebygget hjørnegrund, som har været udbudt til salg af Aalborg
Kommune, i første halvdel af 2017.
I tråd med vinderprojektet ’KOA’ giver lokalplanen mulighed for at opføre en kompakt bebyggelse, i et mix af
butikker, erhverv og boliger. Hjørnebebyggelsen disponeres i udgangspunktet som en klassisk
karrébebyggelse (i 6-8 etager), der ligger indpasset lidt tilbagetrukket fra Kollegievej og er lavest mod nabokollegier.
I karréens nord-vestlige hjørne gives mulighed for opførelse af et højhus i op til 15 etager, med en maksimal
bygningshøjde på 50 m.
Med lokalplanen lægges der vægt på at sikre, at den nye bebyggelse fremstår som et markant arkitektonisk
fyrtårn. I den forbindelse stilles krav om, at facader mod omgivende veje fremstår i tegl, og der stilles f.eks.
særlige krav til udformning af den del af øst-facaden, som rummer parkering i konstruktionen.
Lokalplanen stiller krav om publikumsorienterede funktioner i bebyggelsens stuetager, mod henholdsvis
Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej samt Kollegievej. Mod Kollegievej disponeres endvidere med
et ankomstareal med mulighed for parkering, primært tiltænkt kunder til butiksarealerne i bygningens laveste
niveau (0), der grundet grundens skrånende terræn får indgang mod nord (pt. tiltænkt en dagligvarebutik).
Endelig vægtes det højt at sikre, at det fremtidige byrum omkring hjørnet i form af en let hævet
’landskabstrappe’, både bliver et urbant knudepunkt og et rart mødested med grønne kvaliteter, som vil
understøtte flows og byliv i relation til den fremtidige +BUS-station. Som led i udarbejdelse af lokalplanen er
der jf. kommunens højhuspolitik udarbejdet sol/skygge-analyser og vindstudier, hvor sidstnævnte bl.a. har
medført krav om indpasning af læskabende beplantning på særlige udsatte steder ved foden af den relativt
høje bebyggelse.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 13 (fra august 1964), som udlægger området til primært
offentlige formål, herunder kollegier mv. Byplanvedtægten ophæves i sin helhed for det område, der er
omfattet af nærværende lokalplan 4-1-112 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
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Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Redegørelsen er vedlagt som et selvstændigt bilag.
Økonomi
Gennemførelse af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at det gennemførte kommunale udbud og
den forbundne indtægt kan endelig realiseres.
Som led i den forestående +BUS-planlægning, skal der koordineret med +BUS-anlægsprojektet etableres et
nyt lyskryds ved Kollegievej. Udgiften hertil afholdes af +BUS-projektet.
Endvidere har Aalborg Kommune i forbindelse med salget reserveret støttekvoter til almennyttigt byggeri til
2
2
brug på grunden, svarende til ca. 10.000 m med et maksimalt rammebeløb på 19.370 kr. pr. m inkl. moms
og inkl. energitillæg.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Aalborghus Gymnasium v/ Rektor Torben Poulsen, Sohngårdsholmsvej 60, 9000 Aalborg
2. Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
3. Ivan Sønder, Grønlands Torv 5, 12. th., 9210 Aalborg SØ
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Aalborghus Gymnasium vedrørende skyggevirkninger fra højhuset, frygt for yderligere
belastning af gymnasiets p-pladser samt bekymring for etablering af café eller fastfood-restaurant.
Svar: Delvis imødekommet.
Skyggevirkninger fra højhuset:
Som led i planlægningen af den kommende højhus-bebyggelse er udarbejdet en
højhuskonsekvensvurdering, som bl.a. omfatter en nærmere analyse af områdets fremtidige sol-skygge
forhold. I den forbindelse er genereret skyggefilm, som viser situationen før og efter det kommende
nybyggeri, herunder skyggernes bevægelse time for time, hen over årets 12 måneder.
Studierne viser, at det er i årets 4 mørkeste måneder (hvor skyggerne er længst), at skygger fra den nye
bebyggelse vil nå helt over til gymnasiets østfløj, dette primært i formiddagstimerne. Man kan samtidig se, at
skyggerne ikke vil udfylde hele østfløjens facader, men rykker sig partielt hen over facaden. I forlængelse
heraf er det kommunens samlede vurdering, at nybyggeriets skyggegener for gymnasiet er tålelige, set i
forhold til den daglige undervisning.
Skyggefilmene ligger offentligt tilgængelige på dk-plan (under øvrige sagsbilag).
Parkeringsforhold:
I relation til anlæg af den kommende +BUS / BRT-forbindelse, har der været afholdt møde med kommunen,
hvor bl.a. den aktuelle belastning af gymnasiets p-plads har været drøftet.
I forhold til et nybyggeri på hjørnegrunden, vil den nødvendige parkering i tilknytning hertil jf. lokalplanen
skulle tilvejebringes på egen grund. Med hensyn til byggefasen er kutymen, at der i forbindelse med
byggesagsbehandlingen også f.eks. redegøres for, hvor håndværkere skal parkere, og man kan i den
forbindelse ikke råde over anden ejers p-pladser.
Etablering af café/fastfood-restaurant:
Det er kommunens ambition, at den nye hjørnebebyggelse skal medvirke til at skabe et urbant knudepunkt
og rart mødested, også set i relation til den fremtidige +BUS-station ved Grønlandstorv. Derfor stiller
lokalplanen bl.a. krav om, at der skal være publikumsorienterede funktioner i bebyggelsens stuetager, mod
henholdsvis Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej samt Kollegievej.
Kommunen anerkender gymnasiets ambition om at understøtte en sund og bæredygtig madkultur for
eleverne. Dog ligger det uden for planlovens rammer f.eks. at forbyde særlige typer af caféer/restauranter,
og der er derfor ikke taget stilling til typen af caféer/restauranter i lokalplanen.
2. bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende bilag IV-arter - det bemærkes, at det ikke fremgår af
kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder for bilag IV-arter.
Svar: Taget til efterretning
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Vurderingen i forhold til bilag IV-arter er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af planerne. Den fremgår
således af miljøscreeningen og lokalplanens redegørelse, men ikke i kommuneplantillæggets redegørelse.
Fremadrettet gøres vurderingen til en fast del af kommuneplantillæggenes redegørelse.

3. indsigelse fra Ivan Sønder vedrørende højhusbyggeri grundet bekymring for henholdsvis udsigtsgener
samt et generelt mindre attraktivt bebyggelsesmiljø ved Grønlands Torv.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er kommunens vurdering, at nybyggeriet kun i mindre udsnit vil fratage udsigten for de eksisterende
lejligheder i højhuset på Grønlands Torv, og dermed ikke vil påvirke det eksisterende højhus’
attraktionsværdi, set i forhold til udsigtsforhold.
Med hensyn til værdien af det samlede bebyggelsesmiljø omkring Grønlands Torv er det netop ambitionen
bag lokalplanen at understøtte et generelt mere attraktivt og levende bymiljø og byliv, hvorfor kommunen
ikke deler indsigers bekymring.
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Bilag:
Indsigelser i samlet PDF
Forslag til Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (med miljørapport)
Kommuneplantillæg 4.054 for området ved hjørnet af Sohngårdsholmsvej / Universitetsboulevarden
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
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Punkt 8.

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

Limfjordsbroens driftsresultat:
Drift (1.000 kr.)

Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse

Personaleudgifter ...............................
Vedligeholdelse .................................
Drift ....................................................

- - - Hele kr. - - 3.308.000
3.155.525
1.568.000
1.588.049
568.000
519.024

-152.475
20.049
-48.976

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

5.444.000

-181.401

5.262.599

- for meget opkrævet/+ for lidt opkrævet.

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

Ultimo 2017
313
5.229

Aktiver i alt

5.542

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

Ultimo 2017

Passiver i alt
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4.563
689
63
5.542
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Bilag:
Limfjordsbroen - Revisionspåtegning, årsregnskab 2017
Limfjordsbroen - Revisionsprotokollat, årsregnskab 2017
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Punkt 9.

Godkendelse af budget 2019 - Limfjordsbroen
2017-063419
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender budget 2019 og budgetoverslag 2020-2028 for
Limfjordsbroen.
Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 27.08.2018
kl. 09.00

Side 29
1 afaf333

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Limfjordsbroen er en selvejende institution med fuld finansiering fra Vejdirektoratet.
Broudvalget for Limfjordsbroen har i møde den 26. juni 2018 godkendt budget 2019 og budgetoverslag
2020-2028.
Ud over byrådets godkendelse skal budget og budgetoverslag godkendes af Vejdirektoratet.
Efterfølgende oversigt viser beløbene for regnskab 2017, budget 2018 og budget 2019.
Udgifter (1.000 kr.)
Personaleudgifter
Vedligeholdelse
Drift

Regnskab
2017
3.156
1.588
519

Budget
2018
3.320
3.370
620

Budget
2019
3.323
11.282
636

5.263

7.310

15.241

I alt

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

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

Ultimo 2017
313
5.229

Aktiver i alt

5.542

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

Ultimo 2017

Passiver i alt
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Bilag:
Limfjordsbroen - budgetforslag 2019
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Punkt 11.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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