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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt, idet punkt 9 udgår.

Magistraten

Møde den 08.10.2018
kl. 09.00

Side 1 af 49
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Punkt 2.

Kommuneplantillæg 1.048 og lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger,
Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
2018-071111
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.048.
forslag til Lokalplan 1-4-112.
miljørapporten for Lokalplan 1-4-112 og Kommuneplantillæg 1.048.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er placeret på hjørnet af Bonnesensgade og Fyensgade, og omfatter et areal på ca. 3.780
2
m . Der gives mulighed for op til 75 pleje- og ældreboliger samt servicearealer med et etageareal på op til
2
7.000 m . Dette svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 185.
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan opføres etageboliger, den
maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 60 til 185. Desuden ændres det maksimale etageantal fra 2½ til
5, og den maksimale bygningshøjde fra 12 til 22 meter.
Lokalplanen har en placering tæt på produktions- og risikovirksomheden Tulip Food Company. Lokalplanen
skal derfor sikre, at boligerne og opholdsarealerne etableres således, at virksomhedens miljøkrav ikke
skærpes yderligere i sin eksisterende miljøgodkendelse.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalgets møde den 7. februar 2019 og Byrådet den 25. februar 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-4-112 (med miljørapport)
Kommuneplantillæg 1.048
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Baggrunden for omdannelsen er et ønske om at øge byggemulighederne på grunden til en etagebebyggelse
med op til 75 pleje- og ældreboliger.
Lokalplanens formål er bl.a. at sikre udformningen af den fremtidige bebyggelse, således at den tilpasses
områdets skala under hensyntagen til nabobebyggelser, herunder de eksisterende ældreboliger og
karrébebyggelsen beliggende på modsatte side af Fyensgade. Bebyggelsen skal ses i tilknytning til de
eksisterende plejeboliger på Fyensgade, som Vivabolig administrerer.
Nord for området ligger virksomheden Tulip Food Company. Lokalplanen skal sikre, at boligerne og
opholdsarealerne etableres, således at de vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes, men også
sikrer virksomhedens fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder.
For realisering af projektet ønskes eksisterende bebyggelse på grunden nedrevet. Lokalplanen giver
mulighed for, at bebyggelsen kan nedrives.
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Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde ”1.4.O1 Fyensgade Centret mm.”, som er en
ramme til offentlig service, herunder boliger (tæt-lav kun i form af plejeboliger e.lign.), institution mm.
Kommuneplanrammens afgrænsning ændres ikke.
I kommuneplantillægget ændres området for lokalplanen, så byggemuligheder stemmer overens med
lokalplanen, hvor der gives mulighed for etageboliger, og at bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 185.
Desuden ændres det maksimale etageantal fra 2½ til 5, og den maksimale bygningshøjde fra 12 til 22 meter.
Derudover tilføjes det, at ny bebyggelse skal udformes i et forhold, der skaber en skalamæssig overgang til
eksisterende bebyggelser i området. Bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse og videreføre Øgadekvarterets karakteristiske karréstruktur.
Lokalplanens indhold
Med lokalplanen fastsættes anvendelsen af området til offentlige formål og institutioner i form af pleje- og
ældreboliger med tilhørende service- og aktivitetsarealer for bebyggelsens beboere. Pleje- og
ældreboligerne skal ses i tilknytning til de eksisterende plejeboliger på Fyensgade. Lokalplanens område
2
udgør ca. 3.780 m .
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af:
 Op til 75 nye pleje- og ældreboliger.
2
 Et maksimalt etageareal på 7.000 m .
 Bebyggelsesprocent på ca. 185.
 Bebyggelsen skal opføres som en tresidet karrébebyggelse, og må opføres som etagebebyggelser i
op til 4-5 etager.
Vejadgang til parkering og varelevering til bygningen foregår ad eksisterende overkørsel mod
Bonnesensgade.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen i materiale, form og skala skaber en
overgang imellem Fyensgade Centrets boliger og den klassiske karrébebyggelse beliggende på modsatte
side af Fyensgade. Disponeringen sikrer samtidig et friholdt ubebygget afskærmet indre gårdrum, som
orienterer sig mod Fyensgade Centret og de tilhørende ældreboliger.
Opholdsarealerne skal sikres et begrønnet udtryk for at styrke sammenhængen til Østre Anlæg. Langs
Fyensgade og Bonnesensgade er bebyggelsen trukket tilbage, så der skabes plads til beplantning omkring
bygningen. I midten af gårdrummet er udpeget et bevaringsværdigt træ, som kan ses fra Fyensgade.
Hele karrébebyggelsen må opføres i 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Indenfor et
afgrænset byggefelt, placeret i den tresidede karrés sydlige del, må bebyggelsen dog kun opføres op til 4
etager og med en maksimal bygningshøjde på 18 meter.
Nabovirksomheden Tulip Food Company er en produktions- og risikovirksomhed. Huludfyldning giver
mulighed for planlægning af ny bebyggelse i eksisterende varigt støjbelastet område, hvis bebyggelsen
sikres mod støj. Derfor skal der foretages lyddæmpende foranstaltninger af virksomheds- og trafikstøj for at
sikre, at miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overholdes indendørs med åbne og lukkede vinduer
samt på udendørs opholdsarealer. Derudover er der udarbejdet en rapport om lugtspredning fra
virksomheden, som viser, at grænseværdierne for lugt er overholdt på lokalplanområdet.
I forhold til risikovirksomheden er der foretaget en testberegning af den samfundsmæssige risiko, der viser,
at det er acceptabelt at planlægge for 75 pleje- og ældreboliger.
Med lokalplanen sikres det, at virksomhedens miljøkrav ikke skærpes yderligere grundet planlægningen af
de nye pleje- og ældreboliger.
På lokalplanområdet ligger en tom bygning, der tidligere har været anvendt til fritids- og foreningsformål.
Lokalplanen giver mulighed for, at bygningen nedrives.
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Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
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 er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen, hvor der er
miljøvurderet i forhold til risikovirksomhed, lugt og støj fra virksomhed samt trafik.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet til boligselskabet.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.048 for et område ved Fyensgade
Udkast til Lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (med miljørapport)
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116, Boliger ved
Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse)
2017-032709
By- og Landskabsudvalget 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, punkt 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
imødekomme 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.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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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 i mødet 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 i møde 9. marts 2017 (punkt 8). Byrådet godkendte planerne i 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
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Oversigtskort

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
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bebyggelsesprocent 60 og den maksimale bygningshøjde 15 meter. 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 maks. 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 f.eks. være permeable
overflader, regnbede, terrænlunker, grønne tage, vandrender og nedsivningsområder. Konsekvenserne af
skybrud 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.
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1. Bemærkninger fra Lars Lund Thomsen vedrørende grøn stiforbindelse, grønt byggeri, kvalitetsrig
arkitektur og infrastruktur til elbiler.
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 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels
Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
2017-041843
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.057 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 4-4-117 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I rammeområde 4.4.B1 fjernes mulighed for at bygge i 5 etager mod Alfred Nobels Vej.
I rammeområde 4.4.B1 ændres den maksimale bygningshøjde fra 20 til 17 meter.
Afsnit om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter tilføjes redegørelsen.
Redegørelsen rettes for misvisende formuleringer om størrelsen af overførte arealer, arealernes nuværende
anvendelse og etageantallet.
Afgrænsningen af kommuneplanens rammeområde 4.4.R3 ændres, så en privat grund ikke er omfattet.
Forslag til ændringer i lokalplan
For bedre at sikre byggeriets indpasning i naboområdet anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at
indsigelser om højder, etager og placering af bebyggelse mod øst imødekommes delvist.
Lokalplanens redegørelse, bestemmelser og bilag konsekvensrettes jf. disse konkrete ændringer:
Der skabes en større afstand mellem planlagt bebyggelse og bebyggelse øst for
lokalplanområdet. Dette sker ved at fjerne 11 rækkehuse og ved mindre omdisponeringer i
bebyggelsesplanen. Den østlige grønne landskabskile bliver dermed bredere.
Antallet af boliger uden plejehjem ændres fra 335 til 325.
Antallet af boliger med plejehjem ændres fra 300 til 290.
Mulighed for opførelse af bebyggelse i 5 etager udgår.
Bestemmelse om at der ikke må indrettes tagterrasser på bebyggelsen, der fremstår i 5 etager,
ændres, så der ikke må indrettes tagterrasser på bebyggelsen, der fremstår i 4 etager.
De forskellige metoder til beskrivelse af bebyggelsesklynger 7.1 og 7.4 ensartes.
Kortgrundlag opdateres.
Det maksimale tilladte etageareal for hele lokalplanområdet ændres fra 35.000 m² til 31.350 m². Dette sker på
baggrund af de konkrete justeringer i planen og på baggrund af en genberegning af bebyggelsesprocenten,
som fejlagtigt blev beregnet på baggrund af kommuneplanrammeområdet og ikke lokalplanområdet.
Et udkast til de konsekvensrettede kortbilag 2 og kortbilag 3 er vedlagt indstillingen som bilag A.
Ligeledes giver bilag B et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, og hvilke konsekvenser dette
medfører.
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.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 08.10.2018
kl. 09.00

Side 15
1 afaf549

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne giver mulighed for:
Et grønt boligområde med fokus på fællesskaber og naboskab.
Rækkehus opføres i 2 etager og etageboliger punktvis i 3-4 etager.
Bygherre ønsker mulighed for opførelse af institution, herunder et privat plejehjem evt. i sammenhæng med
seniorboliger. Formålet er at skabe et blandet boligområde, hvor et privat plejehjem også kan fungere som
samlingspunkt for beboere i nærområdet.
290 boliger plus privat plejehjem (fordelt på henholdsvis ca. 190 rækkehuse og ca. 100 etageboliger), eller
325 boliger uden privat plejehjem (fordelt på henholdsvis ca. 190 rækkehuse og ca. 135 etageboliger).
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 5. april 2018 (punkt 8)
Magistratens møde 16. april 2018 (punkt 7)
Byrådets møde 23. april 2018 (punkt 10).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 26. april til og med 21. juni 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-4-117
Kommuneplantillæg 4.057
Oversigtskort

Formål og baggrund
Planerne er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler og ejer af ejendommen,
der ønsker at udvikle området til et attraktivt boligområde. Der er udarbejdet en dispositionsplan, der bygger
på den overordnede vision om at skabe et attraktivt kvarter med en høj naturværdi, en velfungerende
infrastruktur, et godt bomiljø for mennesker med fokus på fællesskab og tryghed, samt et aktivt og
involverende boligområde.
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Kommuneplantillæggets indhold
Med kommuneplantillæg 4.057 udvides rammeområde 4.4.B1 mod øst, således at en overvejende del af
rammeområde 4.4.R3 ændres til boligformål. Samtidigt udvides rammeområde 4.4.R3 mod øst, således at
en del af rammeområde 4.4.B2, som i forvejen anvendes rekreativt, ændres til rekreative formål.
I plangrundlaget for nærværende planforslag er der blevet lagt vægt på at tilføre byområdet nye
frirumskvaliteter gennem et åbent og frit tilgængeligt netværk af grønne rum og friarealer. Der er arbejdet
med en nyfortolkning af landskabskiler, hvor der har været lagt vægt på integrationen af natur, biodiversitet,
landskab, opholdskvaliteter, mødesteder og arkitektur. Områdets disponering og struktur er bygget op med
målet om at udvikle sociale fællesskaber der skaber tryghed og gode rammer for naboskab internt og i
samspil med naboområder.
Derudover ændres det maksimale tilladte etageantal fra 3 (den 3. etage må ikke være en fuld etage) til 3 og
punktvis 4 etager. Den maksimale bygningshøjde øges fra 11 meter til 17 meter. Bebyggelsesprocenten for
området ændres fra 40 til 45.
Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål og sikre mulighed for
opførelse af rækkehuse og etageboliger. Desuden har lokalplanen til formål at give mulighed for opførelse af
institutioner, f.eks. plejehjem, ældreboliger, børnehave o.lign.
Med planlægningen af det nye boligområde, er der særligt fokus på at skabe et grønt boligkvarter, hvor de
omkringliggende grønne forbindelser flettes sammen med bebyggelsesstrukturen. Bebyggelserne placeres i
mindre klynger, der skaber små og nære relationer.
Bebyggelsesklynger orienteres omkring fælles grønne opholdsarealer, hvorved klyngefællesskabet styrkes.
Yderligere orienteres bebyggelsen langs med vejene, hvorved vejfællesskabet styrkes. Ved indretning af 3
større samlingssteder fordelt i området, dyrkes kvartersfællesskabet der også inviterer tilstødende
byområder.
Lokalplanområdet udlægges til ca. 290 boliger plus privat plejehjem, eller 325 boliger uden privat plejehjem.
Med privat plejehjem er boligerne fordelt på henholdsvis ca. 190 rækkehuse og ca. 100 etageboliger ekskl.
plejehjemsboliger. Uden privat plejehjem er boligerne fordelt på henholdsvis ca. 190 rækkehuse og ca. 135
etageboliger. Formålet med denne fordeling er, at der skabes rammer for en mangfoldig
beboersammensætning og et blandet bykvarter. Rækkehuse skal opføres i 2 etager og etageboliger opføres
punktvis i op til 3-4 etager.
Vejadgang til området skal ske fra Alfred Nobels Vej via en ny boligvej og via en forlængelse af James
Tobins Alle.
By- og Landskabsforvaltningen har i løbet af udarbejdelsen af planforslagene modtaget en række
borgerhenvendelser med ønsker, bemærkninger og spørgsmål til den igangværende planlægning. I
forlængelse heraf, blev der afholdt et beboermøde med 20 deltagere den 6. marts 2018. Bemærkninger
omhandlede bl.a. reduktion af det rekreative rammeområde, høj bebyggelse for tæt på netop etablerede
parcelhuse og terrænforskelle, der øger risiko for indbliksgener og skygger, samt placering af et plejehjem i
et boligområde. I forlængelse af mødet blev planen justeret. Herunder blev højden af plejehjemmets nordlige
fløj ændret fra 4 til 3 etager og punkthuset mod syd-øst blev ændret til rækkehuse. Der er desuden blevet
udarbejdet skyggestudier.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget James Tobins Alle som
nyt vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
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Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 i
perioden 26.april til 21.juni 2018 indkom i alt 21 indsigelser, der tematisk primært vedrører:
- Ændring af en del af rammeområde 4.4.R3 til boligformål
- Bygningshøjder og etageantallet
- Den østlige grønne landskabskiles bredde og sigtelinjer
- Trafik og parkering
- Stier og cykelstier
- Skygger, indbliksgener og værdiforringelse
- Institutioner.
Indsigelserne er samlet i én PDF og vedhæftet som bilag C.
Indsigelserne er behandlet og besvaret i rækkefølge i bilag D.
Miljøstyrelsen har indsendt en bemærkning, hvor der orienteres om, at vurderinger af bilag IV arter skal
fremgå af redegørelsen til planforslag. Vurderingen i forhold til bilag IV arter er foretaget i forbindelse med
udarbejdelse af planerne. Vurderingen tilføjes kommuneplantillæggets redegørelse.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé,
Universitetsområdet (2. forelæggelse), Bilag A
Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé,
Universitetsområdet (2. forelæggelse), Bilag B
Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé,
Universitetsområdet (2. forelæggelse), Bilag C, Indsigelser i samlet PDF
Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé,
Universitetsområdet (2. forelæggelse), Bilag D
Kommuneplantillæg 4.057 for området ved Alfreds Nobels Vej og James Tobins Alle
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
(med miljørapport) (2. forelæggelse)
2017-030196
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg H.033 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 1-1-134 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at tydeliggøre BRT-tracéets forhold til cykelruter og cykelstier er der indsat nye afsnit og foretaget
justeringer i lokalplanen. Desuden er redegørelsen opdateret efter ændringer i trafikplanen for krydset ved
Dag Hammarskjølds Gade.
Forslag til ændringer i lokalplanen er vedlagt som selvstændigt 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.
Vibeke Gamst kan ikke anbefale, idet hun ikke mener, at midtbyen fysisk kan bære en BRT-transportløsning.
Derimod finder hun BRT-transportløsningen særdeles hensigtsmæssig for så vidt angår strækningen mellem
busterminalen og Nyt Aalborg Universitetshospital, ligesom hun også finder det værd at arbejde videre med
en forlængelse af BRT-traceet mod Klarup/Gistrup og en linje fra Vodskov til Svenstrup.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Kommuneplantillægget skaber grundlaget for en bæredygtig byudvikling med kvalitet omkring den
kommende BRT, mens lokalplanen muliggør anlægsprojektet og giver det en visuel og funktionel indpasning
i byens rum.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 3. maj 2018 (punkt 4)
Magistratens møde 14. maj 2018 (punkt 8)
Byrådets møde 28. maj 2015 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 1. juni til og med 31. august 2018.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøder om planerne den 26. juni i Gigantium, den 27. juni i Haraldslund Vandog Kulturhus, den 20. august på Aalborghus Gymnasium og den 21. august på Studenterhuset.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-134
Kommuneplantillæg H.033
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Aalborg Kommune har besluttet at etablere en ny højklasset kollektiv trafikforbindelse i form af BRT (Bus
Rapid Transit) som en trafikal rygrad på tværs af Aalborg by. Busforbindelsen er også kendt som ”+BUS”, og
den skal understøtte det stigende transportbehov, der er opstået i takt med byens vækst og udvikling.
Formålet med planerne er at muliggøre etablering af en BRT-forbindelse, samt at skabe plangrundlaget for
en bæredygtig byudvikling omkring BRT-tracéet og stationerne. Med planerne sikres indpasning af
anlægsprojektet i byens rum, og der skabes samtidig et grundlag for stationsnær fortætning med
udgangspunkt i lokale kvaliteter og blandede funktioner.
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Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget tilføjer en ny retningslinje 13.10 BRT. Retningslinjen reserverer areal til en BRTforbindelse fra Mølholm og Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst, samt
stationsplaceringer langs strækningen. Der opstilles principper for stationerne og beplantning langs med
forbindelsen – ambitionen er en grøn forbindelse, der er præget af træer og anden beplantning.
I en radius på 500 meter omkring de planlagte stationer udpeges en byudviklingszone, hvor der opstilles
principper for stationsnær fortætning af høj kvalitet – både i form af flere etagemeter og i form af flere
blandede funktioner. Ved at fortætte stationsnært opnås bæredygtig byudvikling, hvor en større del af
transportbehovet kan opfyldes med kollektiv trafik. I byudviklingszonen reduceres p-normen for biler ved ny
planlægning uden for bymidten, mens cykelparkeringsnormen hæves. Der reserveres arealer til
parkeringsanlæg, som skal gøre det nemt at skifte fra bil til bus ved motorvejen og i randen af byen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger areal i form af et tracé til indpasning af en BRT-forbindelse tværs gennem Aalborg by.
Projektet gives med planen en visuel og funktionel indpasning i de tilstødende byområder. Der fastlægges
principper for anlæg og faciliteter langs forbindelsen. Planen muliggør tiltag som vejlukninger,
terrænbearbejdning, regnvandshåndtering og lignende langs med tracéet for at sikre rammerne for en
velfungerende kollektiv trafikløsning.
Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter
Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter ophæves for de områder, der er omfattet af lokalplan 1-1-134 i
forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.
Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som selvstændigt bilag.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og 2
defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes at kunne påvirke
miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang
med projektet.
Lokalplanen omfatter et projekt på lovens Bilag 2, pkt. 10 e, som handler om infrastrukturprojekter, herunder
bygning af veje. Der blev i forbindelse med projektet for Aalborg Letbane/BRT lavet en miljøscreening af
projektet. Det blev vurderet, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet udløste derfor en
miljøkonsekvensrapport, hvor både et letbane- og et BRT-projekts påvirkning af miljøet blev beskrevet.
Miljøkonsekvensrapporten har været i høring og blev godkendt i 2015. Den er vedlagt som bilag inklusive
den afgivne tilladelse (VVM).
Økonomi
Lokalplanen giver mulighed for at etablere BRT-tracéet gennem Aalborg – og på dele af strækningen
forpligtelse til at erhverve sidearealer langs tracéet. Anlægsomkostningen til hele projektet inklusive reserver
er 510 mio. kr. Projektet er fuldt finansieret gennem statsligt bidrag fra Pulje til investeringer i kollektiv
bustrafik, bidrag fra Region Nordjylland og afsatte midler i Aalborg Kommunes budget 2018.
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre yderligere udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 151 henvendelser i høringsperioden.
Henvendelserne er behandlet efter emne og er vedlagt som selvstændigt bilag.
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Bilag:
Kommuneplantillæg H.033 for BRT i Aalborg
Forslag til Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (med miljørapport)
Forslag til ændringer i Lokalplan 1-1-134
Sammenfattende redegørelse til miljørapport
Behandling af indsigelser og bemærkninger
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (1.
forelæggelse)
2016-002821
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 3-6-108.
miljørapporten for Lokalplan 3-6-108.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplan 05-086, "Boliger og erhverv, Hobrovej/Gartnervej, Skalborg".
Lokalplanen har til formål at ændre anvendelsen af et delområde fra let erhverv til boliger.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 10. januar 2019 og byrådet den 28. januar 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-6-108
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanens bestemmelser er en udmøntning af kommuneplantillægget 3.022 Byudviklingsplan for
Skalborg, godkendt januar 2017. Byudviklingsplanen peger på omdannelse og fortætning af
uudnyttede/udtjente erhvervsområder til boligformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanen, dog henledes i miljørapporten tilhørende kommuneplanen, opmærksomhed på
udfordringer mellem bolig- og erhvervsrammen.
Som følge af byudviklingsplanen for Skalborg, godkendt i januar 2017, blev kommuneplanrammen for
delområdet ændret fra lettere erhverv til boligformål, ligesom det også var tilfældet med Coops centrallager
længere mod nord. Den ændrede kommuneplan samt den forudgående proces med udarbejdelse af
byudviklingsplanen har gjort det ud for fordebat og startredegørelse.
Udover den ændrede delområdedisponering er hovedparten af de gældende bestemmelser videreført,
herunder bevaring af karakteristisk beplantning. Desuden er lokalplanen opdateret i forhold til blandt andet at
forskønne Hobrovej som grøn indfaldsvej.
Grundet miljøproblematikker mellem bolig- og erhvervsformål har planen været længe undervejs. Det har
været væsentligt at sikre, at der kunne planlægges for boliger tæt ved eksisterende erhverv, uden at
boligerne blev miljøpåvirkede, og uden at erhvervenes råderum blev indskrænket væsentligt i forhold til de
faktiske forhold. Der er derfor gennemført en række uddybende undersøgelser, der har resulteret i en række
opmærksomhedspunkter i planen for sikring imod eventuel miljøkonflikt.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, lettere erhverv ud imod Hobrovej samt grønt
område mod jernbanen.
Den nye boligbebyggelse vil visuelt lægge sig tæt op af eksisterende med facader i tegl kombineret med
andre materialer. Boligbebyggelsen kan opføres i op til 2 etager. Lokalplanen stiller krav til bevaring af dele
af den karakteristiske beplantning fra det tidligere gartneri. Langs Hobrovej er der stillet specifikke krav til
grønne forarealer og facadelinje i overensstemmelse med byudviklingsplanen for Skalborg.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra eksisterende tilslutning til Hobrovej. Udlæggelse af
stiforbindelser skal fremtidssikre grønne forbindelser og en sammenbinding med den øvrige bydel.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 05-068, der ophæves i sin helhed, bortset fra planens § 11
vedrørende 'Grundejerforening', i forbindelse med den endelige godkendelse af nærværende plan.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives, hvordan
planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er der blevet foretaget en afgrænsning af de vurderede
miljøforhold (også kaldet en ’scoping’), der beskriver hvilke miljøtemaer der er væsentlige og derfor skal
vurderes. Der er særlig fokus på hvorledes nye boliger og eksisterende produktionsvirksomheder påvirker
hinanden. Derfor udpeges i scopingen følgende temaer til nærmere vurdering:



Befolkningens levevilkår og materielle goder
Menneskers sundhed

Økonomi
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Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (med miljørapport)
Øvrige bilag 1 Luftnotat OML beregning
Øvrige bilag 2 Sammenfattende støjredegørelse Gartnervej - virksomhedsstøj og trafikstøj
Øvrige Bilag 3 Støjredegørelse Gartnervej
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Punkt 7.

Godkendelse af Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (1. forelæggelse)
2017-031763
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 5-2-110,
at der ikke skal laves en miljørapport, og
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Ole Risager var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 14 hektar. Lokalplanområdet gennemskæres af et beskyttet
naturområde med sø, mose og eng. Nord for naturområdet etableres der 10-15 tæt-lav boliger. Syd for
naturområdet etableres der 10-15 åben-lav boliger, 30-35 tæt-lav boliger og 25-45 etageboliger.
Området vejforsynes fra Langbrokrovej, og der skabes stiforbindelse til Vodskovs eksisterende stisystem.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 6. december 2018 og byrådet den 10. december 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-110
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er etablering af et blandet boligområde i den vestlige del af Vodskov. Området
skal udnyttes i samspil med naturområdet inden for lokalplanområdet og natur-og landbrugsarealer mod
vest.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for et nyt boligområde med et varieret udbud af boligtyper. Der etableres mellem
80 og 100 boliger i området
Lokalplanen er inddelt i 4 delområder. Delområde A, længst mod nord, er et mindre boligområde med tæt-lav
boliger. Delområde B er et beskyttet naturområde med sø, mose og eng. Tilstanden af det beskyttede
naturområde må ikke ændres. Delområde C er et større boligområde med en blanding af parcelhuse, tæt-lav
boliger og etageboliger. Delområde D, længst mod syd, ligger inden for konsekvenszonen for flystøj. Her er
der mulighed for etablering af regnvandshåndtering, parkering, fælleshus.
Byggeriet inden for lokalplanområdet kan opføres i op til to etager og op til 8,5 meters højde. Tage kan
udformes med forskellige typer taghældning og materialer. Facader kan ligeledes udføres i forskellige
materialer. Sammenbygget bebyggelse skal være ensartet med hensyn til form, materialer og farver.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Langbrokrovej med én tilslutning til det nordlige boligområde og
én tilslutning til det sydlige boligområde.
Der skal etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Langbrokrovej, der forbinder de to boligområder, og som
har forbindelse til Vodskovs eksisterende stinet ved Tingbakkestien.
En del af det nordlige boligområde ligger i indvindingsopland og inden for kildepladszone til et alment
vandværk. Området separatkloakeres derfor, så regnvandet ledes ud af området.
Det sydlige boligområde spildevandskloakeres, og her ledes regnvandet til bassiner, der etableres inden for
konsekvenszonen for flystøj.
Lokalplanen udlægger min. 15% fælles udendørs opholdsarealer i både det nordlige og sydlige
boligområder.
Der sikres øst-vestgående trampestier langs naturområdet, samt stier fra boligområderne og ud mod det
åbne land mod vest. Der udlægges endvidere en nord-syd gående grøn forbindelse gennem det sydlige
boligområde. Disse forbindelser medvirker til at øge lokalplanområdets rekreative kvaliteter.
Eksisterende beplantning mod vest og nord fastholdes. Langs Langbrokrovej skal der etableres beplantning
med mindre grupper af allé træer.
Terrænet inden for konsekvenszonen for flystøj kan bearbejdes med henblik på at skabe et
oplevelseslandskab med terrassering, udsigtspunkter, lavninger mv.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (1. forelæggelse)
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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 Landskabsudvalget 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.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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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. 6.080 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 en stor variation i boligtyper med henblik på opnå en mangfoldig
beboersammensætning.
2

Familieboligerne er på 2, 3 og 4 værelser og fra ca. 80, 94 og 109 m brutto i 5 primære variationer.
2
Der er i alt 37 familieboliger, 3.410 m brutto.
2
Seniorboligerne er 2 og 3 værelser gennemlyste lejligheder fra ca. 62 til 94 m brutto i 3 primære variationer.
2
Der er i alt 32 seniorboliger, 2.670 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 og lignende.
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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

3
4
1
3
3
1
3
10
4
5

2
2
2
3
3
3
3
3
3
4

79,10
79,20
82,10
83,30
83,40
86,30
93,20
93,60
107,50
108,80

5.697,00
5.703,00
5.863,00
5.929,00
5.934,00
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
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
Type 13
Type 14
Type 15
Type 16
Type 17 rækkehuse

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 fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken
2017-055729
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender fredningsforslag for Kildeparken, Østre
Anlæg og Skanseparken.
By- og Landskabsudvalgets beslutning:
Udgik.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Udgik.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget besluttede den 9. november 2017 (punkt 19), at der skal rejses fredningssag for
de fire byparker Skanseparken, Østre Anlæg, Kildeparken samt Sohngårdsholmparken (inkl. Den Gamle
Golfbane).
Der foreligger nu et samlet fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken.
Baggrund, formål og indhold
Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling med en befolkningstilgang på ca. 2.500 borgere om året.
Befolkningstilgangen øger både parkernes benyttelse og efterspørgslen af parkerne til afholdelse af
arrangementer. Det har derfor stor betydning, at kommunen kan fastholde og udvikle byens parker.
Med et besøgstal i Kildeparken på ca. 1,2 millioner brugere om året, er parkens bæreevne udfordret, og det
er i dag uundgåeligt, at kommunen aktivt forholder sig til afholdelse af større arrangementer i parken.
Med fredningen sikrer By- og Landskabsforvaltningen adgang til en bynær, attraktiv og frodig (dvs. en ikke
nedslidt) park for et meget stort antal borgere hele året rundt. Til gengæld fastsætter fredningen både
rammer for afholdelse af arrangementer og en øvre grænse for afholdelsen af ekstraordinært store
arrangementer.
Fredningen skal fungere som en langsigtet planlægning og en investering i fremtiden, der rækker ud over
skiftende tiders vekslende kortsigtede interesser. Fredning er et stærkt instrument til at bevare parkerne som
byens åndehuller. Med fredningen tilkendegiver kommunen, at Aalborgs byparker tillægges stor værdi, og
kommunen prioriterer at kunne tilbyde borgerne attraktive grønne områder.
Det samlede fredningsforslag inkl. fredningskort og arealliste er vedlagt som bilag.
Økonomi
Da parkerne er ejet af Aalborg Kommune, har fredningen ikke direkte budgetmæssige konsekvenser.
Indsigelser og bemærkninger
Fredningsforslaget har været sendt i intern høring i kommunen.
Der er indkommet 8 interne høringssvar, samt et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, som er
medrejser. Der er modtaget henvendelser fra følgende:








Aalborg Events, Borgmesterens Forvaltning
Byggeri, By- og Landskabsforvaltningen
Trafik & Veje, By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Forsyning, Aalborg Gas A/S, Miljø- og Energiforvaltningen
Aalborg Forsyning, Aalborg Varme A/S, Miljø- og Energiforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarks Naturfredningsforening.

Høringssvarene handler i hovedsagen om fire temaer:
 Begrænsninger for afholdelse af arrangementer i Kildeparken
 Tilgang til ledningsnettet i parkerne
 Fredningernes afgrænsning i forhold til fortovs- og vejarealet
 Den interne rollefordeling i forhold til kommunens myndighedsrolle efter fredningsforslaget.
Høringssvarene har afstedkommet en række ændringer og præciseringer. Alle høringssvar er samlet op og
vurderet og vedlagt som bilag.
Tidsplan
Efter en politisk godkendelse fremsender Aalborg Kommune fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Herefter
er Fredningsnævnet ansvarlig for den videre fredningsproces:
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Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget og sender det til ejere og brugere, statslige og
kommunale myndigheder samt til organisationer, der antages at have væsentlig interesse i forslaget



Fredningsnævnet afholder mindst ét offentligt møde, hvor kommunen fremlægger fredningsforslaget



Fredningsnævnet tager stilling til fredningsforslaget og fastlægger den geografiske udstrækning og de
nærmere fredningsbestemmelser



Fredningsnævnet offentliggør fredningen og tinglyser fredningen inden for en frist på 2 år.

Når Fredningsnævnet har vedtaget fredningen, vil den blive fremlagt for By- og Landskabsudvalget til
orientering.
Efter fredningens gennemførelse skal kommunen (plejemyndigheden) udarbejde en mere detaljeret
udviklingsplan (plejeplan) for parkerne – planen revideres løbende, typisk i perioder af 5-15 års varighed.
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Bilag:
Revideret fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg, og Skanseparken
Fredninger - oversigtskort
Fredningskort - Kildeparken
Fredningskort - Østre Anlæg
Fredningskort - Skanseparken
Fredningskort, administrative bindinger - Skanseparken
Arealliste - ejendomsoplysninger
Opsamling på intern høring
Interne høringssvar
Oversigt over arrangementer i Kildeparken, Østre Anlæg, Skanseparken og Golfparken
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Punkt 10.

Godkendelse af ekspropriation af arealer og rettigheder til Nyt Aalborg
Universitetshospital - Etape II
2018-067047
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til fordel for Region Nordjylland træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om planlægning § 47
i overensstemmelse med det nedenfor beskrevne,
at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til i et samarbejde med Region Nordjylland at afslutte
erstatningsspørgsmålene.
Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Formål
I 2013 påbegyndte Aalborg Kommune ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan 4-4-109, Nyt Aalborg
Universitetshospital. Lokalplanområdet udgør ca. 92 ha. I første omgang valgte kommunen at ekspropriere
ca. 60 ha til virkeliggørelse af 1. etape af lokalplanen.
Region Nordjylland er godt i gang med opbygningen af Nyt Aalborg Universitetshospital på det allerede
erhvervede areal, og planen er, at det skal stå klar til ibrugtagning i 2021. Det er derfor nu nødvendigt at se
på næste etape i processen.
Arealerne, som eksproprieres, er bl.a. nødvendiggjort af, at tilretninger af helhedsplanen har medført, at
servicetunnelen flyttes længere mod vest, hvorved det allerede eksproprierede areal til tunnelen ikke
længere er tilstrækkeligt. Derudover afskæres ejerens adgang og rådighed til en del af ejendommen
(matr.nr. 4ø Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders), som følge af anlægsarbejdet med tunnelen og efterfølgende
byggeri på grunden.
Servicetunnel
En af forudsætningerne for at hospitalet kan tages i brug i 2021 er, at der er etableret en tunnelforbindelse
mellem hospitalet og servicebyen. Denne forbindelse er livsnerven for hospitalet, da det er i servicebyen alle
servicefunktionerne, såsom bl.a. lager, vask af linned, rengøring af operationsudstyr mm., placeres.
Tunnelen skal anvendes til selvkørende AGV’er (Automated Guided Vehicles), som sørger for at bringe
rengjort udstyr mm. til hospitalet. Tunnelens udformning er tilpasset de optimale kørelinjer for AGV’erne.
Samtidig skal tunnelen også på sigt servicere de kommende udbygninger af hospitalet.
Siden første ekspropriationsrunde er der sket en tilpasning af hospitalsprojektet. Nogle områder af hospitalet
er reduceret i størrelse bl.a. forhals-områderne mod øst, mens andre områder er vokset, ligesom der er
kommet nye områder til. Samlet set er projektet vokset med 35.000 m² i forhold til konkurrenceprojektet.
Disse tilretninger har bevirket, at hospitalets grundplan er ændret for at sikre en sammenhængende og
hensigtsmæssig disponering af det samlede hospitalskompleks. Tilretningen af projektet bevirker, at
servicetunnelen skal flyttes ca. 10 m længere mod vest. Samtidig udvides tunneltracéet med ca. 4-5 m, idet
den redundante tunnelforbindelse, som var planlagt som servicetunnel til ambulatoriebygningen mod øst, i
stedet placeres parallelt med den primære tunnel.
Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdspladsen til tunnelarbejderne, skal byggepladshegnet flyttes til en
placering ca. 20 m fra vest-siden af tunnelen for at sikre arbejdsområdet i bunden af udgravningen for
udførelse af fundamenter og bundplade, sikre plads til skråningsanlæg på ca. 1:2 (forskellen mellem
terrænkote og bund af tunnelfundamenter er længst mod syd op til ca. 7 m) samt for at give plads til
materialefremførsel langs hegnet. Tunnelarbejdet planlægges i henhold til byggeriets rammetidsplan,
gennemført i perioden ultimo 2018-medio 2019. Af hensyn til indkøring af transport- og logistiksystemer er
det essentielt, at tunnelforbindelsen er etableret i god tid forud for klinisk ibrugtagning af hospitalet.
Særligt om matr. nr. 4ø, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Det er nødvendigt permanent at arealerhverve matr.nr. 4ø Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, idet nuværende
ejer og bruger ikke vil kunne opnå råderet over arealet. I forbindelse med etableringen af servicetunnelen fra
servicebyen ind til hospitalet, vil strækningen for tunnelen være gravet op i anlægsperioden, hvorved
nuværende ejer afskæres for adgang til matr.nr. 4ø. I samme omgang som servicetunnelen anlægges,
nedgraves ligeledes en spildevandsledning i matr.nr. 4ø. Hospitalet skal være klar til ibrugtagningen i 2021.
Til den tid skal veje, p-pladser og udearealer øst for hospitalet ligeledes være klar. Det er derfor nødvendigt
at flytte skurbyen inden 2021. Skurbyen flyttes til en placering på matr.nr. 4ø.
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Samtidig skal en del af matr.nr. 4ø anvendes som byggeplads i forbindelse med opførelsen af koblingszonen
mellem NAU og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt første del af Onkologien, frem til disse
byggeriers færdiggørelse. Regionsrådet har netop på det seneste budgetforlig vedtaget, at udflytningen af
funktioner fra Aalborg Sygehus Syd fremrykkes i forhold til oprindeligt planlagt. Der er derfor afsat midler til
formålet på regionens anlægsbudget i perioden 2019-2025, og der planlægges således igangsat byggeri på
matriklen, når arealet ikke længere skal anvendes til byggeplads for koblingszonen mv. Grunden vil derfor på
et tidligere tidspunkt end forventet blive inddraget til byggeri.
Som følge af en række udførelsesmæssige hensyn i byggefasen er det nødvendigt, at ovennævnte arealer
allerede nu erhverves ved ekspropriation. Forud for etablering af anlæggene skal der bl.a. gennemføres
forundersøgelser af arealerne, herunder arkæologiske og geologiske undersøgelser. Ved tidligere
gennemførte arkæologiske undersøgelser i området erfarede man, at undersøgelserne skal gennemføres i
god tid forud for anlægsarbejdet, da der er betydelige arkæologiske interesser i området.
Kollektivt bustracé
Endeligt bliver der behov for snarlig anlæggelse af forlængelsen af den allerede etablerede trafikkorridor,
Bertil Ohlins Vej, der løber gennem Aalborg Universitets område, og som inden hospitalets ibrugtagning i
2021 skal være anlagt ind på hospitalsområdet. Åstedsforretningen har også omfattet arealbehovet til dette
formål, men en for projektet nødvendig tilladelse efter vandløbslovgivningen har ikke kunnet foreligge inden
for tidsrammen, hvorfor en indstilling om ekspropriation efter vejloven vil blive udarbejdet senere til
forelæggelse for byrådet.
Tidsplan
De første anlægsarbejder forventes påbegyndt ultimo 2018.
Berørte ejendomme
Ekspropriationens omfang fremgår nedenfor under de enkelte ejendomme samt af udarbejdet
ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende kortbilag (ekspropriationsplanen) af 28.
august 2018. Ekspropriationen berører én lodsejer. De enkelte arealer er på ekspropriationsplanen benævnt
med delnr. for at sikre en entydig bestemmelse. Denne nummerering går igen i forbindelse med
nedenstående sagsfremstilling.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 31. august 2018 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de omfattede
ejendomme.
Under åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode, har Aalborg Kommune modtaget
ændringsforslag samt indsigelser mod projektet fra lodsejeren. Disse fremgår af vedlagte protokol fra
åstedsforretningen samt skrivelse af 24. september 2018 fra advokat Kristoffer Juul Bertelsen.

De enkelte arealer og de ekspropriative indgreb
Del nr. 3: del af matr.nr. 4a Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
2
Der skal eksproprieres ca. 2.766 m til etablering af tunnelforbindelse mellem hospitalet og servicebyen.
Lodsejer efterlyser klarhed over, hvor regionen har planlagt det kommende onkologiafsnit, efter at
tunnelforløbet er flyttet ca. 10 m længere mod vest. Hun gør gældende, at der på denne baggrund er grund
til at frygte, at bygningerne vil blive placeret langt inde på Postgårdens havejord, hvilket efter hendes
opfattelse vil konflikte med fredningen af Postgårdens stuehus.
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Svar:
I forbindelse med den nærmere projektering af hospitalet er grundplanen for hospitalet skubbet længere mod
vest i forhold til helhedsplanen i lokalplanen. Konsekvensen af dette er, at servicetunnelen og øvrig
bebyggelse (bl.a. onkologien) ligeledes rykkes mod vest. Såfremt der planlægges byggeri inden for
influenszonen af fredningen af Postgården, så skal kravene i lokalplanen vedr. afstand og højde på byggeri i
forhold til Postgården overholdes. Det er ikke muligt at give en fuldstændig redegørelse for, hvor og
hvorledes det fremtidige byggeri vil blive placeret og fremstå, idet dette ikke på nuværende tidspunkt er
færdigprojekteret.
Kravene i lokalplanen om afstand og højde i forhold til Postgården er i forbindelse med udarbejdelsen af
lokalplanen godkendt af fredningsmyndighederne.
Del nr. 2: matr.nr. 4ø Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
2
Der skal eksproprieres ca. 8.221 m , som i første omgang skal anvendes til arbejdsareal og byggeplads for
herefter at blive anvendt til hospitalsformål.
Lodsejer protesterer imod, at der sker ekspropriation til afståelse af ejendommen. Der er endnu ikke udsigt til
en endelig afklaring af de erstatningsmæssige forhold, hvorfor hun ikke er interesseret i afstå flere arealer
end nødvendigt. Hun bestrider ikke, at der er grundlag for en midlertidig ekspropriation af arealet til brug for
anlægsarbejdet. Hun mener en permanent ekspropriation er i strid med nødvendigheds- og aktualitetskravet,
som gælder for enhver ekspropriation, idet ejendommen først om 6 år skal anvendes til et permanent formål.
Svar: ikke imødekommet
Det er nødvendigt permanent at arealerhverve matr.nr. 4ø Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, idet nuværende
ejer og bruger ikke igen vil kunne opnå råderet over arealet. I forbindelse med etableringen af
servicetunnelen fra servicebyen ind til hospitalet, vil strækningen for tunnelen være gravet op i
anlægsperioden, hvorved nuværende ejer afskæres for adgang til matr.nr. 4ø. I samme omgang som
servicetunnelen anlægges, nedgraves ligeledes en spildevandsledning i matr.nr. 4ø. Hospitalet skal være
klar til ibrugtagningen i 2021. Til den tid skal veje, p-pladser og udearealer øst for hospitalet ligeledes være
klar. Det er derfor nødvendigt at flytte skurbyen inden 2021. Skurbyen flyttes til en placering på matr.nr. 4ø.
Samtidig skal en del af matr.nr. 4ø anvendes som byggeplads i forbindelse med opførelsen af koblingszonen
mellem NAU og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt første del af Onkologien, frem til disse
byggeriers færdiggørelse. Regionsrådet har netop på det seneste budgetforlig vedtaget, at udflytningen af
funktioner fra Aalborg Sygehus Syd fremrykkes i forhold til oprindeligt planlagt. Der er derfor afsat midler til
formålet på regionens anlægsbudget i perioden 2019-2025, og der planlægges således igangsat byggeri på
matriklen, når arealet ikke længere skal anvendes til byggeplads for koblingszonen mv. Grunden vil derfor på
et tidligere tidspunkt end forventet blive inddraget til byggeri. Der foreligger på denne baggrund såvel den
fornødne aktualitet og nødvendighed for ekspropriation, idet det yderligere gøres gældende, at udgifterne til
løbende erstatning for midlertidig afståelse vil kunne nærme sig niveauet for en erstatning for arealafståelse.
Nærmere om erstatning
Der verserer for tiden en sag ved Retten i Aalborg omkring erstatningsfastsættelsen i forbindelse med etape
I (ekspropriationen i 2013). Da udfaldet af denne sag efter Aalborg Kommunes og Regionens opfattelse har
direkte betydning for erstatningsfastsættelsen i nærværende sag, er der ikke fremsat et erstatningstilbud.
Lodsejer og forpagter har fremsat krav om aconto betaling af erstatning. Der består ingen pligt til forskudsvis
udbetaling af erstatning, inden denne er endeligt fastsat. Såfremt der ikke opnås enighed mellem Region
Nordjylland og lodsejer og forpagter om betaling af et acontobeløb, vil erstatningsspørgsmålet efter
vejlovens regler blive fremsendt til Taksationsmyndighederne.
Økonomi
Region Nordjylland har i november 2010 afgivet en friholdelseserklæring, hvorefter regionen friholder
Aalborg Kommune for ethvert krav som følge af planlægningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og
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ekspropriation til fordel for samme. Friholdelsen omfatter enhver udgift til arealerhvervelse og øvrige
erstatningskrav samt tillige udgifter og omkostninger af enhver art, som Aalborg Kommune påføres
eksempelvis til sagkyndig bistand, udgifter ved taksationer og eventuelle søgsmål til erstatningens
fastsættelse.
For så vidt angår det kollektive bustracé er der mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland indgået en
udbygningsaftale af 15. februar 2013 , hvorefter anlægsudgifterne til den pågældende strækning fordeles
med 1/3 til Regionen og 2/3 til Aalborg Kommune. Vejen skal efterfølgende optages som offentlig vej,
hvorved Aalborg Kommune overtager fremtidige udgifter. Alt areal til vejen skal overdrages vederlagsfrit fra
regionen til Aalborg Kommune i forbindelse med, at anlægget optages som offentlig vej. Udgifterne til
matrikulær berigtigelse, herunder udgifter til landinspektør og Geodatastyrelsen, følger ovennævnte
udgiftsfordeling.
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Bilag:
Samlet protokol fra Åstedsforretning 31.08.2018 - NAU II
Ekspropriationsplan af 28.08.2018
Lodsejerfortegnelse - NAU II
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Punkt 11.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 12.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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